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ЗМІСТ 

РЕФОРМИ 

ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР З НСЗУ 

Ви автономізували свій заклад? Підключилися до електронної системи охорони здоров'я? Тоді час 
укладати договір с Національною службою здоров'я Украіни (НСЗУ) . Якщо зробите це правильно 

та своєчасно, то з липня отримуватимете державне фінансування за новим механізмом. Принаймні, 

так обіцяє МОЗ 

• Зразок заяви про укладення договору та додатки до неі 
• Перелік необхідних копій документів 
• Типова форма договору про медичне обслуговування населення за про
грамою медичних гарантій та додатки до нього 

АКТУАЛЬНО 

СТОМАТОЛОГІЯ В РЕЖИМІ ссПАУЗА>> 

З початком 2018 року все українське суспільство занурилося в обговорення медичноі реформи. 

Настільки глибоко, що теми політичної ситуації і навіть nенсійне забезпечення відійшли на другий 

план . Ад;#.е nитання здоров'я завжди nосідало nерше місце в людини, які б складні часи не були . 
Як nоказав час, це nитання залишається головним і зараз 

• Тези доповідачів засідання «Напрями розвитку системи організації стома
тологічної допомоги в Украіні » 

• Резолюція засідання «круглого столу» 

АНТИМИКРОБНАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ: 
НАЦИОНАЛЬНЬІЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
Интервью с АЙДЬІНОМ САЛМАНОВЬІМ, mавой Всеукраинской ассоциации инфекционного кон
троля и антимикробной резистентнасти 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

МИХАЙЛО ГОЛУБЧИКОВ, НАТАЛЯ ОРЛОВА, НІНА КРАВЧУК 
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АУДИТ МЕДИКО-СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СТАЦІОНАРАХ 
Методика аудиту стану nервинного обліку та вірогідності медико-статистичної інформації у 

стаціонарних закладах. Методичні рекомендації (лекція) для керівників/застуnників закладів охо

рони здоров'я , керівників/застуnників територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичноі 
статистики та іх nідрозділів, завідувачів інформаційно-аналітичних відділів медичноі статистики 

303 та лікарів-статистиків 

Практика управл Іння медичним закладом N26/ 20 18 з 

http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/on-line-services/electronic-document-delivery.html


ЗМІСТ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

ОЛЕГСАДРТДИНОВ 

ДОВОЛЬНЬІЙ ПАЦИЕНТ- ЛУЧШАЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ 
Редко какой главньІй врач не задается воnросом •Как увеличить количество nациентов и вь1ручку 
клиники?». И неважно, какая форма собственности у клиники-государственная или частная

nрибЬІль хотят nолучать все 

/ 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ХІРУРГА ТОРАКАЛЬНОГО 

Залежно від сnецифіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури 

nосадові інструкції можуть бути доnовнені й іншими nунктами та більш деталізовані, або, навnа

ки, окремі nункти можуть бути вилучені (змінені) , якщо вони nередбачені у nосадових інструкціях 

інших nрацівників закладу відnовідної кваліфікації та наnряму роботи чи відnовідно до змін у чин

ному законодавстві, які відбулися на момент затвердження nосадової інструкції 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ДОПОМОГА НА ПОХОВАННЯ ВІД ФСС 
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