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СЕР В ЕТНИ 
ДЕВІНФІНУЮЧІ 

сінергійна композиція етилового (65,0 %) 
та ізопропилового (4,7 %) спиртів. 
Засіб не містить барвників та ароматизаторів. 

Фасування серветок у коробці по 1 ОО шт. 

ВИРОБНИН: •е=ВАLТІАСНЕМІ 
Компанія «Baltiachemi OU» (Естонія) 
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Щільні безворсові серветни (15 см к 20 см), 
просочені дезінфенційним засобом 

((НЕОСТЕРИЛ>> (безбарвний) для очищення та 
дезінфенції шніри рун, тіла та поверхонь. 

fМt!У/Ю:Ь И#ППі Іф tф!.іМ 
о гігієнічна дезінфекція рук персоналу; 

о дезінфекція шкіри в місцях ін'єкцій, щеплень, операційного 

поля, ліктьових згинів донорів ; 

о швидка дезінфекція поверхонь медичних приладів та 

устаткування , виробів медичного призначення; 

о декантамінація шкіри рук персоналу харчових підприємств ; 

о дезінфекція шкіри ступні і взуття з метою профілактики 

грибкових захворювань. 

НАДІЙНИЙ SАХИСНИН, RНИЙ ЗАВЖДИ 3 ВАМИ! 
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НОВЕЗАКОНОДАВСТВО 

ЗАТВЕРДЖЕНО ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО МІС 

Наказ НСЗУ N2 28 від 6 лютого 2019 р. «Про затвердження технічних вимог до 
електронної медичноі інформаційної системи для іі підключення до центральної бази 

даних електроннеі системи охорони здоров'я та тестової програми для встановлення 

відповідності до таких вимог». 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ЗГОДИ НА ВИЛУЧЕННЯ 

АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 27 грудня 2018 р. N2 1211 <<Деякі питання 
реалізації Закону Украіни <<Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів 

ЛЮДИНі». 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ ВНОСИТИМУТЬ ДО ЄДР 

Кабінет Міністрів Украіни затвердив Порядок, який визначає механізм внесення до 

Єдиного державного реєстру суб'єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензіі та 
дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади. 

ПРОЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА 

МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

В Украіні 7 грудня 2017 року був прийнятий Закон <<Про запобігання та протидію 
домашньому насильству", але деякі підзаконні нормативні акти поки що остаточно 
не врегульовано. Серед цих прогалин - медичний огляд постраждалих осіб та 

документування результатів обстеження. 

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦіЯ 

НЕПРИБУТКОВІ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: У ЧОМУ РІЗНИЦЯ? 

Наталя Лісневська 

Запроваджена в Украіні медична реформа передбачила для закладів охорони 

здоров'я функціонування в такій формі господарювання, як комунальне некомерційне 

підприємство. Незважаючи на те, що медична реформа впроваджується в країні вже 

майже рік, питання зі створенням КНП, іх функціонування та звітності наразі лишаються 
відкритими та актуальними. 
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МОЗ ІНФОРМУЄ 

ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ ЛІКАМИ 

Під час трансформації вітчизняної медичноі системи у керівників медичних закладів 

виникає багато запитань стосовно медикаментозного забезпечення. Розповідаємо 

детально, як закуповувати ліки за Національним переліком та поза ним за рахунок 

місцевого бюджету, як розраховувати потребу для закупівлі ліків за кошти Державного 

бюджету через міжнародні організаціі, як відбувається розподіл вакцин, хто і як має 

звітувати про наявність ліків та вакцин. 

ТЕХНОЛОГІЇ 
МЕДИЧНІІТ-ТЕХНОЛОГІЇ 

Володимир Нерубен ко 

Теми реформування медичноі галузі та медичних інформаційних технологій дуже тісно 

пов'язані. Існування будь-якого медичного закладу нині неможливе без медичноі 

інформаційної системи. Громадяни, не виходячи з дому, обирають зручний час 

для відвідування сімейного лікаря. Починаючи з реєстратури, пацієнтів зустрічає 

медпрацівник з електронним пристроєм, а не паперовою амбулаторною карткою. 

Незабаром рецепти та <<лікарняні» стануть електронними. А що ж буде далі, куди 

приведуть нас технічний прогрес та медична реформа? 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
АГРЕСІЯ ПАЦІЄНТА ТА ПОЛІТИКА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

Тетяна Семенчук 

Більшість медичних працівників знають, що таке фізична атака з боку пацієнтів або іхніх 
родичів. Наприкінці 2018 року в Запоріжжі родичі померлої 88-літньоі пацієнтки побили 
медичних працівників міськоі лікарні NQ 7. Інцидент стався 5 листопада Поліція негайно 
відкрила справу, та чи покарають винних і наскільки суворим буде покарання? 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОДЯГОМ 

Ірина Красовська 

Ні для кого не секрет, що медичні працівники щодня контактують із хворими пацієнтами, 
піддаються ризику зараження вірусами та інфекціями,часом працюють з небезпечними 
та токсичними речовинами або приладами, що мають негативний вплив на організм. 
Усе це зумовлює потребу здійснення заходів щодо захистуіхнього здоров'я Одним із 
таких заходів є забезпечення медичних працівників під час роботи одягом та іншими 
засобами захисту. Розглянемо це питання далі в етаnі 

Практика управтння медичним закладом NI0/2019 
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ДОСВІД КОЛЕГ 

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ: ВИВЧАЄМО ДОСВІД КРАЇН 

Валентина Мироненко 

Медицина відіграє головну роль в житті кожноі людини. Відповідно, щоб забезпечити себе 

належним та якісним лікуванням, суспільство шукає додаткове фінансове джерело

медичне страхування. Цей процес є важливою медичною складовою всіх розвинених краін 

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ У ВИХІДНІ ТА СВЯТКОВІ ДНІ 

Олександр Клименко 

Багато працівників закладів охорони здоров'я вважають, що вони не зобов'язані працювати 

у вихідні та святкові дні, але не всі знають, "де про це сказано?". А ті, кому відомо, 
що в окремих випадках залучення до роботи у вихідні та святкові дні можливе, -не зовсім 

розуміють, як повинна правильно компенсуватися ім робота у такі дні? На ці запитання 

та відповідні інші щодо роботи у вихідні та святкові дні ми й дамо відповідь у даній статті 

ПРАЦІВНИКИ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ПІЛЬГИ, НОРМАТИВ, ЗВІТНІСТЬ 

Ірина Красовська 

Особи з інвалідністю, нарівні з іншими здоровими громадянами, мають право вести 

повноцінний спосіб життя згідно зі своіми індивідуальними можливостями, зокрема, 

працювати. Але слід пам'ятати, що трудові відносини з цією категорією працівників 

мають певні особливості. 

РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА ДИТЯЧОГО 

Олександр Клименко 

ВІДПОВІДАЄМО НА ЗАПИТАННЯ 

ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ !РАТ НА ВІКНАХ ЗОЗ 

Володимир Ященко 

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

ЩО ПЕРЕВІРЯТИМУТЬ ПОЖЕЖНИКИ В ЛІКАРНЯХ? 

Наказом МВС NQ 22 від 17.01.2019 р. оновлено документи з перевірки медичних 
закладів стосовно дотримання ними пожежної безпеки. Нові документи мають 

не досить складну, зрозумілу форму. Особливо це стосується переліку питань 

для перевірки. Саме на цей документ пропонуємо звернути увагу, адже check list 
від пожежників допоможе вам уникнути недоліків під час перевірки. 
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