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Офіційна інформація 

1. Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я": 
наказ МОЗ України № 117 від 29.03.2002 р. ВИТЯГ. Із змінами, 
внесеними згідно з наказами МОЗ України від 19.02.2013 р. № 133; від 
05.08.2013 р., № 686; від 12.08.2013 р. № 720; від 23.12.2013 р. № 1124 
//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 
2014. - № 2. - С.10-12. 

Внесено зміни до кваліфікаційної характеристики «Професіонали в 
галузі лікувальної справи (крім стоматології)»: 

37. Лікар-нефролог. 
38. Лікар-нефролог дитячий. 

2. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 
державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах 
освіти: постанова КМ України № 1138 від 17.09.1996 р. Із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ..., № 33 від 25.01.2012, № 20 від 
22.01.2014 //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2014. - № 2. - С. 3-5. 

Перелік платних послуг додається. 
3. Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи 

дієтологічної системи в Україні: наказ МОЗ України № 931 від 29.10.2013 
р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. за № 
2205/24737 //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2014. - № 2. - С. 28-40. 

Подано: 
- Порядок організації системи лікувального харчування хворих у 
закладах охорони здоров’я. 
- Інструкція з організації лікувального харчування у закладах охорони 
здоров’я.  
 

Нові надходження до бібліотеки 
1. Губенко І.Я. Основи загальної і медичної психології, психічного 

здоров’я та міжособового спілкування: Підручник /О.С. Карнацька, О.Т. 
Шевченко. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 296 с. 

У підручнику розкрито основні поняття загальної і медичної 
психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Він є базою 
для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у 
виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення 
психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення 
емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній 
деформації та професійному «вигоранню» медичних працівників. 

2. Метаморфози: 10 українських поетів останніх років / Укладач С. 
Жадан. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011. – 
272 с. 



«Метаморфози» - антологія сучасної української поезії, що є живим 
відбитком невпинного руху, постійних перевтілень вірша, його неочікуваних 
видозмін, його незбагненних метаморфоз. 2000-і непомітно завершились. 
Вони дали літературі багато нових імен: десять яскравих поетів останнього 
десятиріччя у всій своїй високій несхожості! 

3. Ріст і розвиток людини: підручник / За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 
Андрієвського. – 2-е вид., виправлене. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 400 
с. 

У книжці розглядається організм людини в періоди ембріонального 
розвитку плода, дитячого віку, статевого дозрівання, зрілості та старечого 
віку. Висвітлюються особливості розвитку органів, їх будови, функцій 
залежно від віку. Визначені сучасні методики фізикального обстеження 
організму людини. 

4. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации 
в стоматологии: Практ. рук-во. – 2-е узд. испр. и доп. – СПб.: «Человек», 
2004. – 160 с.  

В руководстве изложены различные аспекты эстетической реставрации 
в стоматологи: показания, методы диагностики состояния тканей 
реставрируемого зуба, методики препарирования и реставрации зубов, 
современные пломбировочные материалы для эстетической реставрации, 
критерии качества реставраций. Основное внимание в книге уделено 
проблеме клинического использования эстетической реставрации и 
специфике ее проведения в зависимости от анатомических особенностей 
зубов и свойств современных реставрационных материалов различных групп. 

5. Шмідзедер Й. Естетична стоматологія: Кольоровий атлас / Ред. 
К.Х. Ратайчак, Г.Ф. Вольф. – Львів: ГалДент, 2005. – 312 с. 

У виданні розглядаються найважливіші аспекти естетичної 
стоматології. Широко та докладно представлені проблеми пародонтології, 
протезування, імплантології та стоматологічної хірургії. Розглядаються 
особливості полірування, вибілювання зубів, застосування композитних 
вкладок, вінірів, реставрацій із золота. Представлені найновіші досягнення у 
фотографії (типи апаратів, внутрішньо ротові камери), іміджеві комп’ютерне 
моделювання. 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
www.4book.org – сайт шкільних підручників. 

www.uipv.org - Укрпатент 

Огляд медичної преси 
1. Андрушко Л., Івашко Г. Профілактика професійних захворювань і 

травматизму в закладах охорони здоров'я //Журнал головної медичної 
сестри. - 2014. - № 1. - С. 18-25. 

Медичному персоналу досить часто доводиться піднімати і переносити 
пацієнтів та важкі предмети. Неправильне переміщення важких речей, 
вимушене положення тіла під час маніпуляцій, статичне напруження 
скелетної мускулатури, напруження окремих органів і систем – основні 



причини, що призводять до болю в спині та захворювань попереково-
крижового відділу хребта. Запобігти захворюванням і травмуванню 
допоможе чітке дотримання правил біомеханіки під час роботи. 

2. Брянцев О. Навчально-виробнича практика - основа підготовки 
висококваліфікованих фахівців //Журнал головної медичної сестри. - 
2014. - № 1. - С. 48-51. 

Одним із ключових завдань реформування системи медичного 
обслуговування населення є підготовка спеціалістів на якісно новому рівні. 
Вищі навчальні медичні заклади І-ІІ рівнів акредитації мають створити такі 
умови для набуття необхідних знань та проходження виробничої практики, 
які б забезпечили студентам можливість безпосередньо брати участь у 
наданні медичної допомоги хворому, навчитись широко мислити, самостійно 
приймати рішення, розвивати фахову майстерність. 

3. Бугрова О. Організовуємо санітарно-просвітницьку роботу щодо 
догляду за людьми з хворобою Альцгеймера //Довідник головної 
медичної сестри. - 2013. - № 12. - С. 49-58. 

Оскільки в Україні спеціалізованих закладів охорони здоров’я для 
пацієнтів з хворобою Альцгеймера, завдання медичних працівників -  
навчити рідних хворого основам паліативної допомоги та підготувати їх до 
вимушених змін у їхньому житті. 

4. Кисельова Г. Нормативні оновлення щодо захисту від зараження 
ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обовя'зків //Довідник 
головної медичної сестри. - 2014. - № 1. - С.6-11. 

Подано оновлені вимоги до постконтактної профілактики при 
випадковому контакті з біоматеріалами пацієнта.  

5. Піддубна Г. Етичний кодекс у професії фельдшера з медицини 
невідкладних станів //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - № 12. - 
С. 34-38. 

У статті описані основні вимоги до роботи фельдшера з медицини 
невідкладних станів. Взаємодія у системі «фельдшер з медицини 
невідкладних станів - пацієнт». Права пацієнта на згоду щодо медичного 
втручання або відмову від нього. 

6. Піддубна Г. Основні аспекти роботи диспетчера пункту або 
відділення невідкладної медичної допомоги //Довідник головної медичної 
сестри. - 2014. - № 1. - С. 20-27. 

Описано обов’язки диспетчера пункту або відділення невідкладної 
медичної допомоги, а також покроковий алгоритм дій прийому виклику від 
пацієнта в різних ситуаціях. 

7. Піддубна Г. Фельдшер з медицини невідкладних станів: вимоги, 
посадові обов'язки, атестація //Довідник головної медичної сестри. - 2013. 
- № 12. - С. 39-45. 

В статті описано вимоги які висуваються до роботи фельдшера з 
медицини невідкладних станів та за яким алгоритмом він проходить 
атестацію на підвищення кваліфікації. 



8. Шудра Т. Задоволення потреби пацієнта в підтриманні нормальної 
температури тіла та догляд за хворими з гарячкою //Довідник головної 
медичної сестри. - 2014. - № 1. - С. 43-51. 

Розглядається, яку допомогу має надавати медична сестра хворому на 
різних стадіях гарячки. 

9. Шудра Т. Стандарти вимірювання температури тіла людини 
//Довідник головної медичної сестри. - 2014. - № 1. - С. 40-42. 

Подано такі стандарти: 
• Стандарт вимірювання температури тіла в паховій ямці та пахвинній 

складці. 
• Стандарт вимірювання температури тіла в прямій кишці. 
• Стандарт вимірювання температури тіла в ротовій порожнині. 

Освітня інформація 
1. Гладченко М. Збалансована система показників як методика 

впровадження і контролю процесу стратегічного менеджменту у вищій 
освіті Німеччини //Вища школа. - 2014. - № 1. - С. 49-56. 

Проаналізовано теоретичні та практичні засади використання 
збалансованої системи показників у контексті стратегічного менеджменту 
ВНЗ. 

2. Завдання на 100 днів //Освіта України. – 2014. - № 11. – С. 4. 
4 березня на першій прес-конференції було проголошено про 

пріоритети діяльності новопризначеного міністра освіти і науки України: 
досягнення всіма навчальними закладами якості освіти, ліквідацію 
щоденного контролю, відмову від репресивних функцій і перехід на засади 
партнерської співпраці із закладами освіти. У рамках програми діяльності 
Кабінету Міністрів України на 100 днів Міністерство освіти і науки 
розробило свій план дій, який можливо розпочати і частково виконати за цей 
короткий період. 

3. Запровадження та використання Болонських інструментів 
прозорості в Європейському просторі вищої освіти / Ю. Бобало та ін. 
//Вища школа. - 2014. - № 1. - С. 19-31. 

 Розкриваються основні болонські інструменти прозорості вищої освіти 
та проблеми їх упровадження і використання в українських університетах. 

4. Коваленко О.  Елен Кей. ЇЇ педагогічні ідеї були незначними, але 
популярними //Освіта України. - 2014. - № 11. - С. 14. 

«Доросла людина збожеволіла б, якби якийсь титан-жартівник вирішив 
протягом лише одного дня поводитися з нею так, як вона роками поводилася 
зі своєю дитиною». 

5. Похресник А. Філософський аналіз західних прогнозів розвитку 
вищої освіти у ХХІ ст. //Вища школа. - 2014. - № 1. - С. 63-72. 

Детально розглядається зміст аналізу перспектив змін університетської 
совіти, виконаного аналітиками Великої Британії, його позитивні сторони та 
недоліки. Проаналізовані пропозиції з погляду їх застосовності в Україні. 



6. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства 
освіти і науки України за 2013 рік //Освіта України. – 2014. - № 11. – С. 1-
48 (додаток до газети). 
Розглянуто такі програми: 
Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 

кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 
кредитування бюджету. 
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 

виконання бюджетних програм. 
Інформація про виконання видатків на реалізацію Державних цільових 

програм, які виконуються в межах бюджетних програм. 

Новини з Інтернету 
Cпециальные очки помогут хирургу увидеть злокачественные клетки 
Сегодня при раке врач удаляет опухоль и окружающие ткани, которые 

могут содержать злокачественные клетки. Затем образцы обследуют 
в лаборатории. И хотя опухолевые клетки обнаружить трудно даже при 
мощном увеличении, ученые создали очки, позволяющие хирургу отличить 
их от нормальных. Благодаря изобретению американцев из Медицинского 
центра университета Вашингтона удастся снизить риск рецидива или 
появления метастазов после вмешательства, считают специалисты. 

Во время операции в область опухоли вводится контрастное вещество. 
Надев очки, врач видит раковые клетки, потому что они светятся синим 
цветом. Благодаря этому врач может удалить все пораженные раком ткани. 

С помощью специальных очков уже были проведены операции 
по удалению опухоли молочной железы. 
http://fakty.ua 

Часте гоління говорить про довголіття 
Чоловіки, у яких швидко росте щетина, вимушені частіше за інших 

голитися. Проте є в швидкому зростанні волосся на обличчі і свої несподівані 
плюси. Як виявили уельські дослідники, чоловіки з густою рослинністю 
мають міцніше серце і рідше хворіють на відповідні захворювання.  
  Медична інформаційна мережа повідомила про дослідження, проведене 
в Уельсі (Великобританія). Учені організували експеримент, в якому взяли 
участь близько двох з половиною тисяч добровольців чоловічої статі у віці 
45-59 років. Кожного з них розпитали про спосіб життя, після чого 
проаналізували зібрані дані і прийшли до неочікуваного висновку. 
Виявилось, що ті уельсці, які голяться щодня, ведуть помітно здоровіший 
спосіб життя. В усякому разі, вони в середньому частіше займаються сексом, 
менше палять і ще рідше страждають проблемами з серцем. 
  Річ у тому, що швидкість росту волосся обумовлена двома гормонами – 
тестостероном і естрогеном. Але ці ж самі гормони відповідають і за 
виникнення серцево-судинних хвороб. А також – за лібідо (сексуальне 
бажання і активність) і... за те, як швидко і густо на чоловічому тілі росте 
волосся. 

 



Про нас пишуть 
1. Лісовський Б. Про Шевченка - вустами студентів: до 200-річчя з 

дня народження Шевченка //Житомирщина. - 2014. - № 35. - С 9. 
У Житомирському інституті медсестринства відбувся поетично-

музичний вечір, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. 
Його організували викладачі української мови, культурології та літератури 
вузу Т.К. Ковалевська і Т.О. Рубан-Щуковська. 

2. Рубан Т. Кобзарю, знов до тебе я приходжу... //Пульс. - № 12. - С.4. 
Нещодавно в конгресс-центрі Житомирського інституту 

медсестринства відбувся вечір з нагоди 200-річчя від дня народження Т.Г. 
Шевченка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…», у рамках якого в окремий 
розділ була винесена тема «Шевченко на барикадах Свободи». 

Огляд місцевої преси 
1. Андрєєв С.В. Алгоритми надання допомоги при невідкладних 

станах у дітей //Пульс. - 2014. - № 14. - С.3. 
Описано алгоритм дій надання допомоги при таких невідкладних 

станах у дітей як: 
• Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом. 
• Алергічний набряк Квінке. 
• Утоплення. 
• Отруєння продуктами горіння. 
• Електротравма. Враження електричним струмом. 
• Враження атмосферною електрикою. 
• Теплова травма. 
• Холодова травма. 
2. Данюк-Черкашина А. «Відкриті двері материнства» 

//Житомирщина. – 2014. - № 30-31. – С. 5. 
«Відкриті двері материнства» - таку назву отримав новий соціальний 

проект мережі медичних закладів «Мать и дитя», який нещодавно 
представили у Житомирі. Відтепер жителі регіону, які мають проблеми із 
репродуктивним здоров’ям, протягом року матимуть можливість отримати 
безкоштовні консультації та рекомендації визнаних київських спеціалістів. За 
бажанням, можливі консультації за телефоном та через мережу Інтернет. 

3. Паламарчук В. Із високо піднятою головою //Ваше здоров’я. – 2014. 
- № 7-8. – С.12. 

Дитячі хірурги Житомирщини, одні з небагатьох в Україні, роблять 
торакопластику – операції при деформації грудної клітки у дітей. 

4. Поліщук Я. Туберкульоз у Житомирі є, і це реальна загроза… 
//Місто. – 2014. - № 12. – С. 5. 

Про ризики, які несе «паличка Коха» житомирянам, та як уберегтися 
від цієї підступної хвороби, розповідає В.М. Борис, завідуючий 
протитуберкульозним амбулаторно-поліклінічним відділенням центральної 
міської лікарні № 2 м. Житомир. 



5. Юхимчук С.С., Казаков О.В. Спінальна анестезія в акушерстві 
//Пульс. - 2014. - № 11. - С. 3. 

Впровадження сучасних методів знеболювання та інтенсивної терапії 
знизило ризик пологів і операції кесаревого розтину у жінок з ускладненою 
вагітністю і важкими супутніми захворюваннями. 
  
 

 


