
ТОВ «М Д М)) є одним із найбільших 

виробни ків високоякісних професійних 
дезінфі куючих 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-технічного обладнання , 
е кспрес-дезінфе кції тощо . 

журнал «Журнал головної медичноі сестри»- Індекс 89867; 
журнал «Практика управління медичним закладом»- індекс 49595; 
NEWI журнал «Головний бухгалтер медичного закладу» - індекс 60200. 

Передnлатні 
індекси у катало3і 
«Укрnошти»: 
:------------------------------- www.med-sestra.com 
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С. Г. Писаренко, 
В. І. Думенко, 
О. В. Бастаногова 

ТЕХНІКА 
ВВЕДЕННЯ 
ВАКЦИН 

Евроnейская ассоциация 

кардиопагов 

ОБМОРОК: 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
2018 ГОДА 

Айдь1н Салманов 

ЗМІСТ 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОДОЗНИХ 
• ..".,.:..;;..,.,. ФЛАКОНІВ ВАКЦИН 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЩЕПЛЕННЯ 
ДІТЯМ , ПІДЛІТКАМ ТА ДОРОСЛИМ 

ТЕХНІКА ВВЕДЕННЯ ВАКЦИН 

Новь1е рекомендации, предложеннь1е Европейской 
ассоциацией кардиопагов (Europeaп Society of 
Cardiology), обобщают и оценивают имеющиеся 
даннь1е с целью оказания помощи медицинеким 

работникам в вь1боре лучших лечебнь1х стратеги й в 
повседневной практике при обмороке у пациентов в 

различн~хклиническихсостояниях.Составлением 

даннь1х рекомендаций занималась мультидисципли

нарная команда, в которую вошли кардиологи , 

специалисть1 по неотложной медицине, внутренней 

медицине и физиологии , неврологии , гериатрии, 

сестринскому делу. Рекомендации охвать1вают все 

аспекть1 врачебной тактики при различнь1х формах 
обмороков и кратковременной потере сознания . 

-=-~~ Для надлежащей очистки необходимо применить 
F~·, .. механическое воздействие , чтобь1 разбить слой 

загрязнения и тем самь1м дать возможность 

rтn.-....c•..., МОЮЩИМ ередствам ПрОНИКНУТЬ В ПОВерХНОСТНЬІе 

_У_Л_Ь_Т_Р_А_З_В_У_v_.О_В_А_Я_ загрязнения , разбить их на более мел кие частиць1 и 
1\: перевести контаминанть1 во взвешенное состояние . 

ОЧИСТКА Обь1чной очистки щеткой, мь1тья и т. п . может бь1ть 

Олександр Клименко 

ПІДСТАВИ 
ТА ЗАГАЛЬНИЙ 
ПОРЯДОК 
ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ 

недастаточно для того, чтобь1 добраться до всех 

~.r\J!FoІ поверхностей сложнь1х инструментов , н апример, до 

.... полостей 

У процесі реформування закладів охорони здоров 'я 
• непоодинокими є випадки, коли керівникам закладів 

доводиться і звільняти з роботи окремих працівників . 
- Найчастіше так і звільнення відбуваються у зв'язку з 

реорганізацією закладів, зокрема, скороченням 
штатів та чисельності їхніх працівників . Але можливі й 
звільнення з найрізноманітніших підстав , я к і перед
бачені у Кодексі законів про працю України 
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ЗМІСТ 

Андрій Гардашніков 

ПОРТ -СИСТЕМИ 
ДЛЯ ВНУГРІШНЬО
ВЕННИХ ІНФУЗІЙ
КОМФОРТНЕ 
ЛІКУВАННЯ 

Ірина Красовська 

ЗВІЛЬНЕННЯ 
ПІД ЧАС 
ВІДПУСТКИ ... 
АБО ПІСЛЯ 11 
ЗАКІНЧЕННЯ 

ПОСАдОВІ .. 
ІНСТРУКЦІІ 

НОРМАТИВНА 
БАЗА 

Журнал головної медичної сестри 

Навіть людям , які не працюють в онкологі ї, та й взагалі 

не є медичними працівниками, достатньо непогано 

відомо про те , що у пацієнтів , які отримують курси 

хіміотерапії (ХТ), рано чи пізно виникають проблеми з 

венозним доступом. Простою мовою зазвичай гово

рять «зіпсували вени ", «сnалили вени ", а про пацієнта 

в такому разі кажуть , що у нього «nогані вени " 

Головна медична сестра керує роботою середнього 
та молодшого медичного персоналу, тож для неї 

дуже важливо , щоб всі підлеглі були на робочих 

місцях. Влітку, в період відпусток трапляються 

заміни тих, хто відпочиває, іншими працівниками. 

Зазвичай такі заміни тимчасові, оскільки після 

відпустки медичні сестри повертаються на роботу та 

приступають до виконання своїх службових 

обов 'язків . Однак іноді під час відпустки окремі з них 

виявляють бажання звільнитися . Також трапляється , 

що хтось із медичних сестер подає заяву, в якій 

висловлює два своїх бажання - про надання 
відпустки та звільнення в її останній день. Як пра

вильно оформити та розрахуватися з медичними 

сестрами в подібних ситуаціях , читайте далі 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

ПОМІЧНИКА ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА 

ПОРЯДОК 
проведення епідеміологічного нагляду за тифами 

і паратифами 
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