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лютий 2019 

медиЧІІНІе законодавство Олександр Денисенко 

34 Як оформити наказ. 4 Новінормативніакти Гід реквізитами 
у сфері охорони здоров'я 

оnлата nраці охорона rвраці 

Олена Морєва 
Анжела Мартинюк 

10 Нова «мінімалка»: скільки 40 Як переконати керівника оновити 

платитимуть працівникам 313, або Нові вимоги безпеки 
закладів охорони здоров'я від Мінсоцполітики 

Олена Морєва 

rвepwa медІИІ'ЧІІНІа 14 Норма робочого часу 
не дозволяє оформити дoruoмora 

сумісництво: як бути 
Ірина Голованова, 

Олена Морєва Світлана Касинець 

18 Чи можна отримати допомогу 43 Чим укомплектувати аптечку 
на оздоровлення під час для невідкладної допомоги 
відпустки за минулий рік У стоматологічному кабінеті 

rвереІВПрІКІИІ 
Юлія Дашкевич 

50 Передозування опіоїдами: 
Оксана Грищенко як надати домедичну допомогу 

20 Перевірки-2019 і як до них 52 Ознаки передозування опіоїдами підготуватися: аналізуємо плани 
трьох органів контролю Пам'ятка 

53 Алгоритм надання домедичної 
докумеИіІтообіr допомоги за nідозри 

на передозування опіоїдами 
Олена Іщенко 

24 Усі новації в одному документі, @ 55 Хто має nідвищений ризик 
або Як скласти наказ щодо обігу передозування опіоїдами 
підконтрольних речовин Пам'ятка 

Матеріали зі статей із таким позначенням безоплатно завантажуйте на emedsestra.mcfr.ua 
(за потреби отримайте демодоступ) 
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санепідрежим 

Дарія Пархоменко 

56 5 правил ефективного о 
прибирання у стоматолоГІчному 

кабінеті 

59 Алгоритм генерального @ 
прибирання о о ~ 
у стоматологічному кабІнетІ 

офіційні роз'яснення 

60 Щодо деяких питань оплати праці 
працівників закладів охорони 

здоров'я 
Лист МО3 від 13°11°2018 

N2 1001-13/3208/30209 

зміст N~ 2/2019 --

61 Щодо оплати праці 
сумісників 

Лист Мінсоцполітики від 1900102018 

N2 1661/0/101-18 

школа пацієнта 

І рюш Кастtчук 

62 Які зміни у фізичному стані 
дитини- привід звернутися 

до онколога 

Пам'ятка 

події 

63 Календар медичної сестри 

ПЕРЕГЛЯДАЙТЕ ВЕБІНАРИ, 
ЯКІ МИНУЛИ 

• оберіть тему веб і на ру 

• зареєструйтесь або 
авторизуйтеся 

• перегл я ньте в ідеозапис 

у зручний для вас час 

• скачайте сертифікат 

Запрошуємо на 
• nasem1nar.com.ua 
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