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Виробник медичних рукавичок та дистриб'ютор медичних матеріалів 
одноразового використання . здійснює свою діяльність на ринках Польщі , 
Центральної та Східної Європи і Росії. продукція доступна на всіх континен

тах . Робота європейської частини групи Меркатор Медікаль 

концентрується на поширенні та продажу одноразових медичних виробів, 

переважно рукавичок , перев 'язувальних матеріалів, одноразового одягу 

та виробів для покриття операційного поля. Група має мережу дистрибуції 
у Чехії та Словаччині, а також торгових партнерів у Росіі, Болгарії, Сербії, 

Грузії, Литві, Білорусії та інших країнах Центральної та Східно·і європи. 
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02099, УКРАЇНА, КИЇВ , ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 7. 
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ТЕЛ ./ФАКС: +ЗВ 044 576 57 64. 
Е -МАІL: INFOMMU@MERCATORMEOICAL.EU 
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ОСОБЛИВА ДУМКА 

ІРИНА СИСОЄНКО 

НОВА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ МЕДЗАКЛАДІВ 
Останніми днями багато обговорень відбувається у зв'язку з оприлюдненням на сайті МОЗ про: 
екту наказу «Про затвердження Порядку формування спроможних мереж надавачів первинно~ 
медичноі допомоги». У соціальних мережах поширюється черговий міф щодо медичноі реформи 
про те, що з Державного бюджету будуть фінансуватися медичні послуги, що надаватимуться 
тільки медичними закладами - некомерційними комунальними підприємствами 

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ДМИТРО РОТАР 

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ 

В Украіні склалася ситуація, коли неефективне використання людських ресурсів призводить до 
зниження продуктивності праці, відсутності відповідного прибутку, скорочення бюджету й ВВП. 
Ключовим фактором успіху у розв'язанні цієї проблеми є мотивація, тобто спонукання до 
високопродуктивної праці персоналу підприємства 

МЕДИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

ОЛЕГ САДРТДИНОВ 

ссГЛАВНЬІЕ» БИЗНЕС-ПРОЦЕССЬІ В КЛИНИКЕ 

Чтобь1 реализовать первь1й зтап внедрения BSC, изложеннь1й нами ранее, необходимо понять 
на каком зтапе развития находится компания, также необходимо определить ее основнь1е пре

имущества и слабь1е места на каждом зтапе развития 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ У ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
Тема розр~бки посадових інструкцій для медичних працівників часто порушується у листах читачів 
до редакцн, _а також є однією з тих, що найжвавіше обговорюються на спеціалізованих кадрових 
форумах та 1нших електронних ресурсах в інтернеті 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ХІРУРГА 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

РОБОТА У СВЯТКОВІ, НЕРОБОЧІ ТА ВИХІДНІ ДНІ 

Головними завданнями та обов'язками медичних працівників є вчасне надання необхідної 
медичноі допомоги тим, хто звертається по неі. А, зважаючи на те, що така допомога може зна
добитися у будь-який день, медичним працівникам доводиться працювати й у вихідні, святкові 
та неробочі дні 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я СЬОГОДНІ 

АЙДЬІН САЛМАІЮВ 

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО УСЛУГ 
Места, где предоставляется медицинская помощь, все время меняются. Благодаря прогрессу 
медицинской технологии отдельнь1е услуги, которь1е прежде предоставлялись только в боль
ницах, в настоящее время могут предоставляться в медицинских пунктах и на дому у больнь1х 

МОЗ ІНФОРМУЄ 

РЕФОРМА ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Уряд затвердив план заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони 
здоров'я на період до 2020 року 

РЕФОРМИ 

КЕРІВНИКІВ МЕДЗАКЛАДІВ ОБИРАТИМУТЬ ЗА КОНКУРСОМ 

Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника дер

жавного, комунального закладу охорони здоров'я 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДq~КУ НАГЛЯДОВУ РАДУ .. 
КНЗ «ЛІКАРСЬКОЇ ОБЛАСНО! ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОІ ЛІКАРНІ~> 

ЗМІНИ ДО ТИПОВОЇ ФОРМИ КОНТРАКТУ З КЕРІВНИКОМ 
ДЕРЖАВНОГО, КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
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