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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
ПРАКТИЧНІ , ЧІТКІ ТА ОБГ'РУНТОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1 ВАША ВПЕВНЕНІСТЬ 
В НАЛЕЖНОМУ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОМУ СТАНІ ЗАКЛАДУ, 

ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ВАШИХ КЛІЄНТІВ, 

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ВИБОРУ САМЕ ВАШОГО ЗАКЛАДУ СЕРЕД ІНШИХ ® 



ЗМіСТ 

Айдьtн Салманов 

МЕЖДУНАРОДНЬІЕ 
СТАНДАРТЬІ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 

ГІПЕРТОНІЧНИЙ 
КРИЗ: 
симптоми, 
ЛІКУВАННЯ, 
ПРОФІЛАКТИКА 

Европейская ассоциация 
кардиологов 

ОБМОРОК: 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
2018 ГОДА 

НАЙПОШИРЕНІШІ 
ГЕЛЬМІНТОЗИ 
У ДІТЕЙ 

Как зто бь1вало во всех областях науки, знания о 
процессе стерилизации вначале также бь1ли очень 
ограниченнь1ми. По мере изучения характеристик 
загрузки и стерилизационнь1х процессов, взаимо

' действующих с зтой загрузкой, становилось 
' понятно, что для разнь1х типов загрузки требуются 

і'~,@! разнь1е методь1 стерилизации 

~~) • ) 1 Восени на нас «полюють» не лише нежить та засту
і:/, !, о і\ да, погіршується також перебіг багатьох хронічних 

f!l':~·:;/,, 

: .. '.•·.,·.; ... ~., .. і;,.',·'·j··.:::··.· .. ·.'.;.',І. захворювань. У багатьох відбувається заг~стрення 
:,:іі;'іі і .. ,,:; такого поширеного захворювання як артерІальна 

:j : ~)Л' і' гіпертензія - гіпертонічний криз. 
1/j'/ :r ~ ;, !~ ," 1 < !)/ J 
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Новь1е рекомендации, предложеннь1е Европейской 

ассоциацией кардиологов (European Society of 
Cardiology), обобщают и оценивают имеющиеся 
даннь1е с целью оказания помощи медицинеким 

1 ''і ~'"''·'''·' 1 работникам в вь1боре лучших лечебньІх стратеги й в 
повседневной nрактике при обмороке у пациентов в 
различнь1х клинических состояниях 

m Мето~и су:асноі діаг~остики виявляють усі форми 
І/~~~~ .. ~ ,j гельмІнтозІв, але нерІдко випадки зараження 
: ; а !j залишаються нерозкритими. У людини зазвичай 

: : , ~ і навіть не виникає думки, що вона атакована глиста
~~ ~ ми. Адже симптомами цього захворювання є 
!111 ' • :' слабкість, депресія, погіршення апетиту, головні 
у І і! чі. болі, алергічна реакція. Вони можуть збити з 
і,@])(( пантелику навіть досвідчених лікарів 
,<•(',І'·,,\Іr:··,,,:І;і 
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Ірина Красовська 

ДОКУМЕНТАЦІ Я 
МЕДЗАКЛАДУ: 
ОФОРМЛЕННЯ, 
ЗБЕРІГАННЯ 
ТА ЗНИЩЕННЯ 

Центр громадського 
здоров'я 

БРУЦЕЛЬОЗ 

ПОСАДОВІ 
ІНСТРУКЦІЇ 

Ірина Красовська 

ВИПРОБУВАННЯ 
ПРИ ПРИЙНЯПІ 
НА РОБОТУ 

ПЕРЕВІРТЕ 
ЗНАННЯ! 

ЗМІСТ 

у своїй діяльності головній медичній сестрі дово
диться працювати з багатьма документами: наказа

ми , розпорядженнями,актами , листами , медичною 

документацією тощо. Дуже важливо стежити за 

відповідністю документів затвердженим формам , 
правильністю їхнього оформлення, зберігання та 
знищення . Ці питання й розглянемо далі в статті 

Бруцельоз - антропозоонозна інфекція, що пере 

дається від хворих тварин людині, з переважним ура

женням опорно-рухового апарату, нервової та стате

вої систем організму 

Посадоваінструк~я 

сестри медичної старшої відділення паліативної 
допомоги (відділення «Хоспіс») 

Законодавством встановлено , що під час укладення 
трудового договору угодою сторін може бути 

обумовлене випробування з метою перевірки 
відповідності працівника роботі, яка йому доручаєть
ся. Чи всім новоприйнятим працівникам медичного 
закладу можна встановлювати випробування та на 

який строк? Що робити, якщо працівник не пройшов 
випробування? Відповіді на ці запитання читайте У 
статті 

Тести з медсестринства в педіатрії 
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На запитання читачів 
відповідає 

Ірина Красовська 

Офіційні 
повІдомлення 

Держлікслужби 

ОСІННЯ ШКОЛА 
головних 
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

КОРОНАЦІЯ 
МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ 

ЗМІСТ 

Повернення медсестрою допомоги на оздоровлення 

у разі її звільнення 

Хвороба дитини медсестри під час її щорічної від

пустки та оплата листка непрацездатності 

Неподання медсестрою трудової книжки під час 

прийняття на роботу 

Додаткова «чорнобильська» відпустка медсестрі 

та її вплив на тривалість щорічної 

Право медсестер загальноосвітнього навчально

го закладу на щорічну додаткову відпустку за 

особливий характер праці 

Тривалість додаткової соціальної відпустки 

медсестрі-опікуну 

Максимальна тривалість відпустки без збережен

ня зарплати 

Оформлення роботи медсестри, яка була відсут

ня протягом 2 годин 

Заборона, реалізація, зберігання та застосування 
деяких лікарських засобів 

Вчитися ніколи не пізно! Особливо це стосується 
справжніх професіоналів , як і постійно удосконалюють 

свою майстерність і навички . Безперервне навчання 

медичних працівників є важливим процесом професій
ного розвитку, підвищення професійної компетентності, 
вдосконалення фахових знань та вмінь 

12-13 жовтня 2018 року в Харківському національно
му медичному університеті відбувся ХІІ Всеукраїн
ський конкурс професійної майстерності медичних 
сестер «Ескулап-Професіонал 2018». Конкурс зібрав 
20 найкращих медсестер з усіх регіонів України 
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