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6 РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Нормування робочого часу є необхідною та важливою складовою організації діяль

ності будь-якого закладу, в тому числі медичного. Визначення та узгодження робочо

го часу та часу відnочинку є однією з основних умов укладання трудового договору 
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СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ: 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ 

Практично у кожному закладі охорони здоров'я (далі- заклад) nрацівників час від 

часу наnравляють у службові відрядження, які можуть бути nов 'язані з nитаннями nід
вищення їхньої кваліфікації, nотребою медичного обслуговування nацієнтів, які nере

бувають на досить великій відстані від закладу; надання nотрібних консультацій своїм 
колегам в інших закладах тощо 

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ 

Категорії nрацівників , які зобов'язані nроходити медичні огляди , визначені законо
давством України. Законодавчі норми nоширюються і на nрацівників медичних закла

дів. Крім того , саме заклади охорони здоров'я і nроводять медичні огляди працівників 
різних nідnриємств та організацій, для яких вони nередбачені 
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39 КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Лікарі мають виконувати свої обов' язки за будь-яких обставин- в умовах надзвичай
ної ситуації , nриродних катаклізмів, техногенних аварій і катастроф, nід час військових 

nротистоянь, особливого nеріоду 
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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА 

Залежно від сnецифіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної 
структури nосадові інструкції можуть бути доnовнені й іншими nунктами та більш де

талізовані , або, навnаки, окремі nункти можуть бути вилучені (змінені) , якщо вони nе
редбачені у nосадови 

ДО ПОБАЧЕННЯ ФЛЮРОБАЧЕННЯ? 

Центр громадського здоров'я вважає масове флюорографічне обстеження мало

ефективним і не єдиним методом діагностики туберкульозу. МОЗ акцентує увагу лі 

карів nервинної ланки на застосуванні додаткових методів виявлення туберкульозу 
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ЗМІСТ 

1 О ПРАКТИК, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ПРИШВИДШИТИ АВТОНОМ ІЗАЦІЮ 

Реорганізація закладу охорони здоров'я у комунальне не комерційне підприємство
важлива складова входження закладу в нову медичну систему України . Процедура ре

організації через перетворення не належить до складних корпоративних процедур 

ОСНАЩЕННЯ «ПЕРВИНКИ>> ПО-НОВОМУ 

Наказом МОЗ України від 26 січня 201 8 р. NQ 148 затверджено Примірний табель ма
теріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб- підпри

ємців, які надають первинну медичну допомогу 

МОЗ «КОНЦЕПТУАЛЬНО>> ОНОВИТЬ РЕЦЕПТИ 

І знову МОЗ готує зміни в обліковій документації. Цього разу розроблено новий поря
док обігу ліків та медичних виробів у закладах охорони здоров'я та ФОП 

Методичні 

рекомендації 

з побудови нової 

системи 

управління 

якістю 

ВЖЕ В ПРОДАЖУ! 

Придбати спецвипуск можна в редакції: 
тел. (044)583-04-22 

або e-mail: podpiska@p-a.com .ua 

Журнал застуnника головного лікаря І NQ 2 І 2018 

www. med-into. net. ua 

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

	Button3: 


