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СТАНДАРТИ
MiHiciepcTBO охорони здоров'я
HOBI КЛ1Н1ЧН1 ПРОТОКОЛИ: 1НСТРУКЦ1Я 3 ВПРОВАДЖЕННЯ
28 кв1тня 2017 року набув чинност! Наказ МОЗ Укра1ни вщ 29 грудня 2016 р. № 1422,
який дае змогу укра1нським л1карям використовувати у сво1й робот! м!жнародн! кл!н!чн!
протоколи. Подаемо першу частину !нструкцм-роз'яснення щодо впровадження нових
кл1н1чних npOTOKO/liB

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПТСР
Тетяна Семенчук

трагический 2014 год можно справедливо обозначить как «время Ч» для пациентов
с симптомами, вызванными физической или психологической травмой. С началом
активных боевых действий на востоке Украины, число военных, добровольцев и
переселенцев требующих профессиональной помощи психологов и психиатров, резко
возросло

В1ДПУСТКИ БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРПЛАТИ: ВИДИ ТА ОФОРМЛЕНИЯ
1рина Красовська
qx ппавило пращвники беруть вщпустки, щоб вщпочити вщ роботи, зм!цнити здоров'я,
ппилтити Ольше уваги co6i та сво1й ciM'i. Але часом виникають ситуац!!, коли комусь

ппя, liBHHKiB вщпустка необхщна не з метою вщпочинку а для вир!шення якихось
пгпбистих або с!мейних питань, наприклад, для догляду за хворим родичем, для
гипповодження дитини пщ час вступу до навчального закладу тощо. Зазвичай такасупрово^в збереження зарплати, тому и ще називають «за св1и рахунок».
Про^бливост, надання вщпусток без збереження зарплати читайте дал, в статт,
НАВЧАННЯ
OCBITA ДЛ Я ТРАНСПЛАНТ-К00РДИНАТ0Р1В
MiHiCTepcTBO охорони здоров'я Укра1ни пов1ДОмляе про початок пщготовки _М1Н1Стерыви к навчання В1дбуватиметься в Запор13ьк1и медичн1и академи

ГлГплоГоГГиМОЗУФ^^^
трансплантац!, Запор!зько1 обласно, Л1карн1

МОЗ 1НФ0РМУе
УХВАЛЕНО СТРАТЕПЮ РОЗВИТКУ НАЦЮНАЛЬНО, СИСТЕМИ KPOBIулва; itnu X. I ^ системну трансформащю системи кров,.
Вперше в Укра1н! Уряд прииня м ^ р!вноправного та своечасного доступу
Головна мета реал1зац|| Стратеги донорсько! кров! в достатн!й к!лькост!
пац1ент1в до якюних i безпечних компонент1В до м

'^■'^ed-infonet. ua



ТЕХНОЛОГ!!

E-HEALTH: 0Ц1НЮеМ0 ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Валентина Мироненко

Сьогодн! важко уявити життя сусшльства без цифрових чи 1нформац1йнихтехнолопй.
Мобшьний зв'язок, он-лайн покупки р1зних речей чи продукт1в, оплата комунальних
послуг - це вже буденн1сть сучасно! людини. Насправд! ц1 IT 1нноваци спрощують
i покращують життя кожного з нас. В1дпов1дно, так! зм1ни не могли «пройти» й осторонь
медицини

28 ЮРИДИЧН! ПИТАНИЯ
Д0КУМЕНТАЦ1ЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В М ЕДИН НОМУ ЗАКЛДД!
Наталя Л'юневська

Д1яльн1сть сучасного закладу охорони здоров'я (303) неможливо уявити
без документування 1нформаци про певн! факти чи под!!. У такому раз! практично во!
документи, як! використовують в цьому заклад! й стосуються прав та !нтерес!в громадян
або юридичних ос!б, мають юридичне значения

37 ПЕРСОНАЛ

М0ТИВАЦ1Я ПРАЦ1ВНИК1В: ТЕНДЕНЦ!! РИНКУ В МЕДИЧН1Й СФЕР!
Гегяна Шарапова

Мотиващя персоналу е одним !з головних важел!в для забезпечення оптимального
використання pecypciB пщприемства та досягнення високих б1знес-показник!в. Чому
Bcix так бентежать питания мотивацн прац!вник!в? В!дпов!дь дуже проста; це отримання
максимальна В1дцач1 вщ використання трудових ресурав орган1зац!1, що дозволяе
збтьшити загальну результативнють та прибуток п!дприемства будь-яко1 форми

47 ОХОРОНА ПРАЦ1
Державна служба Укра1'ни з питань npaui
АТЕСТАЩЯ РОБОЧОГО М1СЦЯ

щодо атесташ робочих mait багато. Тож тозгГнемо^пт
емо II проведения у Bcix деталях

Практика управл1ння медичним
закладом №4/2019



3MICT

78

ТРУД0В1 В1ДН0СИНИ
ЗВШЬНЕННЯ ЗА НЕВЩПОВЩНЮТЬ
Олександр Клименко

Для прац1вник1в заклад1в охорони здоров я (дал/ - заклад), як i для прац1вник1в ycix (нших
п1дприбмств, установ i орган1зац1й, вщповщно до законодавства можв п1д час прийняття
на роботу встановлюватися випробування. Якщо ж протягом випробувального терм1ну
буде встановлена невщповщн1сть прац1вника його посад! або виконуван!й робот!, то в!н
може бути звшьнений з роботи. Про особливост! процедури звтьнення у цьому випадку
ми й розпов!мо детальн!ше в ц!й стаи!

РОБОТА 3 ДОКУМЕНТАМИ
ПОСАДОВА1НСТРУКЦ1Я Л1КАРЯ-СТ0МАТ0Л0ГА-0РТ0Д0НТА
Олександр Клименко

87 I СОЦГАРАНТ!!
Державна служба Укра1ни з питань прац!
1<^0)^-|-рОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
Коитооль за виконанням колективного договору, угоди зд!йснюеться безпосередньо
гтпппнами як! ix уклали, ни 1хн!ми уповноваженими представниками. Для ефективногозд2снення контролю сторони зобов'язан! надавати необхщнудля цього !нформац1Ю

НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ЗМ1НИ в АКРЕДИТАЩ1 ТА Л1ЦЕНЗУВАНН1

П0Д11
КАЛЕНЛАР П0Д1Й - ТРАВЕНЬ

СВЯТА, ДН1 ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧИ! ДАТИ
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