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Айдь1н Салманов 

Предупреждение 
распространения 

внутрибольничнь1х 
инфекций 

Українська 
тарілка здорового 
харчування 

Запитання -. . 
ВІДПОВІДЬ 

Офіційні 
пов1домлення 

Держлікслужби 

Олександр Клименко 

Посадові інструкції 

ЗМІСТ 

В медицинском учреждении необходимо принимать 

все мерь~ , чтобь1 предотвратить распространение 

заболеваний. Когда люди поняли, что многие заболева
ния вь1зь1вают мелкие живь1е существа, появился 

способ воспрепятствовать их распространению и 

помешать им причинять вред 

В Україні з'явилася своя, національна тарілка здорового 
харчування. Напередодні новорічних свят МОЗ затвер

дило національні рекомендації щодо здорового 

харчування . Провідні дієтологи країни визначили 

найважливіші групи продуктів, які повинні входити до 

щоденного раціону українця 

Как правильно организовать заключительную дезин

фекцию при вь1явлении бального туберкулезом? 

Сколько могут храниться медикаменть1 , набраннь1е в 
шприц? 

Как часто нужно производить сме ну медицинской 
спецодеждь1 для различнь1х отделений? 

Как часто нужно проводить санитарную обработку 
общественной ваннь1? 

Какова периодичность инструктажей по соблюдению 

требований биологической безопасности и правилам 
обращения с медицинскими отходами? 

К какому классу отходов относятся гипсовь1е повязки, 
лонгеть1 , циркулярнь1е повязки? Как их правильно 

утилизировать? 

Заборона, реалізація , зберігання та застосування 
деяких лікарських засобів 

Робоча інструкція молодшої медичної сестри пункту 
(відділення) невідкладної медичної допомоги 

Робоча інструкція сестри медичної пункту (відділення) 
екстреної (невідкладної) медичної допомоги 
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ЗМІСТ 

Клінічні протоколи 

Перевірте знання! 

На запитання читачів 
відповідають: 

Ірина Красовська, 
ГО «ВОЗМП» , 
Олена Зав 'ялова, 
Лідія Гавриленко 

Архів-2017 

Журнал головної медичної сестри 

Протокол медичноі сестри (фельдшера , акушерки) з 

надання допомоги в підтриманні пацієнтом особистої гі
гієни 

ГРИП: діі медсестри при інфекційних хворобах 

Порядок надання домедичноі допомоги постраждалим 

при підозрі на перелом кісток кінцівок 

Тести з основ медсестринства 

Розрахунковий період для оплати листка непрацездат
ності в разі переведення медпрацівниці 

Доплата за роботу з дезінфікуючими засобами - вклю
чення до розрахунку при доведенні зарплати молодшої 

медсестри до рівня «мінімалки» 

Оплата листка непрацездатності, оформленого 

неналежним чином 

Право матері на отримання соціальної відпустки, якщо в 

свідоцтві про народження дитини вказаний батько 

Кваліфікаційна категорія медичної сестри та тарифний 
розряд 

За яким наказом потрібно списувати етиловий спирт 

замість наказу № 720? 

Додаткова щорічна відпустка для медпрацівників селищ 
міського типу 

Доплата за обслуговування хворих на туберкульоз 

Перелік статей, опублікованих у «Журналі головної ме
дичної сестри» в 2017 році 
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