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1м©А1И1Чне законодавство

4 HoBi нормативн! акти
у сфер! охорони здоров'я

перша медмчна
допомого

Лариса Лукащук

10 Реформа екстреноТ медицини:
б запитаньучаснику
транзиторноТ програми

як1сть медично»

1рина Лазо,
Леся Сазоненко

13 Як працюють 3 донорським
молоком у першому в Укра'ж!
Банку грудного молока

Оксана Грищенко

16 Новий порядок
медобстеження постраждалих
в1д домашнього насильства

1рина Шкар1вська

23 «Головна медсестра» замкть
«заступника головного
л!каря 3 медсестринства»:
чи правом1рно

травня

Олена liucHKo

28 Орган!зац!я трансфуз!йно1'
допомоги. Зразки документ!в

Андр1й Александр1н
34 б порад, як навчити пац1€нт1в

дотримувати правил !нфекц1йноУ
безпеки

37 Зупин1ть 1нф1кування
внаслщок операц1й
Пам'ятка

Анжела Мартинюк

38 Як захистити персонал
рентгенкаб1нет!в
вщ 1он1зуючого випром1нювання

Володимир Ткачишин
45 1нфекц1йн1 хвороби

медичних прац1вник1в:
запоб!гти, урятувати, допомогти

менеджмент у медсестринств!

50
Оксана Грищенко

1н'екц1я мистецтва, або
Як медсестр! поеднувати
роботу i xo6i

MaiepiajiH 3i статей i3 таким позначенням безоплатно завантажуйте на emedsestra mcfr ия
(за потреби отримаите демодоступ) a.mcir.ua
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52 Чи надавати 1нформац1ю
про пац1ента на запит
фах1вця УОЗ

54 Як розробити документи,
що контролюють доступ
до конф1денц1йно|' 1нформац1|

56 Чи мае право на надбавку
за вислугу poKis машин1ст
3 прання в тубдиспансер!

57 Як нараховують компенсац!ю
за невикористану в!дпустку

58 Як! 303 можуть проводити
попередн!й i пер!одичн!
медичн! огляди для cboix
прац!вник1в
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60 Щодо розрахунку в!дпускних
у випадку хвороби прац!вника
у в!дпустц!
Лист М1нсоцпол!тики
в1д 21.03.2019 № 369/0/206-19

61 Щодо оформления в!дпустки
по BariTHOCTi та пологах
Лист М1нсоцпол1тики
в1д 28.02.2019 № 228/0/206-19

62 Щодо !ндексаци зароб!тно|" плати
Лист Мшсоцполпики
вщ 13.03.2019 № 24/0/214-19

63 Календар медично!" сестри


