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УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

4 Нові нормативні акти 
у сфері охорони здоров'я 

ЮліяГанжа 

9 Вимоги до вторинки: який обсяг 
медичноі допомоги надавати 

Ірина Шкарівська 

16 Як створити сайт закладу. 
Покрокова інструкція 

22 19 ідей, про що писати на сайті 

Алла Мельник 

25 Новий рік- нові плани. Як скласти 
плани роботи на 2019-й 

робота з ІКадрами 

32 

36 

37 

Алла Худякова 

7 запитань і відповідей 
про штатний розпис 

6 кроків, щоб скоротити 
чисельність або штат працівників 

Олена Усенко 

Підписуєте документи під час 
відпустки чи лікарняного? 
Дізнайтеся про ризики 

баІНІІК ІПІОСаДОІВ!ИХ 

~ІНІСІІ1РУІКЦ~Й 
40 Посадова інструкція заступника 

генерального директора 

t+J 

t+.a 

N~ 1/2019 

44 Посадова інструкція завідувача \+J 
структурного підрозділу 

48 Посадові та робочі інструкції: 
чи все ви про них знаєте? 
Тест 

докумеІНІтообk 

Олександр Денисенко 

51 Як оформити наказ. 
Гід реквізитами 

ОХОІРОІНІОJ ІПІІРОJЦ~ 

Анжела Мартинюк 

57 Як забезпечити працівників 
засобами індивідуального 
захисту 

СОЦ~ОJЛІЬІНІ~ ІІОJІРОJІНІіr~І 

Олена Менделя 

64 Пенсійне забезпечення медичних 
t+J працівників: на що розраховувати 

ЗrQJIПIIИJirrQJIНIIНJ$iJ = 18!~ДІПІОІ8!~ДІЬ 

68 Чи оформляти інформовану згоду 
для лабораторних досліджень 

69 Хто має право безплатно 
користуватися житлом 

з освітленням і опаленням 

70 Пацієнт продовжує хворіти після 
стаціонару: хто видає листок 
непрацездатності 

71 Чи надавати соціальну відпустку 
на дітей після відпустки 
для догляду за дитиною 

; \. + J Матеріали зі статей із таким позначенням безплатно завантажуйте на egolovlikar.mcfr.ua 

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


72 Чи можна ввести в хоспісі посаду 
священнослужителя 

7 З Право на скорочений робочий тиждень 
психолога -судового експерта 

7 4 Додаткова відпустка водія 
медичноі допомоги 

7 5 Як увести у штатний розпис 
посаду медичного директора 

та його заступників 

ОлегШвець 

77 Актуальне після свят: _._ 
7 рекомендацій щодо здорового ~ 
харчування 

8 2 6 порад, як позбутися 
зайвоїваги 

оф~~~ЙІІНJ~ докумеІНJІі'~ 

83 Деякі питання реалізації 
державних гарантій медичного 
обслуговування населення 
за програмою медичних гарантій 
для первинної медичноі допомоги 
на2019рік 
Постанова І<МУ 
від 18.12.2018 N2 1117 
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86 Календар менеджера 
у сфері охорони здоров'я 
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