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4 Новінормативніакти 
у сфері охорони здоров'я 

Наталія Коробчинська, 

Юлія Запіченко 

8 Як складати статистичну 
звітність за останніми змінами 
МОЗ. Досвід Вінниці 

Олена Іщенко 

11 Особливо небезпечні інфекції: 
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$і!ІК~С'!і'ІЬ М~ДІИІ'ЧІІНІО~· ДО!fіІОМО!ІИ 

Лариса Лукащук 

17 Медична допомога за травм @ кінцівок та хребта 

20 Алгоритм огляду потерпілого @ на місці подіі 

21 Алгоритм надання медичної 

@ допомоги потерпілим 

із травмами кінцівок 

22 Алгоритм надання медичної 
@ допомоги у випадку травми 

хребта 

Юлія Дашкевич 

23 Лікуємо туберкульоз 
по-новому: рекомендації ВООЗ 

М~ДИ'ЧІІНІе ffii!PO'IIВO 

Ірина Шкарівська 

27 Пацієнт відмовляється 
від медичного втручання: 
як діяти медпрацівникам 

Ганна Резнікова 

33 Медична інформація: 
як розв'язати проблему батьків 
і дітей 

саІНІ~!fіІ~дрежим 

Оксана Кунинець 

Зб Догляд за пацієнтом 
з інфікованою раною 

у хірургічному відділенні 

Оксана Кунинець 

40 Хірургічне відділення: 
дезінфікуємо все, 

що використовує пацієнт 

Ігор Гущук 

46 Шкідливий вплив 
бактерицидних опромінювачів: 
як йому запобігти 

50 Алгоритм дій у випадку 
розгерметизації бактерицидної 
лампи 

Матеріали зі статей із таким позначенням безоп • 
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ме~еджме~r 
у медсесrрІVіІ~СrІВ~ 

Валентин Жовнерчук, 

Наталія Слінчак 

51 Два простих правила, 
що поліпшать роботу медсестер 

ПІОС(ОІДОІВ~ ~~сrруІКІЦ~·~· 

54 Посадова інструкція а~ис:ента f8\ 
фізичного терапевта ВІДдІлення \V 
відновного лікування 

58 

59 

Чи може медзаклад без ліцензіі 
· оби виписувати лікарсью ~ас 

за рецептом форми N- 3 

Зробили помилку в Журналі 
обліку N2 129-9/о. Як виправити 

59 Як списати залишки наркотичних 
лікарських засобів, якщо хворий 

помер 

60 Чи потрібно подавати звіти 
до Держлікслужби, якщо 

наркотичнілікарськізасоби 

видають лише за бланками ф-3 

60 За яким тарифним розрядом 
оплачувати роботу 

працівнику-суміснику 

62 Щодо встановлення доплати 
за використання деззасобів 

63 Календар медсестри 

Шукаемо авторів! 

• V ить ваші розробки, і у в~с 
Керівник пост1ино х~ал роботи? Не тримаи-

є ще чимало ідей для_п?тпшен~:ю країною та зробіть 
Те ЇХ у ШуХЛЯДі - ПОДІЛІТЬСЯ З уСІ аІ 

сестринств . 
свій внесок у розвиток мед .. медичної сестри» шу-

. к головноІ . . 
Журнал «ДовІдни и свої знання 1 досвІд 

кає фахівців, які бажають перед~тбули складні ситуації, 
колегам Якщо у вашому закладІ озкажіть про це. Ваші 
з якими ~ам вдалося в~оратис~~~ здоров'я будуть вам 
колеги з інших заклаДІВ охор 
невимовно вдячні. • 1111 головне у тексті -

Відчуйте себе жур~аІІІСТО dдна стаття має роз
інформативність. Пам'ятаите, ~~пиляйте увагу читача. 
кривати лише одну тему, неР 

Написати статтю можна у три етапи: 

опишіть, кому потрібна ця інформація і чому вона 
актуальна; 

розвивайте думку, наводьте приклади, розкри
вайте тему, оперуйте фактами; 
підведіть підсумки. 

Редакція має право скорочувати й редагувати на

дісланий матеріал згідно з концепцією журналу. Мате
ріали, надіслані для публікаціі в інші журнали або вже 
опубліковані, до друку не приймаються. Коли ви пере
читаєте текст і зрозумієте, що це те, що треба, надси
лайте його на електронну адресу gms@mcfr.ua. Успіхів! 
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