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ЗМІСТ 

НОВЕЗАКОНОДАВСТВО 
ПИТАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ ЛІКІВ, НЕ ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ, 

ВРЕГУЛЬОВАНО 

НОВІ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ 

НОВІ ПРАВИЛА ВИПИСУВАННЯ РЕЦЕПТІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ І ВИРОБИ 
МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ХВОРІЙ ДИТИНІ, ЯКІЙ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ 

УРЯД ЗАТВЕРДИВ ТАРИФИ НСЗУ НА 2019 РІК І ДОЗВОЛИВ НАБИРАТИ БІЛЬШЕ ПАЦІЄНТІВ 

ПРОЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА 
МОЗ УКРАЇНИ ПРОПОНУЄ СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ 
ПРО МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

ПРОГРАМА «БЕЗКОШТОВНА ДІАГНОСТИКА»: ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ТА ТАРИФІКАЦІЯ 

МОЗУКРАЇНИ ПРОПОНУЄ ЗМІНИТИ НАЗВИ МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ 

ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗШИРЕНОГО НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНІНГУ ДЛЯ РАННЬОГО 
ВИЯВЛЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ МАЮТЬ ВРОДЖЕНІ АБО СПАДКОВІ 

ЗАХВОРЮВАННЯ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ТЕХНОЛОГІЇ 
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА «E-HEALTH" -ІНСТРУМЕНТ УСПІШНИХ РЕФОРМ 

Вадим Терентюк 

Система охорони здоров'я є особливою сферою національної економіки. безпеки і 
соціального розвитку. Саме економіки. саме безпеки і саме соціального розвитку. На 
противагу розвиненим країнам в Украіні протягом понад двадцяти років не визнавали 

галузь охорони здоров'я як таку, що заслуговує на сучасне галузеве та ринкове 

регулювання, управління та сталий розвиток 

МОЗ ІНФОРМУЄ 
НОВІ КРИТЕРІЇ РИЗИКУ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З МЕДИЧНОЇ 
ПРАКТИКИ 

4 січня 2019 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів Украіни від 18 грудня 
2018 р. NQ 1163 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 
від провадження господарськоі діяльності з медичноі практики і визначається 

періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) 

Міністерством охорони здоров'я" 
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ТРУдов~ в~дносини 
КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АдМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 

ПРО ЩО ВАРТО ЗНАТИ 

Олександр Клименко 

За різні правопорушення, що пов'язані з діяльністю закладів охорони здоров'я, 
відповідно до норм Кодексу Украіни про адміністративні правопорушення може наст~ти 
так звана «адміністративно-правова відповідальність". Оскільки КУАП досить великии 
за обсягом і складний за юридичною термінологією, керівникам та іншим працівникам 
закладів охорони здоров'я, особливо невеликих (де відсутні власні юридичні служби), 
іноді важко в ньому розібратися, хоча з відповідними ситуаціями, які підпадають піддію 
КУАП, вони можуть стикатися на практиці не так вже й рідко 

ОХОРОНА ПРАЦ~ 
ОСНОВНЬІЕ НАРУШЕНИЯ ОХРАНЬІ ТРУДА 

Наталья Курапцева 

В медицинских государственнь1х учреждениях УкраиньІ чаще всего встречаются 
нарушения в области охрань1 и безопасности жизнедеятельности. Дело в том, что, по 
мнению специалистов в зтой сфере, основам охрань1 труда медицинских работников в 
системе вь1сшего медобразования уделяется мало времени. Руководители учреждений 
не имеют возможности изучать научнь1е исследования по зтой теме, в университетах 
нет кафедр безопасности жизнедеятельности. Однако зто совершенно необходимо 
для ряда медработников, чья профессиональная деятельность связана не толькос 
собственной жизнью и здоровьем, но и подразумевает ответственность за здоровье 
других людей 

НАУКА 

СИНДРОМ ЗМОЦИОНАЛЬНОГО ВЬІГОРАНИЯ: ОСНОВЬІ МЕХАНИЗМОВ 
Сергей Тукаев 

Стресе- реальность современной жизни. Вь1горание является одной из форм 
профессионального стресса и стало значимой проблемой современного 
постиндустриального общества, так как приводит к серьезнь1м разрушительньІм 
последствиям для общества, организаций, межличностнь1х и семейнь1х отношений из
за психических и поведенческих изменений. Распространение вь1горания приобретает 
масштабь1 зпидемии - к примеру, около полумиллиона человек в Великобритании 
страдают от стресса, связанного с работой 

Практика управління медичним закладом 
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ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 
ПРО МАТЕРІАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ 

Володимир Ященко 

Особливо останнім часом часто з'являються вимоги різних контролюючих органів 

щодо створення матеріальних резервів у лікарнях. Для чого вони потрібні, які існують 

нормативи та що саме входить до переліку оснащення? Коротко розберемося в 

законодавчих особливостях матеріального резерву 

ОХОРОНА ПРАЦІ 
СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ 

'Юрій Сухіх 

Служба охорони праці в медичній установі разом з відповідальним з питань 
охорони праці - основні помічники керівника установи з організаціі та контролю за 
попередженням травматизму та професійних захворювань 

ЮРИДИЧНІ ПИТАННЯ 
РОБОТА ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ 

Реформи вносять зміни в діяльність медичних закладів. Постають нові проблеми та 
питання у роботі з персоналом. Наприклад, чи може медичний працівник працювати за 
цивільно-правовим договором. Відповідь однозначна- не може! 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 
Олександр Клименко 

Посадова інструкція ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

Ірина Красовська 

Два листки непрацездатності, видані обом членам сім'ї 

Створення в медзакладі відділень без керівника, підпорядкованих головлікарю 

додаткова щорічна відпустка за ненормований робочий день 
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