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No 2 лютий 2018 

медичне законодавство 

3 Новінормативніакти 
у сфері охорони здоров'я 

оплата праці 

Оле 11 а МОРЄВА 

9 Зарплата медсестер з 2018 року : 
рахуємо все до копійки 

Оле 11 а МОРЄВА 

15 Заробітна плата статистика медичного -
сумісника 

документообіг 

Лар 11 са ВАРНАВСЬКА, 

Тетя на КОРАБЕЦЬКА 

18 Догляд за новонародженими 
та дітьми грудного віку . Локальні 
стандарти 

школа пацієнта 

Альбі н а АНОШКО 

28 Невиліковний хворий вдома : 

33 

34 

допомога за порушень життєдіяльності 

Як запобігти утворенню пролежнів 

Найпоширеніші місця утворення 

пролежнів 

медичне право 

\ ри 1 1а ШКАРІВСЬКд 

35 Посміхніться , вас знімає прихована 
каме ра, або Відеоспостереження 
у медзакладі 

обіг медичних засобів 
І гор ГУЩУК 

41 Бактерицидни й опромінювач не працює 
або розби вся? Дійте швидко! 

45 Правила експлуатації ультрафіолетових 
бактерицидних опромінювачів 

46 Алгоритм демеркуризації приміщення , 
в якому розбили бактерицидний 

опромінювач 

менеджмент у медсестринстві 
Тетя на ФЕдИК 

4 7 Як розбудити у собі лідера : 
експрес-курс головної медсестри 

якість медичної допомоги 
Людм 11ла ШЕВЧ ЕНКО , 

Тетя на ГУРКОВСЬКА 

52 Вісім типів пацієнтів, які зводять з розуму 
кожного медпрацівника 

запитання - відповідь 
58 Листок призначень на таблетовані 

наркотичні (психоторпні) лікарські засоби 

59 З~ищення наркотичних (пси хоторпних) 
л1карських засобів 

60 Знищення ампул наркотичних засобів 
61 Заробітна плата завідувача ФП 

офіційні роз'яснення 
62 Лист Мінсо~політики «Щодо заробітної 

плати прац1вника » від 10.01 .2018 
№ 27/0/101-18 

події 
63 Події у берез ні 

~ Матер і ал и з і статей і з таким позначе н ням безо11J 1 атно зава н тажу 1~1 те н а e111edsestra. m cfr.ua 
~ (за потреб и отримайте демодоступ) 
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