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■^^Manufacturer

ПР0ФЕС1ЙН1 ДЕ31НФ1КУЮЧ1 ТА АНТИСЕПТИЧН1 ЗАСОБИ
для ПР0ФЕС1ЙН0Г0 ВИКОРИСТАННЯ,

ЯК1 ЗРОБЛЯТЬ ВАШЕ ЖИТТЯ ЧИСЛШИМ

f

ТОВ «М Д М» е одним 1з иайб1льших
виробниюв високояюсних профес1йних
дез1нф1куючих та антисептичних засоб1в
в Украт!. Компан1я мае сучасну
лаборатор1ю та модери1зован1 цехи для
забезпечення стаб1льного виробництва
антисептичних засоб1в в сектор! охорони
здоров'я, харчово! промисловост! та б'ют!
!ндустр!|. Компан!я мае широку л!н!йку
продукц!! для дез!нфекц!|' поверхонь,
медичних !нструмент!в (у тому числ! для
ХОЛОДНО! стерил1зац!|), посуду,
сан!тарно-техн!чного обладнання,
експрес-дез!нфекц!1 тощо.

|^®Редплатн!
"^Декси у каталоз!
*''крпошти»:

журнал .журнал 49595;
!':?^!т":-:1гар..е„.9ногоаалпа„у.-:н.ексе.200.
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СОЦГАРАНТИ

Оф1ц1йно. Державна служба УкраТни з питань прац!
ДОПЛАТИ ДЛЯ Р0Б1ТНИК1В ЗАКЛДД1В ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 9
Форми й системи оплати прац1, норми npapi, розц1нки, тарифн! с1тки, схеми посадових оклад1в. умови запровадження
та розм1ри надбавок доплат прем1й, винагород та 1нших заохочувальних, компенсащииих i гарант1иних виплат
встановлюються пщприемствами у колективиому договор! з дотриманням норм i гарантт, передбачених законо-
Давством, генеральною, галузевими (м!жгалузевими) i територ!альними угодами

f^iHicTepcTBO соц1альноТ пол1тики Украти
ОФОРМЛЕНИЯ В1ДПУСТКИ по ВДГ1ТН0СТ1 ТД ПОЛОГДХ А7
Лист MiHicTepcToa соц!альноТ пол!тики УкраУни № 228/0/206-19 в!д 28. 02. 2019 р.

.• U t-ЫЬ. LlLAll .

ЧДСТОТД ЗАМЕНЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА U
Рекомендации по замене периферических внутривенных катетеров неоднозначны в разных странах. Недавноамепи^= замене периферическ у „ современных катетеров и касательно связанныхРиканские ученые провели исследования по использв Ними осложнений у пациентов

1НФУ31ЙНА ТЕРАП1Я В Л1КУВАНН1 КРИТИЧНО ^ /оКРИСТАЛОТДИ: П0Р1ВНЯННЯ ЕФЕКТИВН0СТ1 1НФУ31ИН
Pai .u - nik-vRaHHfl пац!ент!в, як1 перебувають у критичному стан!
внаг |нфуз!йна терап!я - найважлив1шии а 1нфуз!йноУтерапм використовують дв! головн! групп°^зсл|док oniKiB, травм або сепсису. Сьогодн! для проведения жфузтно ц

®нарат!в: колоУди та кристалоУди
^^тяна Семенчук 5^
"'Ль I 0Ц1НКА Ф13ИЧН0Г0 СТАНУ ПАЦ1ЕНТА
я -. па ■ M^lOKiinui и U 1М оолилося зустр!чати багато лжарш, як1 використовували pianiпац:ента меж Д Д ^ми до моУх скарг, намагалися зрозумжи, що
Сам ^41Нки мого ф1зичного стану. Б1лы-и1сть \з ни У® н в!дчува;,д i чому м!й б1ль так мене непокош

^ИВДТН!

—

■"BATHIКЛ1Н1КИ ТА ПОЛОГОВ1БУДИНКИ Р°®'^ТИМУТЬ

' стапуть,
|ть вакцини за нацюнальмит .ч.. ^ У-,,„,.и^яу
доступн! такожу приватних пологових

ИТИИ ДОСТУП до РЕАН1МАЦ11 плження Порядку допуску вщв!дувач!в до пащентш, як1
^ ^KpaiHH затвердило 15. 06. 2016 р. наказ «Пр^затв РД ^зйже 3 роки, а и дос1 кожнтр°Уеають на стац!онарному лжуванн! у вщдженн! на л!куванн! у вщдшенн! !нтенсивноУ

A^^Hi R п1по1П1/1иях оодина,' в л!карнях в!дмовляють

и 10 р. па1Ч"- - 1 гивноУ терапм». жинули - г-- -
;уванн! у вщдженн! ^ У д1дд(ленн! !нтенсивноУ1
у в!дв!динах родича, як
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УЗАКОНЕНО Ч0Л0В1Ч1 МЕДИЧН1 ПОСАДИ
Наказ МОЗ Украти вщ 10.04.2019 № 805 «Про внесения змж до Довщника квал1ф1кац1йних характеристик профес1й
прац1вник1в. Випуск 78 «Охорона здоров'я»

1НФЕКЦ1ЙНИЙ КОНТРОЛЬ

Нелл! Морозова, Олександр Попов, Серпй Рщний, 1рина Коробкова, Григор1й Головчак, Серпй Лях
Б10ПЛ1ВКИ:Н0ВИЙ ВИКЛИКДЕ31НФЕКТ0Л0ГП 25
За останн! десятилптя вчен| глибоко вивчають роль 61опл1вок у ежолопТ 1нфекц1й, пов'язаних з наданням медичноТ
допомоги. Особливу увагу в цих дослщженнях займае дез1нфектолопчна профтактика

Айдин Салманов

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ 1ПМД
0дним1зкомпонент1в,як1характеризують«1ндексзлоппв'а»мэ1 1гГ c-nioo... ;.,ж„ - .■
якoгo важливу роль вщ1грають тфекцм повязан! з наданням мрп ■■ '^Ч'ино! захворюваност1,уформуванн1певною м!рою вщображае яюсть медичноУ допомоги Тп
!нфекц!й, пов'язаних 13 наданням медичноУ допомоги с ак^^!н^оТта" ^'^^'^'^ащя ризик1в розвиткум  с актуальною та мае важливе кл1Н1чне значения

>и:т

1рина Красовська
ЧЕРГУВАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ: ЩО П0ТР1БН0 ЗНАТИ
I—lr»n^ULjn Kilfiniitl il l /-.VНадання медичноУ допомоги е таким видом д1яльност1 Я1^мм - -
нев1Дкладнобудь-де!вбудь-якийчас.Томуц!лкомзаконом1оно том повно: готовност! надавати 'УУфункцюнують у безперебУйному та цтодобовому режим, та в ни^^^завжГи m стац!онари,
забезпечення цжодобовоУ медичноУ допомоги у будь-який день dokv мрп ~ 'медики. Для
чергувати. Про порядок залучення медичних пращвниюв до чер^ван^ та опТаТ доводиться по черз,НУ ання та оплату тако1 роботи Д1знаетесь is статт!

Валентина Мироненко
СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦ1ВНИК1В МОВОЮ Д0КУМЕНТ1В
Сьогодн, законодавчою базою Укра1ни наголошуеться, що кожний гоомяпаиии
незалежно в!д в!ку, нац!ональност! та в!роспов!дання. В!дпов!дно, страхування 00"*^^^° медичне страхування
«щодо захисту майнових !нтерес!в ф!зичних осб та юридичних'ос1б у ваз! на гарантом
випадк!в)» (Закон Укра'|ни «Про страхування» № 85/96-ВР в!д 07 03 1996 р р | ст пев^них под!й [страховихдосвщ Укра1ни та ly заруб!жних партнер!в у процес! створення'й реал!зац||'медичногГгТа11''^^'^'
залишилось питания страхування медичних пра14!вник!в ^-фяхування. Нерозкритим
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П0САД0В1 1НСТРУКЦИ v 1йл

Олександр Клименко
РОБОЧА 1НСТРУКЦ1Я МОЛОДШОТ МЕДИЧНОТ СЕСТРИ (САШТАРКИ)
В1ДД1ЛЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

ЗРАЗКИ Д0КУМЕНТ1В

MiHiciepcTBG соц1альноТ пол1тики УкраТни
1НДИКАТ0РИ 0Ц1НКИ ЯК0СТ1 Д1ЯЛЬН0СТ1 СЕСТРИНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

ЯК ПРОВОДИТИ 1НСТРУКТАЖ1 3 СХОРОНИ ПРАЩ? 7А
Прац1вники повинн! проходити на пщпвиемств! 1нгтпУ1^тя^^! я
допомогипотерпшимвщнещаснихвипа^в атакож|ТпяГ охорони пращ, надання першо! медично!пожеж i стих1йних лих ' правил поведтки та дм при виникненн! авартних ситуащи.

КАЛЕНДАР

СВЯТА, ДН1 ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧН1ДАТИ
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