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Офіційна інформація 

1. Порядок організації системи лікувального харчування  хворих у 
закладах охорони здоров'я: наказ МОЗ України № 931 від 29.10.2013 р. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. За № 
2205/24737 //Головна медична сестра. – 2014. - № 2. – С. 16-30. 

Наказ надрукований з такими додатками: 
• Система лікувального харчування. 
• Норми харчування на одного хворого на день у загальних відділеннях 

(терапевтичні, хірургічні відділення). 
• Норми харчування на одного хворого на день у дитячих лікарнях та 

відділеннях (кількість продуктів, г/нетто). 
• Норми харчування на одну вагітну жінку в день для пологових 

відділень. 
• Норми харчування на одну породіллю на день для пологових відділень. 
• Норми харчування на одного хворого на день для онкологічної лікарні 

(відділення). 
• Норми харчування на одного хворого на день для 

гастроентерологічного  відділення. 
• Інструкція з організації лікувального харчування у закладах охорони 

здоров’я. 
• Взаємозамінність продуктів при приготуванні дієтичних страв. 
• Заміна продуктів за білками й вуглеводами. 
2. Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів 

охорони здоров’я: Закон України № 772-VII від 23.02.2014 р. //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2014. - № 4. – 
С. 3. 

Цей Закон встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію 
закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів. 
Завданням Закону є забезпечення дотримання конституційного права 
громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та 
запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я. 

3. Про удосконалення організації дозорного епідеміологічного 
нагляду за бактеріальними менінгітами: наказ МОЗ України № 1080 від 
12.12.2013 р. //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров’я. – 2014. - № 4. – С. 20-46. 

До наказу додаються методичні рекомендації щодо організації       
дозорного епідеміологічного нагляду за бактеріальними менінгітами. 
 

Нові надходження до бібліотеки 
1. Анатомія людини для стоматологів: навчально-методичний 

посібник до практичних занять / За ред. Я.І. Федонюка. – Тернопіль: 
Навчальна книга – Богдан, 2011. – 576 с. 



Посібник містить короткі сучасні дані про будову фізичного тіла 
людини. Опис анатомічних утворів супроводжується латинською мовою, їх 
назви неодноразово повторюються, що дає можливість студенту краще їх 
запам’ятати. 

2. Медична та біологічна фізика: підручник / За ред. О.В. Чалого. – 
Вінниця: Нова книга, 2013. – 528 с. 
 У підручнику висвітлено найважливіші аспекти медичної та біологічної 
фізики у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання та 
програми, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України.  

3. Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років: збірка / 
Укладач С. Жадан. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного 
Дозвілля», 2010. – 320 с. 

«Декамерон» - антологія сучасної української прози, до якої увійшли 
нові оповідання десяти популярних вітчизняних письменників. 

4. Статистичний щорічник Житомирської області за 2012 рік / За ред. 
Г.А. Пашинської. – Житомир, 2013. – 468 с. 

У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне та 
екологічне становище Житомирської області у 2012 році порівняно з 
попередніми роками. 

5. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний 
словник. – У 4-х т. – Т.2. / 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. 

До вашої уваги (електронні ресурси) 

http://journal.osnova.com.ua – на сайті pdf-версії статей, цілком ідентичні 
друкованим виданням. 
www.d-academy.com.ua – сайт Дистанційної Академії. «Дистанційна 
Академія» пропонує курс «Підготовка до атестації: як оформити власне 
портфоліо»! Початок занять 11 серпня 2014 р.  Для запису необхідно 
зареєструватися на сайті Дистанційної Академії та надіслати електронну 
заявку. Усі питання можна надсилати на електронну адресу 
tutor.d.academy@gmail.com 

Огляд медичної преси 
1. Гойда Н.Г., Матюха Л.Ф. Роль сімейної медицини в організації 

медичної допомоги дітям //Сімейна медицина. - 2013. - № 6. - С.4-5. 
У статті розглянуті окремі питання організації і надання медичної 

допомоги дітям сімейними лікарями. Наведені основні міжнародні 
документи, які визначають стратегію збереження здоров’я дітей і є основою 
для відповідних нормативних документів національного і галузевого рівнів 
щодо надання медичної допомоги дітям на етапі впровадження сімейної 
медицини. 



2. Медведовський В.М., Медведовська Н.В. Регіональні особливості 
поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед населення 
України //Сімейна медицина. - 2013. - № 6. - С. 6-9. 

На основі глибокого аналізу динаміки показників поширеності та 
захворюваності на цукровий діабет серед населення України в розрізі 
адміністративних територій представлено та рекомендовано для подальшого 
використання регіональний підхід до вивчення проблеми, який апробовано у 
Житомирській області. 

3. Роль середнього медичного персоналу в організації лікувального 
харчування у закладах охорони здоров'я  //Головна медична сестра. - 
2014. - № 2. - С.15-30. 

Головна медична сестра повинна знати зміст наказів, інструкцій, 
положень та форм документації, необхідних для ефективної організації 
лікувального харчування в медичному закладі. Вона повинна організовувати, 
аналізувати і контролювати роботу з організації лікувального харчування. 

4. Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими 
спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи 
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами //Головна медична сестра. – 2014. - № 
2. – С. 36-49. 

Подано такі стандарти: 
• Непрямий масаж серця. 
• Підготовка робочого місця анестезіологічної бригади. 
• Дії сестри медичної-анестезіста в операційній. 
• Дії сестри медичної-анестезіста протягом анестезії. 
• Дії сестри медичної-анестезіста під час поступлення хворого в 

відділення анестезіології та інтенсивної терапії. 
• Штучна вентиляція легень методом «рот до носа». 
• Штучна вентиляція легень методом «рот до рота». 
• Подача кисню через носовий катетер та кисневої подушки. 
• Гігієнічна деконтомінація рук медперсоналу. 
• Одягання стерильного халата та рукавичок медичної сестри. 
• Правила викладання матеріалу в бікс. 
• Приготувати гумові рукавички до стерилізації. 
• Знезараження шприців, голок, інструментарію. 
• Передстерилізаційна очистка шприців, голок та інструментарію. 
• Постановка проб для контролю якості передстерилізаційної очистки 

шприців, голок та інструментів. 
• Вимірювання артеріального тиску. 
• Дослідження пульсу на променевій артерії. 
• Взяття крові в вени для біохімічного дослідження. 
• Внутрішньовенне струминне введення лікарських засобів. 
5. Шекера О.Г. Реформа здравоохранения Украины (семейная 

медицина) //Сімейна медицина. - 2013. - № 6. - С. 14-17. 



У статті обговорюються підходи до реформування системи охорони 
здоров’я України, ключовими завданнями якої є удосконалення нормативно-
правової бази функціонування первинної медико-санітарної допомоги, 
модернізації інфраструктури і забезпечення справедливості в системі 
охорони здоров’я. 

6. Шекера О.Г., Краснов В.В. Розроблення компетентнісної моделі 
лікаря загальної практики-сімейного лікаря //Сімейна медицина. - 2013. 
- № 6. - С. 21-23. 

Наведено важливість розвитку у сімейного лікаря соціальних 
компетенцій, які сприяють розвитку особистості фахівця, усвідомленню 
свого місця в системі соціальних відносин, а також здатності до критичного 
оцінювання свого життєвого та професійного досвіду, свідомого вибору 
шляхів та методів удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

Освітня інформація 

1. Галата С. Децентралізація влади: як це вплине на вищу освіту? 
//Освіта України. – 2014. - № 22. – С. 7. 

Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук 
України провів круглий стіл на тему майбутнього вищої освіти. Підіймались 
такі питання: 
1. Як вплине децентралізація влади і фінансів на вищу освіту? 
2. Чи залишиться державне замовлення на підготовку фахівців і наукових та 

науково-педагогічних кадрів. 
3. На якому рівні – область, район, громада – має формуватися регіональне 

замовлення? 
2. Марченко Н.В. Дидактична гра «Правовий брейн-ринг». 

Інтегрований позакласний захід з правознавства та історії //Історія та 
правознавство. – 2014. - № 15. – С. 5-12. 

Мета заходу засобами інтеграції та міжпредметних зв’язків ознайомити 
учнів з історією правової науки; активізувати розумову діяльність учнів, 
розвивати логіку мислення, творчі здібності учнів тощо. 

3. Підгурська В. Професійна компетентність молодого керівника 
навчального закладу //Післядипломна освіта в Україні. – 2013. - № 2. – С. 
59-63. 

Професійна компетентність – це комплекс знань, умінь і навичок 
особистості, які забезпечують ефективне виконання нею своїх професійних 
обов’язків. 

4. Рожнова Т. Теоретичні і практичні засади управління ВНЗ з 
використанням інноваційних технологій //Післядипломна освіта в 
Україні. – 2013. - № 2. – С. 88-90. 

Мета статті  - розкрити теоретичні та практичні засади управління 
вищим навчальним закладом з використанням інноваційних технологій; 
ознайомитися з управлінськими інноваційними технологіями. 

Новини з Інтернету 



Щоб врятувати серце, треба чистити зуби! 

Про те, що дотримання правил особистої гігієни може врятувати від 
багатьох захворювань, відомо давно. А необхідність регулярного чищення 
зубів взагалі не викликає сумнівів. Нещодавно британські дослідники 
знайшли ще один факт, що говорить на користь зубної пасти: захворювання 
ясен викликають хвороби серця. 

Це пов'язано з бактеріями стрептококами, відповідальними за 
формування зубного нальоту і розвиток хвороб ясен. Бактерії потрапляють в 
систему кровообігу через ясна, що кровоточать. При цьому виробляється 
білок, який сприяє злипанню тромбоцитів, що формує навколо бактерій 
захисну капсулу. Так бактерії захищаються від імунної системи людини і від 
антибіотиків. У свою чергу склеювання тромбоцитів веде до утворення 
маленьких кров'яних згустків і новоутворень на серцевих клапанах, а також 
викликає запалення кровоносних судин, що блокує доставку крові в серце і 
мозок. Результатом цих процесів в організмі може стати розвиток інфаркту, 
інсульту та інших захворювань серця. Звідси і висновки вчених про те, що 
необхідно регулярно чистити зуби пастами, які надовго захищають від 
нальоту. 

Висновки і зв'язки між гігієною порожнини рота і ризиком розвитку 
серцевих захворювань були зроблені співробітниками Університету коледжу 
Лондона. Вони провели дослідження, яке тривало вісім років. У поле зору 
фахівців потрапили медичні карти більш ніж 11 тисяч осіб у віці до 50 років. 
Учасникам експерименту ставилося запитання про те, як часто вони чистять 
зуби і відвідують зубного лікаря. При цьому в дослідженні враховувалися і 
такі негативно впливаючи на серце фактори як ожиріння та куріння. 
Водночас вирішальну роль у більшості випадків серйозних проблем з серцем 
грало саме ставлення до гігієни порожнини рота. 

Як правильно злитися на дитину? 

Кожен з батьків може зізнатися, що не раз відчував почуття 
роздратування від поведінки свого чада або ж зривав злість на дитині. У такі 
моменти люблячих батьків охоплює цілий вихор емоцій — від почуття 
безпорадності до відчуття провини. Мимоволі в голові проскакує думка: «Я 
погана мати» або «Я нікудишній батько». 

Ситуація справді дивна: з одного боку ми всім серцем любимо свого 
малюка, але його витівки часом викликають у нас гнів і злість. При цьому 
психологи радять особливо не хвилюватися, і навіть стверджують, що злість 
— це нормально. Просто треба вміти правильно з цим сильним почуттям 
справлятися. 

Злість на дитину може бути викликана безліччю причин. Це і безсилля, 
і відчай молодої мами, яка не завжди з першого разу може заспокоїти 
малюка, що плаче або впоратися з підрослим непосидою. 

Спалах гніву може бути викликаний втомою, неприємностями на 
роботі, незадовільними стосунки з партнером. Тобто причин може бути 
багато, але треба зрозуміти, що злість — це нормально. 



Діти, які подорослішали, набувають статусу рівноправних партнерів по 
спілкуванню, а тому можуть засмутити чи роздратувати вас з різних причин. 
Іноді батьки сприймають колкості своїх дітей-підлітків як знущання. Але 
найчастіше це просто ще недосвідченість у спілкуванні і невміння 
стримувати свої емоції. Ось саме тут батьки повинні стати прикладом, як 
реагувати на неприємні висловлювання співрозмовника. 

Більше того, психологи стверджують, що якщо батьки не стануть 
демонструвати маляті своїх негативних почуттів, то йому буде важко 
нормально реагувати на емоції однолітків і рахуватися з думкою інших 
людей. Тобто показувати дитині свої почуття, в тому числі і злість, 
необхідно. Головне, робити це правильно. 

Коли ви відчуваєте, що всередині вас наростає злість, не чекайте 
останньої краплі. Краще відразу озвучте дитині, що саме вам не подобається 
в її поведінці і чому. Чесно скажіть їй: «Я злюся » або «Я незадоволена». Але 
яким би не було ваше роздратування, ніколи не звинувачуйте дитину 
фразами типу «Ти поганий», «Бездара» і т.п. В іншому випадку виникає 
небезпека запустити механізм низької самооцінки дитини: «Напевно, мене не 
люблять, тому що я поганий». Але ми-то чудово розуміємо, що насправді 
вона не погана, просто її вчинок був поганим чи помилковим. У цьому 
величезна різниця! Тобто своє невдоволення треба висловлювати тільки 
відносно вчинків дитини, але не її самої. 

Злитися - це не означає обов'язково підвищувати голос! Часто більш 
ефективно лаятися пошепки або навіть мовчки. Таке демонстративне 
мовчання, як правило, більш дохідливо, ніж крики. Якщо ж подразнення вас 
переповнює... постукайте ложкою по каструлі або по столу. Це стане 
своєрідним сигналом для дитини і вона може заспокоїтися. 

Ви повинні відстоювати свої права у суперечці з дитиною з позиції 
особистості. Тобто поважати і рахуватися з вами потрібно, тому що ви теж 
людина, а не тому що ви старше і мудріше. 

Якщо ви хочете, щоб дитина перейняла ваші життєві цінності, то вас 
повинні об'єднувати любов і спорідненість душ. Постарайтеся зберегти цей 
взаємозв'язок, не руйнуючи його вашим невмінням злитися. 
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