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ЗМІСТ 

МОЗ ІНФОРJ\ІУЄ 

5 ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА МЕДЗАКЛАДУ РОЗМЕЖОВАНО 

Наказом МОЗУкраіни від31 жовтня 2018 р. N2 1977 внесенозміни до Довідника ква
ліфікаційних характеристик професій працівників охорони здоров'я 

ІНФЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ 

13 ПРОФИЛАКТИ КА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

.. 
АЙДЬІН САЛМАНОВ 

Одним из компонентов, характеризующих «индекс здоровья нации .. , является уро
вень инфекционной заболеваемости в стране, в том числе заболеваемость инфек
циями, связанньtми с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Заболеваемость 
ИСМП в определенной степени отражает качество оказьtваемой медицинской помо
щи населению и является одной из значимьtх составляющих зкономического ущерба 
в практическом здравоохранении 

ФАРМАКОЛОГІЯ 

23 ВОЗМОЖЕН ЗАПРЕТ ФТОРХИНОЛОНОВ 

Европейское агентство лекарственньtх средств ( Europeaп Mediciпes Аgепсу, ЕМА) ре
комендует полностью отказаться или ограничить применение антибиотиков из групп 
фторхинолонов и хинолонов из-за сильньtх побочньtх зффектов, вьtзьtваемьtхданньtми 

препаратами 

ЦИВІЛЬНІІЙ ЗАХІІСТ 

26 
ДО ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЛІКАРЕНЬ 

.. 
ВОЛОДИМИР ЯЩЕНКО 

На жаль, дуже часто працівники медичних закладів зіштов>;Уються з проблемою пла
нових та позапланових відключень електропостачання. У зв язку з цими непередбаче
ними ситуаціями до повсякденної роботи додається виконан~я низки заходів згідно з 
відомчими наказами та приписами щодо альтернативного пІдключення до електро-

постачання 
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ЗМІСТ 

РОБОТА 3 ДОКУМЕНТАМИ 

32 ОСОБОВІ СПРАВИ ПРАЦІВНИКІВ 

ОЛЕКСАНДРКЛИМЕНКО 

Практично у кожному закладі охорони здоров'я відnовідно до законодавства, зокре~а, 
нормативно-nравових актів сфери діловодства, ведуть особові справи на працівниКІв. 
Про те, які саме документи мають бути в особовій сnраві та як іх правильно зберігати 
та формувати ми й дізнаємося з цієї етапі 

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ 

40 
МОЗ ІНФОРМУЄ 

48 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ПАТОЛОГОАНАТОМА 

МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

У нашій країні до 27 грудня 2018 р. на окремих територіях Украіни введено воєнний 
стан. Доступ цивільного населення до медичних зак~ладів та nравила отримання ме
дичноі допомоги на цей час залишаються незмінними. За nотреби військових, nолі
цейських та всіх захисників національної безnеки можуть евакуювати для отримання 
спеціалізованої і високосnеціалізованої медичноі доnомоги. 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНПВ 

56 

ДОСВІД КОЛЕГ 

60 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ У РАЗІ ЗАГРОЗИ 
ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Е-РЕЦЕПТ: ОПЬІТ ЗСТОНИИ 

Зетонекий фонд медицинского страхования (Eesti Haigekassa- ЕН), будучw круnней
шим nлательщиком за услуги здравоохранения, nрочно утвердился в качестве контр

актного nартнера для аnтеки провайдера в услугисумел наладить централизованньІй 
злектроннь1й документооборот. Систему злектроннь1х счетов, взятую на вооружение 
ЕН в 2001 г., считают nредтечей Е-рецепта. За 10 лет, к 2011 г., Зстония стала одной 
из немногих евроnейских стран, где рецеnт весь цикл своего существования (от на
значающего врача через центральное хранилище до отnуска из аnтеки) nроходит в 
злектронном виде 
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