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                                              Передмова 

 

З  метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  у 2016 році 

продовжує  щоквартальний  випуск  анотованого бібліографічного 

покажчика «На допомогу медичній сестрі» у дистанційному доступі.    

Пропонуємо Вашій увазі  другий  випуск цього  видання, до якого 

ввійшли статті з періодичних науково-медичних видань, що  надійшли до 

фонду ДОНМБ  у                     2016 році. Також збірник містить документи 

з електронного ресурсу бібліотеки, які висвітлюють  актуальні  питання 

нормативно-законодавчої, правової та практичної діяльності медичної 

сестри.  

 Видання має такі розділи: «Нормативні та організаційно-розпорядчі 

документи», «Професіоналам: теорія і практика», «Вчимося протягом 

життя», «Правовий мінімум».  У кожному розділі документи розташовані 

згідно алфавіту.             

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Нормативні та  організаційно - розпорядчі  

документи 
 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я                          
// Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 2. –  

С.4–7 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної 

медичної сестри. – 2016. – N 3. –  С.4–10 

 

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної 

медичної сестри. –2016. –N 4. –  С.4–9 

 

Загородна Т. Нові вимоги до проведення замісної підтримувальної 

терапії хворих з опіоїдною залежністю / Т. Загородна, А. Леус // 

Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 3. –  С.10–18. 

 

 

          

                   Професіоналам: теорія  і практика 
 
   
 

 

 

 

 

 

Безопасность в операционном блоке // Сестринское дело. – 2016. – N 1. –  

С.12–14  

Анотація 

Проблема безопасности в операционном  блоке, внутрибольничного 

инфицирования, повышению профессиональной компетентности 

сестринського персонала  обсуждалась на XIV научно-практической 

конференции операционных сестер с международным участием, которая 

проходила в Москве 26-27 ноября 2015 года. 

 

         

Возбудители инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 
Burkholderia cepacia // Сестринское дело. – 2016. – N 1. –  С.47–48 

Анотація  



Буркхолдерия сепация – проблемный с точки зрения клинической 

фармакологии и эпидемиологии микроорганизм – в настоящее время 

усиливает свое присутствие в структуре инфекций,  связанных с оказанием 

медицинский помощи. Исходные и приобретаемые в условиях больничной 

среди свойства буркхолдерий, включая устойчивость к антибиотикам, 

делают данный возбудитель опасным «гостем» в медицинских 

организациях. 

 

 

Гріжимальський Є. Безпечна катетеризація периферичних вен                         
/ Є. Гріжимальський // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 3. –  

С.13–16 

Анотація 

Під час встановлення периферичного венозного катетера існує ризик 

контакту медичного персоналу з кров’ю хворого, інфікованого вірусами 

гепатиту або імунодефіциту. Автор статті кандидат медичних наук, 

асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО 

ім.П.Л.Шупика дає професійні поради щодо правильного вибору венозного 

доступу та використання безпечних катетерів щоб мінімізувати ризики. 

 

 

Доан С. Вимоги до роботи з ультрафіолетовими бактерицидними 

опромінювачами / С. Доан // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – 

N 2. –  С.8–17 

Анотація 

До  сьогодні не існує жодного нормативного документа, який врегульовує 

правила використання такого обладнання, методику розрахунку часу 

опромінення приміщень. Шляхи розв’язання проблеми пропонує 

представник Держсанепідслужби України. 

 

 

Малюга В. Поліомієліт: профілактика / В. Малюга, М. Михайленко                       

// Журнал головної медичної сестри. – 2016. – N 3. –  С.44–52 

Анотація 
Вакцинація є найефективнішим захистом від багатьох серйозних 

захворювань. А у випадку поліомієліту  – це чи не єдиний порятунок. 

Масову вакцинацію живою поліомієлітною вакциною розпочали ще 

наприкінці 1958 року і здійснювали систематично. Це зумовило зниження 

рівня захворюваності більш як в 100 разів. 

 

 

Федик Т. Аналізуємо типові помилки при організації обігу 

наркотичних (психотропних) лікарських засобів / Т. Федик, Т. 

Загородна // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – N 3. –  С.21–37. 

Анотація 



Робота із наркотичними (психотропними) лікарськими засобами у 

психіатричних закладах потребує ретельної організації з огляду на 

особливий статус пацієнтів таких установ. На допомогу медичним 

працівникам фахівці  психоневрологічної лікарні підготували приклад 

оформлення локального порядку. 

 

 

Хирургический практикум. Влагалищные операции // Сестринское 

дело. – 2016. –N 1. –  С.15–18 

Аннотация 

На страницах журнала продолжается серия публикаций, адресованных 

медсестрам и посвященных подробному разбору алгоритма одного из 

наиболее распространенных хирургических вмешательств с описаним всех 

его этапов.  

 

 

Хрєнова Л. Контроль за дотриманням  локальних протоколів 

виконання основних сестринських маніпуляцій /Л.Хрєнова // Журнал 

головної медичної сестри. – 2016. – N 4.– С.12–20 

Анотація 

Контроль за якістю сестринського догляду – одна з найважливіших 

управлінських функцій, тому в закладі розроблені відповідні методи 

контролю та експертні підходи до оцінки показників, які характеризують 

якість сестринської допомоги. 

 

 

                          Вчимося   протягом   життя 

 

 
 

 

 

 

 

 

Мішуренко О.В.  Досвід післядипломної підготовки медичних сестер з 

питань надання паліативної та хоспісної допомоги / О. В. Мішуренко,                

Г. О. Лукіна // Міжнародний журнал "Реабілітація та паліативна 

медицина". – 2015. – N 2 ЕБ. – С.89-92. - Библиогр.: с.91–92  

Анотація  
Отримання спеціальних знань з ПХД, зокрема на післядипломному рівні, 

стало вимогою часу для всіх медичних працівників.  Реалізація цих 

напрямів здійснюється у Криворізькому училищі підвищення кваліфікації 

та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, 

починаючи з 2013–2014 навчального року, шляхом проведення 



короткотермінового циклу ТУ «Медсестринство в паліативній та хоспісній 

допомозі». 

 

 

Перспективи оптимізації всеукраїнської міжвідомчої системи 

багаторівневої підготовки фахівців до надання паліативної і 

геріатричної допомоги / Л. А. Стадник [та ін.] // Міжнародний журнал 

"Реабілітація та паліативна медицина". – 2015. – N 2 ЕБ. –  С.70–76. – 

Библиогр.: с. 75–76  

Анотація 

В Україні існує велика потреба та можливості суттєвої оптимізації системи 

багаторівневої міжвідомчої підготовки з надання паліативної і геріатричної 

допомоги без значного додаткового фінансування, що є особливо 

актуальним у сучасних складних економічних і політичних умовах. 

 

 

Системно-деятельностный подход в реализации образовательных 

стандартов // Сестринское дело. – 2016. – N 1. –  С.27–28 

Анотація 

Использование системно-деятельного похода на занятиях –необходимое 

условие формирования общих компетенций у студентов, обучающихся по 

специальности «Сестринское дело» в рамках программы, составленной в 

соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта.  
 

 

Касянчук І. Робота з різними формами лікарських засобів у педіатрії                    
/ І. Касянчук, Г. Семенець // Довідник головної медичної сестри. – 2016. – 

N 2. –  С.52-63 

Анотація 

Медичні сестри педіатричного відділення мають знати вимоги до введення 

у дитячий організм лікарських препаратів відповідно до їх форми випуску. 

Недотримання рекомендацій, визначених у лікарському рецепті та 

інструкції для медичного застосування лікарського засобу, призведе до 

зниження ефективності лікування  чи навіть до погіршення стану малюка. 

 
 

 

                             Правовий  мінімум 

 
 

 

 

 

 



 

Гавриленко Л. Головна медична сестра за сумісництвом є медичною 

сестрою - координатором: чи можливо / Л. Гавриленко // Довідник 

головної медичної сестри. – 2016. – N 3. –  С.62 

 Анотація 

Заступник  головного лікаря з медсестринства та головна медична сестра 

мають право працювати за сумісництвом на будь-якій посаді сестри 

медичної згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за 

сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» 

від 03.04.1993 № 245.  

 

Гавриленко Л. Чергування медичної сестри вдома: умови залучення 

та оплати / Л. Гавриленко // Довідник головної медичної сестри. - 2016. - 

N 3. -  С.58-59. 

Анотація 

Чергування вдома у денний та нічний час ураховують як півгодини за 

кожну годину чергування, якщо виклику до хворого або до події не було, 

то оплачують в розмірі 50% годинної тарифної ставки, визначеної з 

посадового окладу працівника. 

 

 

Гавриленко Л. Чи можна головному фельдшеру працювати за 

сумісництвом / Л. Гавриленко,  І. Житкова // Довідник головної медичної 

сестри. - 2016. - N 3. -  С.54—55. 

Анотація 

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин 

на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість 

роботи за сумісництвом протягом місяця не має перевищувати половини 

місячної норми робочого часу.Робота за сумісництвом виконується у 

вільний від основної роботи час за графіком, складеним з урахуванням 

вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом 

працівників державних підприємств, установ і організацій№ від 03.04.1993 

№245. 

 

 

Доан С. Вимоги до роботи з ультрафіолетовими бактерицидними 

опромінювачами / С. Доан  // Довідник головної медичної сестри. - 2016. - 

N 2. -  С.8–17. 

Анотація 

Кожна головна медична сестра знає, як складно працювати, якщо для 

ефективної організації роботи не вистачає законодавчої бази, офіційних 

роз’яснень тощо. Особливо це стосується ви користування у закладі УФ-

опромінювачів. Адже до сьогодні не існує жодного нормативного 

документа, який врегульовує правила використання такого обладнання, 



методику розрахунку часу опромінення приміщень. Шляхи розв’язання 

проблеми пропонує представник Держсанепідслужби України. 

 

 

Клименко О. Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою / О. 

Клименко // Журнал головної медичної сестри. - 2016. - N 3. -  С.6-12. 

Анотація 

Для визначення рівня кваліфікації, знань, практичних навичок працівників, 

встановлення їх відповідальності (невідповідності) робочим місцям або 

посадам, які вони обіймають, та виявлення їх потенціальних можливостей 

для професійного зростання майже в усіх закладах здійснюється атестація 

працівників. Атестація працівників закладів охорони здоров’я, зокрема 

молодших спеціалістів з медичною освітою, професіоналів з вищою 

немедичною освітою, звичайно, має особливості, які розглядаються в 

статті. 

 

 

Протас С. Втрата чинності радянських санітарних норм: відповідаємо 

на запитання практиків / С. Протас, Р. Родина // Довідник головної 

медичної сестри. - 2016. - N 4. -  С.10-20. 

Анотація 

Незабаром втратять чинність усі радянські санітарні норми і правила, 

якими досі мали керуватися заклади охорони здоров’я. Як у цій ситуації 

діяти медикам: залишити в лікарні усталений підхід до організації 

санепідрежиму чи істотно спростити заходи з інфекційного контролю? 

Відповіді на ці та інші запитання дає очільник Державної санітарно-

епідеміологічної служби України.  

 

 

Протас С. Перевірки дотримання вимог санітарного законодавства у 

лікувально-профілактичних закладах / С. Протас, Р. Родина // Довідник 

головної медичної сестри. - 2016. - N 4. -  С.26-30 

Анотація 

На сьогодні представники територіальних органів Держсанепідемслужби 

України мають право перевіряти тільки ті питання, які містить 

Уніфікована форма акта перевірки дотримання вимог санітарного 

законодавства у лікувально-профілактичних закладах. При цьому половина 

пунктів акта ґрунтується на вимогах радянських санітарних норм, які 

втратять чинність на початку 2017 року. Як, у зв’язку з цим, 

перевірятимуть заклади охорони здоров’я і чи перевірятимуть взагалі? 
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