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ЗМІСТ 

Наказом NQ 947 від 18 травня 2018 р. внесено зміни 
до Календаря профілактичних щеплень в Ук раїні. 

Відповідний наказ коригує попередні документи : 

наказ Міністерства охорони здоров 'я України від 16 
вересня 2011 р. NQ 595 (у редакції наказу Міністер
ства охорони здоров'я України від 11 серпня 2014 р . 
NQ551) . 

Увага! Оновлено правила зберігання та проведення 
контролю якості лікарських засобів у лікувально

профілактичних закладах ! Наказом NQ 610 від З 
квітня 2018 р . внесені зміни до наказу Міністерства 
охорони здоров'я України NQ 584 від 16 грудня 
2003 р . Тож Правила , Реєстр , Журнал та Акт викла

дено у новій редакції. 

27 червня 2018 року зафіксовано новий випадок 
захворювання на ботулізм, тепер у Херсонській 

області. ЗО червня пацієнтубуло введено протибо
тулінічну сироватку, надану ДП «Укрвакцина» МОЗ 

України » , стан пацієнта наразі стабільний. На 

спеціалізованому складі в Києві наявний запас 

сироваток проти ботулізму канадського виробниц

тва , який оперативно переданий як гуманітарна 

~~ допомога Програмою розвитку Організації 

Об'єднаних Націй (ПРООН) 

У кожному медичному закладі працюють молодші 
медичні сестри , які під час своєї роботи постійно 

стикаються з несприятливими факторами . За що 

відповідає адміністрація медичного закладу в 
питаннях охорони праці молодшої медичної сестри? 

Коли молодша медична сестра сама відповідає за 
[1(4~ свою безпеку? Відповіді на ці запитання дізнаєтеся зі 
itllltl статті 

............ - В процессе очищения используется одно или не
-= ·~- сколько химических веществ. Для ручной очистки до

статочно одного моющего средства . При машинном 
~t:;~ 
~~!'1:.'1 мьпье применяют несколько химических веществ 

(для отдельнь1х стадий очисткиjдезинфекции) . Такие 
вещества появились в результате вьІсокотехнологич

ньІ х исследований ; они используются для опреде

ленньІх процессов, обеспечивая надлежащее очища

ющее воздействие на загрязнения 
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Посадові . . .. 
ІНСТРУКЦІІ 

ПОРЯДОК 
НАЦАНН Я 
ДОМЕДИЧНОЇ 
допомоги 

ПЕРЕВІРТЕ 
ЗНАННЯ! 

Анжела Мартинюк 

ПЕРВИННИЙ 
ІНСТРУКТАЖ 
ДЛЯ МЕДИЧНИХ 
СЕСТЕР 

ЗМІНИ 
У ДЕКЛАРАЦІЯХ 
ПРО ВИБ1Р ЛІКАРЯ 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ 
ІНФЕКЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ СТАР
ШОЇ ВІДДІЛЕННЯ ЕНДОСКОПІЇ 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД ПЕРЕГРІВАННЯ 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД УКУСІВ ТВАРИН ТА КОМАХ 

Тести з основ медсестринства 

Інструктаж і з охорони праці - один із найефективні

ших видів навчання з питань безпечного виконання 
робіт. За статистикою, нещасні випадки на робочому 

місці та професійні захворювання серед медичних 

сестер трапляються частіше , ніж серед усіх медичних 

працівників . Тому правильно та вчасно проведені ін
структажі з охорони праці просто необхідні для їх за

побігання 

МОЗ України внесло зміни до Порядку вибору лікаря , 

• який надає первинну медичну допомогу. Ці зміни відо

бражені у наказі МОЗ NQ 1023 від 29 травня 2018 р ., 
який набрав чинності З липня . Про зміни, що відбулися 

у зв'язку з цим, читайте дал і 
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