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М0Н1Т0РИНГ ЗАКОНОДАВСТВА

HOBIН0РМАТИВН1АКТИ

РЕФОРМИ

ПЛАН МЕДИЧНО! РЕФОРМИ ПЕРВИННО! ЛАНКИ - 2018
МОЗ 1нформуе про план ут1леиня реформ, починаючи з ачия 2018 року

0

АВТ0Н0М13АЦ1Я МЕДИЧНИХ ЗАКЛАД1В
Автоном1зац1я передбачае реорган1зац!ю (перетворення) закладу охорони здоров'я — бюджетноТ
установи на 303-комунальне пщприемство. ПОКРОКОВА1НСТРУКЦ1Я 3 АВТ0Н0М13АЦ11 (реко-
мендацп МОЗ) та в1дпов1д1 на поширен! запитання

ЗАХИСТПРАВМЕДПРАЦ1ВНИК1В

1РИНА сисоснко

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ НАДАННЯ МЕДИЧНО! ДОПОМОГИ
OcTaHHiM часом почаст1шали випадки напад1в на медичних праЩвниюв. За ступенем небезпеки
1ХНЯ профес1йна дтльнють. особливо бригад екстреноТ (швидкоД медичноТ допомоги, перебувас
на одному piBHi з роботою правоохоронних орган1в та рят1вник1в

СТАНДАРТИ

АНДР1Й КОТУЗА

СИСТЕМА УПРАВЛ1ННЯ ЯК1СТЮ В МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАД!
Ринкова ор1ентац1я економ1ки УкраТни вимагае вщ системи охорони здоров'я адаптування не т1льки
до умов ринкового середовища, що змЫюеться, але й до швидкост! цих змЫ, що найефективн1ше
досягаеться на пщстав! реал1зацГ| вимог м!жнародного стандарту та системи управл1ння як1стю

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я СЬОГОДН!

АЙДЫН САЛМАНОВ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Важнейшими элементами обеспечения качества являются: определение критериев оценки кли
нической практики: разработка стандартов, которых следует достигать по каждому из этих кри-

деятельности по достижению этих стандартов; совершенствование меняю-щ  клинической практики; возможный пересмотр первоначально принятых стандартов
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МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОЛЕГ САДРТДИНОВ

«ГЛАВНЫЕ» БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
В СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИКЕ
Почему у руководителя современной клиники постоянно «болит голова»? Может, потому, что он
думает: как сделать так, чтобы увеличилась выручка? А может, потому, что новое дорогостоящее
Оборудование вместе с арендуемыми площадями простаивают из-за отсутствия пациентов? Или
может, нет нужных врачей, которые способны работать на этом оборудовании? Или пациент на
писал жалобу по поводу грубости персонала, задержки приема или, чего хуже, некомпетентности
специалиста...

ТРУД0В1 вщносини

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

ПРИЙНЯПЯ НА РОБОТУ У ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я:
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК
Прийняття на роботу нових прац1вник1в е одн1ею з основних кадрових процедур у заклад!, без по-
переднього зд!йснення яко!" неможлив! й yd iHiui кадров! процедури. Тож зрозумшо, що порядок
прийняття на роботу заслуговуе на особливу увагу кадровик!в закладу, а оск!льки у заклад! мо-
жуть працювати прац!вники найр!зноман!тн!ших категор!й, зокрема, ! медичн! прац!вники, ! госпо-
дарсько-обслуговуючий персонал, насамперед сл!д розглянути загальний порядок прийняття на
роботу вщповщно до чинного трудового законодавства

@

1РИНА КРАСОВСЬКА

ПРАЦ1ВНИК-1Н03ЕМЕЦЬ: 0С0БЛИВ0СТ1ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
ТА ОПЛАТИ ПРАЦ1
В!дпов!дно до законодавства працювати в укражських медичних закладах мають право не лише
наш! сп!вв!тчизники, а й громадяни !нших держав. Працевлаштування !ноземц!в не потребуе зна-
чних зусиль 3 боку кер!вництва медичного закладу, однак порядок, передбачений законодавством,
мае бути дотримано. Про особливост! працевлаштування прац!вник1в-!ноземц!в та оплати УхньоТ
прац! й п!де мова в статт!

РОБОТА 3 ДОКУМЕНТАМИ
ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО

ПОСАДОВА1НСТРУКЦ1Я
Л1КАРЯ-ФТИ31АТРА
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0Ф1Ц1ЙН0

Фонд софального страхування

НОВОВВЕДЕНИЯ ДО ВЩНОВЛЮВАЛЬНОГО Л1КУВАННЯ
3 2018 року забезпечення пут1вками для вщновлювального лкування зд1йснюватиметься за но-
вим принципом — «<грош1 ходять за людиною». Як працюватиме ця новац!я вщ соцстраху? Опро
буемо роз1братися дал!

ПРОЕКТ

ПАРАМЕДИКАМ БУТИ
Пам'ятаете жовтневу icTopiio з\ зм!ною N° 6 у иац1ональному класиф!катор! профеай ДК 003:2010,
де зникла низка медичних профеай? Бона иабула продовження...

ВЩПОВЩАеМО НА ЗАПИТАННЯ

88
• Чи встановлена законодавством денна норма робочого часу в безперервно д1ючих
закладах охорони здоров'я?

• У медичному заклад! працюють два л!кар!, як! с чолов!ком та дружиною. В яких
випадках можна оформити «декретну» в!дпустку на чолов!ка?

• Один !з прац!вник!в медичного закладу здав кров п!д час вщпустки. Повернувшись
3 в!дпустки, в!н надав бухгалтерп дов!дку форми N9 435/0 «Дов!дка щодо надання донорам
п!льг». На ск!льки дн!в сл!д продовжити вщпустку?

• У зв'язку !з закриттям у медичному заклад! кабЫету л!кувально1 ф!зкультури л!каря
3 л!кувальноТ ф!зкультури за два м!сяц! попередили, що його посада буде скорочена.
Перед зв!льненням в!н вир!шив використати вс! накопичен! щор!чн! вщпустки, к!льк!сть
дн!в яких перевищуе два м!сяц!. Чи потр!бно повторно попереджати цього л!каря про
скорочення?

• Один !з л!кар!в закладу, якому було встановлено !нвал!дн!сть, не надав кер!вництву
результати огляду МСЕК та !ндив!дуальну програму реаб!л!тацГ| !нвал!да, а надав лише
коп!ю довщки МСЕК (2 трупа !нвал!дност!), в як!й зазначено, що в!н може працювати
в спещально створених умовах. Вищевказан! документи надати в!дмовлясться. Що
робити кер!вництву медичного закладу?

0ПУБЛ1К0ВАНИХ У ЖУРНАЛ1

В 2017 РОЦ " МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ.
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