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Офіційна інформація 

1. Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ-інфекції та 
СНІД: постанова КМ України № 2026 від 18.12.1998 р. Із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ № 1109 від 20.10.2011; № 862 від 
09.10.2013  // Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров’я. – 2014. - № 1. – С.3-9. 

2. Про внесення змін до Уніфікованого клінічного протоколу 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз», 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 
грудня 2012 року № 1091: наказ МОЗ України № 731 від 16.08.2013 р. // 
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2014. 
- № 1. – С.17-18. 

Зміни до Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 
«Туберкульоз», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 21 грудня 2012 року № 1091 додаються. 

3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розробки 
ресурсної моделі госпітального округу: наказ МОЗ України № 1120 від 
23.12.2013 р. //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2014. - № 1. - С.53-60. 

Методичні рекомендації додаються. 
4. Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від 

зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов'язків: наказ 
МОЗ України № 955 від 05.11.2013 р. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 20 листопада 2013 р. за № 1978/24510 //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2014. - № 1. - 
С.27-34. 

До наказу додаються: 
• Перелік та нормативи застосування засобів індивідуального захисту 

працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, 
надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, 
або контактують з кров’ю чи біологічними матеріалами людини, 
забрудненими інструментарієм, обладнанням чи предметами. 

• Типова інструкція щодо порядку використання засобів індивідуального 
захисту працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-
інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які 
живуть з ВІЛ, або контактують з кров’ю чи біологічними матеріалами 
людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами. 

• Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики ВІЛ-
інфекції у працівників при виконанні професійних обов’язків. 

5. Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України 
дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), 
що стосується лікарського засобу: постанова Кабінету Міністрів України 
від 04.12.2013 № 877 //Збірник нормативно-директивних документів з 
охорони здоров’я. – 2014. - № 1. – С.66-68. 



 Порядок визначає процедуру надання Кабінетом Міністрів України 
дозволу на використання запатентованого винаходу, що стосується 
лікарського засобу, без згоди власника патенту та з виплатою йому 
компенсації. Відповідно до Порядку: 

• обсяг і тривалість використання запатентованого винаходу 
визначаються з урахуванням мети наданого дозволу; 

• дозвіл на використання запатентованого винаходу не позбавляє 
власника патенту права надавати дозволи на використання 
запатентованого винаходу; 

• право на використання запатентованого винаходу не передається 
третім особам, крім випадку, коли воно передається разом з тією 
частиною підприємства, в якій здійснюється це використання; 

• використання запатентованого винаходу дозволяється для задоволення 
потреб внутрішнього ринку лікарських засобів тощо. 

6. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України в 2014 році: наказ МОН України № 1510 від 29.10.2013. 
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 
1855/24387 //Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і 
науки України. – 2014. - № 1-3. – С. 3-88. 

Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 р. 
додаються. 

7. Про Порядок проведення екстреної постконтактної профілактики 
ВІЛ-інфекції у працівників при виконанні професійних обов'язків: наказ 
МОЗ України від 05.11.2013 № 955. Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 20.11.2013 за № 1980/24512 //Управління закладом 
охорони здоров'я. - 2014. - № 1. - С.75-81. 

 Текст наказу з додатками додається. 
 

Нові надходження до бібліотеки 
1. Губський Ю.І. Біологічна хімія: підручник. – К.- Вінниця: Нова 

книга, 2011. – 656 с.  
 В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні 

реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, амінокислот, 
вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та 
властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної 
біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму 
людини та їх нейрогуморальної регуляції. 

2. Кобернік С.Г. Географія. Соціально-економічна географія світу: 
підручник для 10 кл. / Р.Р. Коваленко. – Харків.: «Оберіг», 2010. – 304 с. 

 У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-
географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й 
особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник розрахований для 
старшокласників. 

3. Невідкладні стани у стоматологічній практиці: навч. посібник / 
І.М. Скрипник та ін. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 224 с. 

 У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, 
діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при 



загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у 
своїй практиці лікар стоматолог. 

4. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний 
словник. – У 4-х т. – Т.1. / Укладачі: Л.І. Петрух, І.М. Головко. – К.: ВСВ 
«Медицина», 2013. – 744 с. 

 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний 
словник у чотирьох томах охоплює близько 52000 медичних термінів із 36 
основних спеціальностей. У ньому подано інформацію про правильність 
написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми і самобутні українські 
назви. 

5. Фізіологія: підручник / За ред. В.Г. Шевчука.- Вінниця: Нова 
Книга, 2012. – 448 с. 

 Підручник підготовлено до навчальної програми з фізіології для 
студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-
модульною системою. У підручнику міститься коротка історія та віхи 
розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів 
фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію 
нервових і м’язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та 
гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції 
фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну 
функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, 
травлення та виділення. 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
http://shop.mcfr.com.ua - 28 березня 2014 року 
Семінар «Правові питання у діяльності керівника закладу охорони здоров'я» 
У семінарі: 

• Зміни в законодавстві, що регулює діяльність закладу охорони здоров’я 
• Внутрішні нормативні документи закладу охорони здоров’я 
• Порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності  
• Правила оформлення та ведення медичної документації. Медична карта 
як доказ у суді 

• Правові питання взаємовідносин з пацієнтами 
• Конфіденційна інформація у закладі охорони здоров’я 
• Перевірки закладу охорони здоров’я правоохоронними органами 
• Юридична відповідальність закладу охорони здоров’я, керівника, 
лікаря 

• Особливості розгляду судових справ між пацієнтами та закладом 
охорони здоров’я. 

та багато іншого 
Семінар «Оплата праці та кадрові питання у закладах охорони здоров’я» 
У семінарі: 

• Оплата праці: зміни в законодавстві. Надбавки за вислугу років 
медичним працівникам. Особливості оплати працівників 
туберкульозної служби, Особливості оплати праці медичних 
працівників, що надають первинну медичну допомогу 



• Штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я. 
Складання штатного розпису закладу 

• Службові відрядження. Порядок виплат працівникам у зв’язку із 
службовим відрядженням 

• Пільги з оплати за житлово-комунальні послуги медичним працівникам 
сільської місцевості та селищ міського типу 

• Пільгове пенсійне забезпечення. Пенсія за вислугу років  
• Атестація робочих місць. Пільги та компенсації за результатами 
атестації робочих місць 

• Норми робочого часу різних категорій медичних працівників. 
Підсумований облік. Скорочений робочий час 

• Регулювання часу відпочинку в колективному договорі та правилах 
внутрішнього трудового розпорядку   

• Робота у вихідні, святкові та неробочі дні. Чергування  у вихідні дні 
• Щорічні, додаткові, соціальні відпустки. Розрахунок компенсацій 
• Особливості укладання колективного договору в бюджетних та 
приватних закладах охорони здоров’я  та багато іншого. 

Огляд медичної преси 
1. Авраменко І. МОЗ України створює єдину медійно-інформаційну 

галузеву мережу //Практика управління медичним закладом. - 2013. - № 
12. - С.58-62. 

Система, яку зараз впроваджують у Міністерстві охорони здоров’я 
України, передбачає можливість під’єднати велику кількість лікувальних 
закладів для участі у різноманітних заходах. Це конференції, науково-
практичні лекції, адміністративні заходи різних рівнів. Усі регіональні 
структурні підрозділи сфери охорони здоров’я України підключено до 
апаратно-програмного комплексу ЗБСТ. 

2. Голованова І. Поняття медичної допомоги, оцінювання якості, 
критерії якості //Управління закладом охорони здоров'я. - 2014. - № 1. - 
С. 40-44. 

В статті розглядаються питання, як задовольнити потребу пацієнта в 
якісній медичній допомозі, які існують критерії якості та як її оцінити. 

3. Ковальова Г.Г. Актуальні питання та практичні підходи до 
підвищення ефективності Загальнодержавної програми протидії 
захворюванню на туберкульоз в Україні //Туберкульоз, легеневі хвороби, 
ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 4. - С. 14-23. 

У статті висвітлено сучасний стан захворюваності на туберкульоз в 
Україні, питання ефективності протидії захворюваності на туберкульоз, 
зокрема мультирезистентний та ко-інфекцію ТБ/ВІЛ, забезпечення 
державного фінансування й відповідність діагностики та лікування сучасним 
стандартам. 

4. Кривенко Є.М., Ситенко О.Р. Розвиток інформаційно-
комунікаційних технологій в охороні здоров'я України в умовах 
реформування: огляд літератури //Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 3. - С.50-54. 



Проаналізовано підходи до комунікацій в охороні здоров’я України у 
процесі реформування галузі охорони здоров’я; визначено роль керівника 
органів регіональної влади та управлінь охорони здоров’я у впровадженні 
інформаційно-комунікаційних технологій; виділено основні проблемні 
питання. 

5. Марієвський В.Ф., Доан С.І. Визначення перспективних напрямків 
протидії ВІЛ-інфекції у сучасній епідемічній ситуації //Інфекційні 
хвороби. - 2013. - № 4. - С.17-22. 

Здійснено аналіз системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією. 
Обгрунтовано необхідність впровадження заходів, спрямованих на 
забезпечення об’єктивного відображення епідемічної ситуації з розширенням 
кількості обстежень серед груп високого ризику інфікування; підвищення 
рівня охоплення ВІЛ-інфікованих адекватною медичною допомогою, 
соціальною та психологічною підтримкою. 

6. Мартинова Є. Телемедицина відкриває нові горизонти //Ваше 
здоров' я. - 2014. - № 3-4. - С.11. 

Перша в Україні телефтизіатрична мережа розпочала свою роботу в 
Донецькій області. ЇЇ основне завдання – боротьба з хіміорезистентним 
туберкульозом. Інноваційна технологія дозволяє скоротити час на 
встановлення або уточнення діагнозу і призначення правильної схеми 
терапії, що сприяє ефективнішому та якіснішому лікуванню хворих на 
туберкульоз. 

7. Організаційно-методологічний підхід до управління якістю 
медичної допомоги у закладі охорони здоров'я / В.А. Сміянов та ін. 
//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 
2013. - № 3. - С. 11-18. 

Розроблено організаційно-методологічний підхід, що передбачає 
функціонування моделі системи управління якістю медичної допомоги на 
основі внутрішнього аудиту, впровадження якої сприятиме підвищенню 
ефективності прийняття і реалізації управлінських рішень для забезпечення 
безперервного покращення якості медичної допомоги. Запропоновано 
систему багаторівневих стратегій забезпечення якості медичної допомоги, 
що комплексно інтегрує можливі напрямки підвищення якості медичного 
обслуговування в Україні. 

8. Співак  Н., Заміховська З. Запровадження системи медичного 
страхування в Україні //Практика управління медичним закладом. - 
2013. - № 12. - С. 14-22. 

Система охорони здоров’я передбачає залучення коштів з 
різноманітних джерел з метою забезпечення належного рівня надання 
медичних послуг населенню. В нашій країні запровадження медичного 
страхування залишається поки що на рівні законодавчих проектів. 
 
 
 
 
 
 



Освітня інформація 
1. Авдошенко Н.В. Використання інноваційних технологій у 

викладанні лекційного матеріалу в медичних сестер //Медсестринство. - 
2013. - № 3. - С. 18-19. 

 Актуальною проблемою сьогоднішньої освіти є підготовка 
кваліфікованих медичних сестер, здатних мислити та приймати рішення. У 
статті викладено концепцію використання інноваційних технологій навчання 
як засобу формування всебічно освідчених професіоналів. 

2. Андрієвський І.Ю. Сучасні підходи до формування та розвитку 
знань через впровадження новітніх технологій //Медична освіта. - 2013. - 
№ 4. - С. 5-8. 

На основі аналізу літературних джерел та досвіду автора висвітлено 
місце новітніх технологій (інформаційно-технічних та інтерактивних 
освітніх) у системі сучасної вищої медичної освіти, розкрито нові підходи їх 
застосування у навчальному процесі щодо формування та розвитку знань. 

3. Герасимець І.І. Досвід та перспектива викладання дисципліни 
"Медична хімія" у медсестер-бакалаврів дистанційної форми навчання  
//Медична освіта. - 2013. - № 4. - С.16-18. 

На сучасному етапі відбуваються кардинальні зміни в способах 
поширення та використання інформації, що зумовлюють еволюцію освітніх 
технологій, сприяють активному впровадженню дистанційної освіти як 
одного з напрямів реформування і стратегічного розвитку освітньої системи 
України. В умовах ринкової економіки, інформаційно-технологічного 
розвитку посилюються вимоги до освіченості, професіоналізму фахівців всіх 
рівнів підготовки. Саме тому сьогодні зроблена величезна ставка на 
дистанційну форму навчання.      

4. Мікульонок І. Про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад 
науково-педагогічних працівників ВНЗ //Вища школа. - 2013. - № 12. - С. 
15-22. 

Порушене питання щодо потреби в розробленні єдиних професійно-
кваліфікаційних вимог до посад професорсько-викладацького складу. 
Запропоновано основні вимоги до посад від професора до асистента. 

5. Паніхідіна О.В. Використання інтерактивних методів навчання під 
час викладання практичних занять у медичних сестер //Медсестринство. 
- 2013. - № 3. - С. 23-24. 

У статті викладено основні види інтерактивних методик навчання як 
засобу створення інтенсивного освітнього середовища. Важливість 
використання цих методик для найкращого засвоєння матеріалу та контролю 
вихідного рівня знань.  

6. Шрайберг Я. Електронна книга, майбутнє бібліотеки і суспільна 
свідомість: проба осмислення і передбачення //Вища школа. - 2013. - № 
12. - С.80-121. 

Генеральний директор Державної публічної науково-технічної 
бібліотеки Росії розкриває своє бачення майбутнього бібліотеки в сучасних 
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Новини з Інтернету 

Чому з'являються задирки? 

Руки часто можуть багато розповісти про людину. Особливо важливо 
це для жінок. Але задирки, які з'являються на пальцях, надають рукам 
неохайний вигляд, а також можуть стати місцем локалізації інфекції. 

Найчастіше задирки з'являються в підлітковому віці через порушення 
гормонального балансу, при нерегулярному харчуванні, авітамінозі. 

У чому причина задирок? 
Задирки — це невеликі ділянки відшарованого епідермісу, що 

з'являються біля нігтів. Шкіра при цьому надривається і поступово 
відшаровується, так що частина задирки весь час залишається вільною. А ось 
зрізати її акуратно буває важко, тому багато хто просто обривають її, що вже 
створює небезпеку інфікування. 

Задирки з'являються через те, що ніжна шкіра навколо нігтя втрачає 
свою еластичність. Це може відбуватися за постійної роботи з паперами, при 
довгому перебуванні рук у воді, а найчастіше при контакті з побутовою 
хімією. У кожному з цих випадків шкіра зневоднюється і пересихає. 

Також причиною появи задирок може бути нестача в організмі 
вітамінів А і Е, а також захворювання шлунково-кишкового тракту. 

Задирки також з'являються у тих, хто не дбає про свої руки. Шкода 
може нанести грубе проведення манікюру, при якому постійно 
пошкоджується шкіра, а також повне нехтування ним, коли епідерміс 
потовщується і тріскається. 

Але небезпека задирки не тільки в непривабливому зовнішньому 
вигляді, але і в тому, що вони чіпляються за сторонні предмети, шкіра при 
цьому може надірватися ще більше, заподіюючи сильний біль. 

Лікування задирок 
Лікування обов'язково має бути загальним і місцевим. До загальних 

заходів належить правильне харчування, вітамінотерапія, лікування хвороб 
шлунково-кишкового тракту, ретельний догляд за руками. Крім того, корисні 
перед сном 10-хвилинні ванночки для рук з додаванням кількох крапель 
ефірного масла лимона і бергамота. Після такої процедури шкіру осушують 
серветкою і змащують живильним кремом. 

Якщо ви виявили задирку, то краще її спочатку просто заклеїти 
пластиром або обв'язати бинтом, а вже видалити вдома. Дома шкірку 
акуратно видалити манікюрними ножицями, намагаючись не зачепити шкіру 
поряд, а потім обробити ранку перекисом водню або йодом. 

Але якщо ви все-таки видаляєте задирку дома, то краще спочатку 
потримати руки хвилин десять в теплій воді, щоб шкіра розпарилася і була 
більш податлива. Задирку потрібно не відтягувати, а просто обрізати, щоб не 
вийшло додаткових хворобливих куточків шкіри. Коли користуєтеся 
ножицями, стежте, щоб вони щільно прилягали до шкіри, це попередить 
появу нових задирок. 
http://www.centrmed.com 



Як навчитися розслаблятися? 

Депресія стала частим і навіть звичайним явищем нашого життя, а 
впоратися з нею самостійно виходить далеко не у всіх. І головною причиною 
такої прогресуючої психологічної напруги є невміння більшості з нас 
розслаблятися. 

Наше життя схоже на нескінченну гонку на виживання — хочеться все 
і скрізь встигнути, просунутися по кар'єрних сходах, добитися суспільного 
визнання, обійти конкурентів і зайняти місце під сонцем. У таких умовах 
з'являється необхідність постійно приймати рішення і аналізувати, що 
призводить до хронічного стресу. А регулярна напруга виснажує нервову 
систему і породжує різні захворювання. 

Енергетичні ресурси нашого організму рано чи пізно закінчуються, а 
тому вміння розслаблятися просто життєво необхідне для відновлення 
внутрішніх ресурсів. Сучасна людина перебуває в постійній м'язовій напрузі, 
яка зберігається навіть під час нічного сну. Нам знайомий лише стан напруги 
і ми зовсім забули, що значить тілесна розслабленість. 
Як же змусити себе розслабитися і дати відпочити тілу і мозку? 

Вчіться абстрагуватися! 
У голові сучасної людини постійно крутиться безліч думок — минуле, 

майбутнє, що можливо, що - ні. А де ж місце для насолоди миттєвим 
моментом? Його не залишається! Де б ми не знаходилися, чим би не були 
зайняті, ми постійно обдумуємо, плануємо, прокручуємо ймовірний розвиток 
ситуації. Зберегти в такому хаосі думок внутрішню гармонію і душевне 
здоров'я мало кому вдається. Адже всі ці думки постійно викликають страхи, 
занепокоєння, хвилювання, які й призводять до руйнівної нервової напруги. 

Отже, розслаблення — це вміння абстрагуватися від насущних проблем 
і чітке відчуття теперішнього. Східні мудреці вчать, що вміння жити 
сьогоднішнім днем, відчувати кожен момент часу — велике щастя. Це 
говорить про те, щоб проблеми необхідно вирішувати по мірі їх 
надходження. Ми ж часто спочатку починаємо обмірковувати можливі 
проблеми, представляючи їх у всій красі, потім намагаємося в голові 
вирішити проблеми, які ще не настали, а потім ще й вмудряємося 
обміркувати наслідки кожної складної ситуації. 

Дуже важливою умовою є вміння звільняти свій розум від 
внутрішнього діалогу, який постійно відбувається в нашій свідомості. Таке 
вміння вимагає тренувань. Наприклад, по дорозі на роботу спробуйте 
викинути з голови всі думки про справи і проблеми, що потребують 
вирішення. Просто озирніться навколо, відзначте нові деталі пейзажу, 
уважно вдивлявся в обличчя перехожих, відчуйте температуру повітря і 
напрямок вітру, вслухайтеся в звуки вулиці. Тобто опиніться цілком в 
теперішньому моменті, відчуйте все його різноманіття і усвідомте себе 
частиною цього світу. 

Розслаблення під час сну також вимагає підготовки. 
Сама природа надала нам цей спосіб для розслаблення організму. Але щоб 
скористатися цим даром, необхідно дотримуватися деяких правил. 

Увечері перед відходом до сну хоча б годину часу приділіть тільки 
собі. Спробуйте прийняти ванну з ароматичною сіллю, включити класичну 



музику і сконцентруватися на ній, на запахах, на теплій воді. Женіть від себе 
всі негативні думки, що змушують вас напружуватися. 
Важливо перед сном відмовитися від перегляду телебачення і від комп'ютера, 
це допоможе організму налаштуватися на сон. Коли ви вже лежите в ліжку, 
просто постарайтеся відчути щастя від того, що живете. 
http://www.centrmed.com 
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