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медичне законодавство 

4 Нов і нормативні а кти 
у сфері охорони здоров'я 

SІкість медичної 
допомоги 

8 

Таїса Наконечн а, 

Н іна Савче tt ко, 

дtщрій Строкань 

Катетеризація без ускладнень : @ 
як навчити персонал за 5 кроків ~ 

Лар11са Лукащук 

16 Невідкладна допомога 
за тромбоемболії легеневої 
артерії 

19 Алгоритм надання допомоги 
па~єнтузатромбоембол~ 
легеневої артерії 

документообіг 

Натал і я Коробч инська, 

Юл і я Заnіченко 

21 Річна звітність стоматологічних 
закладі в: як подавати 

та всі зміни врахувати 

Оксана Грищенко 

24 Встигнути все, або Які зміни ви 
маєте внести до річних звітів 

ND 12 грудень 2018 

медичне право 

І р .. ІІ а Ш кn р і в с а,ка 

ЗО Помилкове призначення лікаря: 
виконати не можна відмовитись 

санепідрежим 

Оксана Кушt нець 

36 Як запобігти поширенню 
інфекцій через мобільні 
телефони 

оплата праці 

Ольга Червстсн ко 

39 Пільги й компенсації 
для працівників 

посадові інструкції 

43 Посадова інструкція сестри 
медичної патронажної 

охорона праці 

Анжела Мартинюк 

4 7 Новий рік не за горами : 
як підготуватися , аби 

не травмуватися 

51 8 правил безпечної ялинки 
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запитання - відповідь 

52 Чи можна знищувати наркотичні 
препарати без залучення 
Нацполіції 

53 Чи може сестра медична старша 
видавати бланки ф-3 лікарям 

54 Який журнал обліку наркотичних 
засобів має заповнювати провізар 

54 Скільки рецептурних бланків ф-3 
можна видати лікарю 

зміст N~ 12/2018 

офіційні роз 'яснення 

56 Щодо деяких питань оплати праці 

перелік публікацій 

58 Публікації журналу 
«Довідник головної медичної 
сестри» за 2018 рік 

події 

63 Календар медсестри 
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