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ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 

НАТАЛЯ ЛІСНЕВСЬКА 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ РЕФОРМИ 
з початку2018 року медичні заклади розпочали працювати за новими законами, адже ~тартувал~ 
медична реформа. Аналізуючи законодавчі акти, що спрямовані на реформування вІтчизняноІ 
галузі охорони здоров'я, слід звернути увагу на неврегульовані проблемні питання 

РЕФОРМИ 

СТАРТУВАЛА ссПРИПИСНА» КАМПАНІЯ ДО СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ 
З 1 квітня набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я Украіни від 19 березня 2018 р. 
N2 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та 
форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» 

ПРАКТИКУМ 

ІСРС-2. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ? 

lnternational classification for primary care (ІСРС) розроблена Всесвітньою організацією сімейних 
лікарів (WONCA) для ефективного ведення пацієнтів на первинній ланці. ІСРС-2 - видання дру
гого перегляду класифікації 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 

АЙДЬІН САЛМАНОВ 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
Качество программьІ инфекционного контроля в лечебном стационаре или другом медицинском 
учреждении является отражением в целом качества оказания медицинской помощи в данном 
учреждении. Качественнь1е программьІ инфекционного контроля позволяют снизить частоту 
ИСМП, длительность пребьІвания в стационаре и зкономические расходьІ, связаннь1е с госпи
тализацией 

АКТУАЛЬНО 

ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

1 О ФАКТІВ ПРО БЕЗПЕКУ ПАЦІЄНТІВ 
Безпека пацієнтів є.се~йозною проблем?ю громадської охорони здоров'я в усьому світі. Людина 
має один шанс на МІльион постраждати пщ час подорожі на літаку. Водночас імовірність заподіяння 
шкодипацієнтупри наданні медичноі допомоги становить 1 до 300. Показники безпеки у галузях, 
які вважаються небезпечнішими, такі як авіація та ядерна промисловість, набагато вищі, аніж У 
галузі охорони здоров'я 
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ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ДОДАТКОВІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ 

Медичні працівники, як і всі інші, мають право на щорічні додаткові відпустки. Про те, які види 
таких відпусток передбачені саме для медичних працівників, як правильно визначати їхню 
тривалість та на підставі чого надавати, піде мова далі в етапі 

АКТУАЛЬНО 

ЄВГЕНІЙ КОЛПАКОВ 

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ - ВИРОК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ? 
У всьому свhі розсіяний склероз визнаний однією з головних причин інвалідизації молодих людей у 
віці від 20 до 40 років. В Украіні ж через недостатнє охоплення лікуванням і нестачі препаратів для 
ефективноїтерапії 88о/оз 20 719 пацієнтів з цимдіагнозом є інвалідами. При цьому, заданими асоціВЦІ і, 
реальний рівень захворюваності на розсіяний склероз в Украіні може бути в два рази вищим 

ПОДІЇ 

МАРІЯ ВОРОНІНА 

ПРАВО ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ 
Репродуктивна медицина для Украіни - предмет особливої гордості. За високотехнологічною 
медичною допомогою з репродукції до нашої країни звертаються люди з усього світу. І питання 

не лише у вартості послуг. .. 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕІНКО 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ФЕЛЬДШЕРСЬКО
АКУШЕРСЬКОГО (ФЕЛЬДШЕРСЬКОГО) ПУНКТУ 
Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури 
посадові інструкції можуть бути доповнені й іншими пунктами та більш деталізовані, або, навпа
ки, окремі пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені у посадових інструкціях 
інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напряму роботи чи відповідно до змін у чин
ному законодавстві, які відбулися на момент затвердження посадової інструкції 

РОЗ'ЯСНЕННЯ 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

ЩОДО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ТА НОВОСТВОРЕНИХ 
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі Украіни на численні звернення суб'єктів сфери 
nублічних закупівель щодо застосування законодавства повідомляє 

www.med-info.net.ua Практика управління медичним закладом N!!5f2018 

ЗМІСТ 

5 

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


ЗМІСТ 

6 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ОПЛАТА ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЛІКАРЮ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛІКАРЯ ЯК ЗОВНІШНЬОГО 
СУМІСНИКА В МЕДЗАКЛАДІ 

ОФОРМЛЕННЯ ВІДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ 
НА ПІВДНЯ 

ЗМІНА ПРІЗВИЩА ЛІКАРЯ-ЛАБОРАНТА ПІСЛЯ 
ВІДКРИПЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ПЕРЕДАЧА ТРУДОВОЇ КНИЖКИ ЛІКАРЮ, ЯКИЙ ЗАБУВ Ji ЗАБРАТИ 

ПОДІЇ 

РЕЄСТР З'ЇЗДІВ, КОНГРЕСІВ, СИМПОЗІУМІВ 
ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 

РЕФОРМИ 

ДОСТУПНІМІЖНАРОДНІПРОТОКОЛИ 

Близько тисячі клінічних протоколів на засадах доказової медицини англійською мовою відтепер 

доступні в онлайн-режимі на ресурсі guideliпes.moz .gov. ua. Ця інтерактивна послуга є першим в 
Україні рішенням такого роду 

Методичні рекомендації з побудови нової 
системи управління якістю 

Придбати спецвипуск 
можна в редакції 
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