
ТОВ цМ Д М11 є одним із найбільших 
виробників високоякісних професійних 
дезінфікуючих та антисептичних засобів 
в Україні. Компанія має сучасну 
лабораторію та модернізовані цехи для 
забезпечення стабільного виробництва 
антисептичних засобів в секторі охорони 
здоров'я, харчової промисловості та б'юті 
індустрії. Компанія має широку лінійку 
продукції для дезінфекції поверхонь, 
медичних інструментів (у тому числі для 
холодної стерилізації), посуду, 

санітарно-техніч ного обладнання, 
експрес-дезінфекції тощо. 
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Всемирная организация 

здравоохранения 

БЕЗОПАСНАЯ 
ИНЬЕКЦИЯ 

ІН'ЄКЦІЇ 
МЕДИКАМЕНТІВ 

Айдь1н Салманов 

ОСНОВНЬІЕ 
ПРИНЦИПЬІ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ 

ТУЛЯРЕМІЯ 

ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ 
ОРГАНІЗМУ 

ЗМІСТ 

Главная цель лечебнь1х учреждений- спасать 

жизни и укреплять здоровье людей, и все работни
ки здравоохранения несут ответственность за 

предупреждение передачи инфекций при оказании 

медицинской помощи. Соблюдение практики 

безопаснь1х иньекций и сопутствующего инфекци

онного контроля является неотьемлемой частью их 

обязанностей , таккакобеспечиваетзащитукак 
пациентам, таки медперсоналу 

З медичного погляду, під ін 'є кцією розуміється 
введення лікарського засобу в організм за допомо

гою шприца з голкою. Я к правило , ін ' єкції викорис 

товують для точного дозування лі кі в , його п ідвище

ної концентрації в певному місці або для прискоре

ного досягнення ефекту медикаментів 

Использованиестерильн~хмедицинскихизделий 

должно бь1ть безопасна для пациента и потребите
ля. Стерилизация играет важную роль в достиже 

нии :пай безопасности . Когда продукт имеет 

маркировку «стерильно », должна бь1ть 100% 
уверенность, что он на самом деле стерилен 

Збудни к туляремії- бактерія франсіселла 
(Fraпcisella tularensis) , або туляремійна паличка . 
Основне джерело інфекцїІ для людини - гризуни 
(ондатри, щури, миші , ховрахи , зайці). Досить часто 
заражаються мисливці, фермери , заготівельники 

хутра, м 'ясники- після контакту із зараженими 
тваринами , під час оброблення туш 

Переохолодження позначають терміном гіпотермія . 
Переохолодження настає , коли внутрішня темпера
тура тіла (ВТТ) людини знижується до 35 'С. У тому 
випадку, коли переохолодження швидко розвива

ється та посилюється, говорять про замерзання 
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Евроnейская ассоциация 
кардиологов 

ОБМОРОК: 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
2018 ГОдА 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
РОБОТИ МЕДИЧНИХ 
СЕСТЕР 

Ірина КРАСОВСЬКА 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ВІДПУСТОК ЗА МИНУЛІ 
РОКИ 

ПОСАДОВІІНСТРУКЦІЇ 

На заnитання читачів відnовідає 

Ірина Красовська 

Журнал головної медичної сестри 

Биомаркерь1, такие как тропонин и натрийуретичес
кий пептид В-типа, используются для дифференци

ации кардиального от некардиального обморока и 

определенияорганических заболеванийсердца . 

Пуринергическая сигнальная система , включающая 

аденозин и его рецепторь1 , используется для 

диагностики обморока неясной зтиологии без 

продромальн~х явлений 

У минулому основними показниками діяльності 

персоналу, які підлягали контролю, вважалися 

насамперед дотримання та виконання працівника

ми дисципліни. За результатами контролю до 
порушників дисципліни застосовували різні санкції, 

а ті, які дотримувались її , могли розраховувати на 

заохочення 

Законодавством передбачено декілька видів 

соціальних відпусток для працюючих осіб: вони 

надаються з метою створення найсприятливіших 

умов для материнства та догляду за малолітніми 

дітьми . Кожна із таких відпусток має свою трива

лість та підстави для надання. А якщо так сталося , 

що соціальна відпустка залишилася невикориста

ною, то чи можна буде нею скористатися потім? 

Відповідь на це запитання отримаєте, прочитавши 

статтю 

Зниження розміру доплати за складність і напруже

ність в роботі 

Оплата ЛН без діагнозу та спеціального шифру 

Звільнення медсестри , я ка має дитину-інваліда, у 

зв'язку з невиконанням трудових обов 'яз ків 

N2 11 І листопад І 2018 
5 

~ 
3 
ф 
Q_ 

"' ф 
"' ~ 
(') 

о 

3 

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

	Button3: 


