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З  метою інформаційної підтримки середніх медичних працівників, 

Дніпропетровська обласна науково-медична бібліотека  у 2015 році продовжує  
щоквартальний  випуск  анотованого бібліографічного покажчика «На допомогу 
медичній сестрі» у дистанційному доступі.    

Пропонуємо Вашій увазі четвертий  випуск цього  видання, до якого ввійшли 
статті з періодичних науково-медичних видань, що  надійшли до фонду ДОНМБ  у 
 2015 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», «Інтернет-технології у медсестринстві», «Вчимося 
протягом життя», «Правовий мінімум».  У кожному розділі документи розташовані 
згідно алфавіту.             

   
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Нормативні та  організаційно - розпорядчі  документи 
 

Гонтар Г.  
Нормативне врегулювання роботи стерилізаційних 
відділень / Г. Гонтар // Довідник головної медичної 
сестри. - 2015. - N 7. - С.44-47 
 
Моніторинг законодавства //Журнал головної 
медичної сестри.-2015.-№4.- С.78-80 
 
Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної медичної сестри. 
- 2015. - N 7. - С.4-6 
 
Нові нормативні акти у сфері охорони здоров'я // Довідник головної медичної сестри. 
- 2015. - N 8. - С.4-7 
 
Шудра Т.  
Пакети документів для акредитації закладу: хірургія, анестезіологія, інтенсивна терапія 
та лабораторна діагностика / Т. Шудра // Довідник головної медичної сестри. - 2015. –  
N 7. - С.9-15 
 

Професіоналам: теорія  і практика 
 

Бобильов Д.В.  
   Роль медичної сестри в реабілітаціі хворих на остеохондроз 

хребта / Д. В. Бобильов,  А. О. Голяченко // Медсестринство. - 
2015. - N 2. - С.24-27. - Библиогр.: с.26-27  

  Анотація 
       У статті  проаналізовано роль медичної сестри на етапах  

реабілітації хворих на остеохондроз хребта, підготовка яких-це 
цілеспрямований, послідовний, багатоетапний  процес 
накопичення творчого потенціалу, під час якого формується та 
розвиваються професійні здібності, що визначають готовність 
фахівця  до професійної діяльності. 

 
Боцюк Н.Є.  
Особливості організації роботи дільничної медичної сестри з профілактики та 
лікування гіпертонічної хвороби / Н. Є. Боцюк, К. В. Тіхонова // Медсестринство. - 
2015. - N 2. - С.50-52. - Библиогр.: с.52  
Анотація 
У статті висвітлено особливості роботи дільничної сестри, її обов’язки та завдання,  
зроблено висновок про її роль у лікуванні та профілактиці гіпертонічної хвороби на 
дільниці та в поліклініці. 
 
Вербіцька Л.Я.  
Роль медичної сестри в профілактиці артеріальної гіпертензії / Л. Я. Вербіцька,                        
С. О. Ястремська // Медсестринство. - 2015. - N 2. - С.5-7. - Библиогр.: с.7  
Анотація 
Контроль артеріального тиску – один з основних моментів лікування артеріальної 
гіпертензії. В цьому аспекті важлива роль відводиться роботі медичної сестри з 



пацієнтами. У даній статті показано переваги медсестринського догляду за хворими з 
гіпертонічною хворобою разом у команді з лікарем. 
 
 
 
Висоцька А.  
Безпечна експлуатація автоклавів / А. Висоцька // Довідник головної медичної сестри. - 
2015. - N 7. - С.29-31 
Анотація 
Порядок експлуатації стерилізаційного обладнання визначають Державні санітарні 
норми і правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних 
виробів в закладах охорони здоров’я», затверджені наказом МОЗ від 11.08.2014 №552, 
та набирають чинності 01.09.2016 
 
Галапац Н.Б.  
Значення етико-деонтологічних аспектів в управлінні якістю роботи медсестринської 
служби / Н. Б. Галапац, О. Н. Литвинова // Медсестринство. - 2015. - N 1. - С.44-48. - 
Библиогр.: с.48  
Анотація 
Етико-деонтологічні принципи повинні бути фундаментально покладені в основу 
поведінки та професійної діяльності медсестри. Високий професіоналізм та 
майстерність середнього медперсоналу лише в тісному поєднанні з високими 
моральними засадами дасть позитивні результати в оздоровленні населення України. 
 
Запорожець Т.М.  
Догляд за хворим з імплантованою системою постійного венозного доступу (портом) та 
виконання медичних маніпуляцій / Т. М. Запорожець // Медсестринство. - 2015. - N 1. -  
С.23-28. - Библиогр.: с.28.  
Анотація 
Знання конструкційних відмінностей пристроїв, врахування анатомічних і 
патофізіологічних особливостей пацієнтів потребують спеціальної підготовки 
медичних сестер у процесі експлуатації венозних портів. 
 
Ленець У.А.  
Сучасні аспекти оцінки якості життя у хворих на хронічне обструктивне захворювання 
легень / У. А. Ленець, О. М. Стельмах // Медсестринство. - 2015. - N 2. - С.37-39. - 
Библиогр.: с.39 
Анотація 
Застосування сучасних методик оцінки якості життя у хворих на хронічне – не 
обструктивне захворювання легень дає можливість оцінити рівень благополуччя і 
задоволення тими сторонами життя, на які впливає хвороба чи її лікування. Проведення 
опитування є важливою складовою в структурі діяльності медичної медсестри з 
пацієнтами хворими на ХОЗЛ. 
 
Люханова К.  
Нові правила утилізації лікарських засобів / К. Люханова // Довідник головної медичної 
сестри. - 2015. - N 8. - С.30-35 
Анотація 
У червні 2015року набрали чинності Правила утилізації та знищення лікарських 
засобів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’яУкраїни від 24.04.2015 
№242. Правила є обов'язковими для усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють 
діяльність, пов’язану з обліком лікарських засобів, утилізацією та знешкодження 
відходів. 
 
Платовська С.О.  



Медсестринський фактор у засвоєнні алгоритму самообстеження молочної залози                        
/ С. О. Платовська, Л. М. Маланчук // Медсестринство. - 2015. - N 2. - С.58-60. - 
Библиогр.: с.60 
 Анотація 
Сестринський процес – ретельно виважена інтелектуальна діяльность, за допомогою 
якої практика сестринства реалізується впорядковано та систематизовано. У статті  
висвітлено роль медсестри в профілактиці раку молочної залози. Акцентовано увагу на 
процесі навчання як середнього медичного персоналу, так і пацієнток. 
 
Савич А.М.  
Хвороба, викликана вірусом Ебола: особливості роботи медичної сестри щодо 
профілактики завезення і розповсюдження / А. М. Савич, В. О. Качор                                          
// Медсестринство. - 2015. - N 1. - С.12-14. - Библиогр.: с.14 
Анотація 
Важливим профілактичним заходом, що перешкоджає завезенню гарячки із ендемічних 
районів, є здійснення Міжнародної системи епідеміологічного нагляду, проведення 
протиепідемічних заходів, передбачених ММСП 2005р. 

 
Інтернет-технології у медсестринстві 

 
Куліш Н.А.  
Використання інноваційних технологій навчання при підготовці молодших медичних 
спеціалістів / Н. А. Куліш // Медсестринство. - 2015. - N 2. -  С.44-46. - Библиогр.: с.45-
46.  
Анотація 
Інноваційні технології навчання достатньо просто «вписуються»  в традиційну систему 
навчання. Але і тут є свої умови: педагог повинен змінити сам підхід до процесу 
навчання, своє ставлення до студентів, повинен зрозуміти, що в навчальному процесі 
саме студент є центральною фігурою, а не викладач. 
 

        Вчимося протягом життя 
 
Федик Т.  
Організовуємо навчання молодших медичних сестер 
психоневрологічної лікарні / Т. Федик // Довідник головної 
медичної сестри. - 2015. - N 8. - С.15-18. 
Анотація 
Швидко підготувати новоприбулих працівників, що 
обіймають посаду молодшої медичної сестри, до ефективної 
роботи у закладі допомагає невеликий навчальний курс, 
розроблений працівниками лікарні.  
 

Правовий мінімум 
 

Морєва О.  
Чи можна одержати матеріальну допомогу на 
оздоровлення у разі скорочення посади / О. Морєва 
// Довідник головної медичної сестри. - 2015. - N 7-. 
С.61-62 
Анотація 
Відповідно до пункту 1 статті 40 Кодексу законів 
про працю України від 10.12.1971 №322-
VIII(КЗпП) власник або уповноважений ним орган 

має право провести процедуру звільнення у зв’язку зі скороченням штату.  
 



 
 
 
 
 
 
Турчин О.  
Оплата праці медику у разі направлення на курси підвищення кваліфікації за 
сумісництвом / О. Турчин // Довідник головної медичної сестри. - 2015. - N 7. - С.60. 
Анотація 
При роботі за сумісництвом з працівником укладають окремий трудовий договір, який 
юридично не пов’язаний з трудовим договором за основним місцем роботи. 
 
Гавриленко Л.  
Доплата за шкідливі умови праці та за використання у роботі дезінфікуючих засобів                
/ Л. Гавриленко // Довідник головної медичної сестри. - 2015. - N 8. - С.59-60 
Анотація 
Доплату за роботу з дезінфікуючими засобами у розмірі 10% посадового окладу 
встановлюють працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, згідно з підпунктом 3.4 
7 Умов оплати праці. 
 
Кубанський С.  
Чи вносити у посадову інструкцію медсестри обов'язок обслуговувати ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів / С. Кубанський // Довідник головної медичної сестри. - 2015. - N 8. - С.60-61 
Анотація 
Нормами пункту 2.4.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 
установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства 
праці та соціальної політики України, Міністерство охорони здоров’я України від 
05.10.2005 №308/519, передбачено підвищення посадових окладів працівникам закладів 
охорони здоров’я (структурних підрозділів) зі шкідливими і важкими умовами праці, у 
тому числі за роботу з вірусом імунодефіциту людини. 
 
Мастюгіна Г.  
Пільгове пенсійне забезпечення: законодавчі новації / Г. Мастюгін // Довідник головної 
медичної сестри. - 2015. - N 8. - С.52-57 
Анотація 
Пенсії за віком на пільгових умовах жінкам будуть призначатися з урахуванням 
підвищеного на 5 років пенсійного віку. Таке підвищення буде поступовим і не 
стосуватиметься жінок, які досягли раніше встановленого для них законодавством 
пенсійного віку ( на пільгових умовах). 
 
Чернетенко О.  
Право на пільгову пенсію працівників, які не зайняті повний робочий день на роботах із 
шкідливими умовами праці / О. Чернетенко // Довідник головної медичної сестри. - 
2015. - N 8. - С.61-62. 
Анотація 
Згідно зі статтею 13 Закону №1788 право на пенсії за віком на пільгових умовах мають 
працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо 
шкідливими і особливо важкими, із  шкідливими і важкими умовами праці, за 
Списками №1 і №2 виробницств, робіт, професій, посад і показників, затвердженими 
Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць. 
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