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ЗМІСТ 

РЕФОРМИ 

ОЛЕГЦЬОМКА 

ЛІЦЕНЗІЯ ЗАМІСТЬ АТЕСТАЦІЇ 
Наnередодні Дня медичного nрацівника МОЗ nовідомило про чергові зміни в медичній галузі -
вnровадження nрофесійного ліцензування лікарів. Одразу nоnереджаю, що ліцензування лише 

обговорюється, ніякого законоnроекту ще не існує, як і чіткоі схеми цього nроцесу. Однак МОЗ 
сnодівається, що Закон про nрофесійне ліцензування лікарів буде nрийнято в nарламенті восени 

ДОСВІД КОЛЕГ 

ЛІКАРСЬКА ЛІЦЕНЗІЯ: МОДЕЛЬ США 

ОСОБЛИВА ДУМКА 

АЛЛА ПОЖЕВИЛОВА 

СТОМАТОЛОГИЯ - ПРЕСТИЖ 29-ГО УРОВНЯ 

в школьнь1е годьІ, когда мь1 только nознаем мир nрофессий, nеред нами раскрь1вают новьІй рьІ
нок возможностей - бь1ть богать1м, усnешнь1м, востребованньІм или знаменить1м. Среди nере
числяемьІх nрестижньІх nрофессий врач всегда остается лидером. В медицинской сфере сто
матологи оnределенно заняли свою надежную nозицию в лидирующем рейтинге ТОП-5 самь1х 

nерсnективньІх nрофессий. Но остается ли все зто таким nрозаичнь1м, когда, избрав стоматоло
гию своей nрофессией, молодой врач взял в руки nереьІй медицинский инструмент, nолучил 
nервую зарnлату и nрошел nервую апестацию на квалификационною категорию? 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРІ/іНА СИСОЄНКО 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
ЗА СУМІСНИЦТВОМ 
Стапею 43 Конституціі Украіни закріnлено гарантоване nраво на nрацю кожного громадянина, 
що включає можливість заробляти собі на жипя nрацею, яку він вільно обирає або на яку вільно 

nогоджується 
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ЗМІСТ 

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

МИХАЙЛО ГОЛУБЧVІКОВ, НАТАЛЯ ОРЛОВА 

МЕДИКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТАЦІОНАРІВ 
методичні рекомендаЦІЇ (лекція) для керівників закладів охорони здоров'я, іх заС1)'Пників, завідувачів 
інформаційно-аналітичних відцілів та лікарів-статистиків 

РЕФОРМИ 

НАТАЛЯ ЛІСНЕВСЬКА 

РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
у процесі децентралізації паралельно повинна відбутися зміна самої парадигми фінансування 
та надання медичних послуг, на противагу косметичним змінам у вигляді передачі окремих зав

дань з одного рівня влади на інший 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПРОГУЛИ: ДІЄМО ПРАВИЛЬНО 

У житті будь-кого із працівників може виникнути ситуація, коли за якоїсь причини він не може 
вийти на роботу. І якщо таке трапляється, то сумлінний працівник, як правило, телефонує своєму 
безпосередньому керівнику або іншому колезі та попереджає про те, що буде відсутнім на роботі. 
У такому випадку цьому працівнику терміново підшукують заміну, й це дає змогу медичному за
кладу працювати у звичному режимі. Проте, хоча й рідко, та все ж трапляються й такі працівники, 
які можуть без жодних пояснень залишити роботута піти розв'язувати свої проблеми, або взагалі 
не вийти на роботу в робочий день і нікого не попередити. Про те, як діяти в ситуації, коли постає 

питання про звільнення працівника за прогули, розглянемо далі в статті 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

4 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ЕНДОСКОПІСТА 

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 
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ЗМІСТ 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

ОЛЕКСАНДР КЛИМЕНКО 

КОМІСІЇ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ: ДЛЯ ЧОГО іХ СТВОРЮВАТИ? 
У зв'язку з реформуванням медичноі галузі в Украіні у багатьох закладах охорони здоров'я 
відбуваються складні процеси, що пов'язані з іх реорганізацією, перепрофілюванням, 
оптимізацією іх організаційної структури та штатної чисельності 

ВІТАЄМО! 

НАГОРОДИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
З НАГОДИ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

За традицією, у З-тю неділю червня відзначається професійне свято представників 
найблагороднішої у світі професії - День медичного працівника. Не оминув цю подію своєю 
увагою і Президент Украіни Петро Порошенко, який власним Указом Ne 160/2018 присудив виз
начним медикам державні нагороди. 

ВІДПОВІдАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ОЛЕНА ЗАВ'ЯЛОВА 

СКЛАДАННЯ НАКАЗУ ПРО СУМІСНИЦТВО 

ІРИНА КРАСОВСЬКА 

ОПЛАТАЛИСТКА Н,.ЕПР~ТНОСТІ ЛІКАРЮ 
(ХВОРОБА НА 2-ИИ РОБОЧИИ ДЕНЬ) 

УrРИМАННЯ АЛІМЕНТІВ З ЛІКАРНЯНИХ 

РОБОЧИЙ РІКДЛЯ НАДАННЯ ВІДПУСТКИ ЛІКАРЮ-АЛЕРГОЛОГУ ПІСЛЯ 
ВИХОДУ З ДЕКРЕІУ 

ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ У ЖУРНАЛІ 
«ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАдОМ» 
У І ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ 
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