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Офіційна інформація 
1. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо 

організації інклюзивного навчання: Закон України від 5 червня 2014 р. 
№ 1324-VII  //Голос України. – 2014. - № 123. – С. 4. 

2. Про затвердження Порядку застосування допоміжних 
репродуктивних технологій в Україні: наказ МОЗ України № 787 від 
09.09.2013 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 
2013 р. за № 1697/24229 //Збірник нормативно-директивних документів з 
охорони здоров’я. – 2014. - № 5. – С. 4-40. 

До наказу додаються:  

� Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в 

Україні. 

� 28 додатків. 

3. Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги з початкової, 
реанімаційної і після реанімаційної допомоги новонародженим в 
Україні: наказ МОЗ України № 225 від 28.03.2014 р. ВИТЯГ //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2014. - № 5. – 
С. 41. 

4. Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги при ревматоїдному 
артриті: наказ МОЗ України № 263 від 11.04.2014 р. ВИТЯГ //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2014. - № 5. – 
С. 43-64. 

До наказу додається:  Ревматоїдний артрит. Уніфікований клінічний 

протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації. 

5. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «тарас 
Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня 
народження)»: постанова Верховної Ради України № 1326-VII від 5 
червня 2014 //Голос України. – 2014. - № 115. – С. 6. 

До Постанови додаються Рекомендацї. 

Нові надходження до бібліотеки 
1. Біостатистика: підручник / За ред. В.Ф. Москаленка. – К.: Книга 

Плюс, 2009. – 184 с. 
У підручнику представлено історію розвитку біостатистики, клінічної 

епідеміології та доказової медицини, теоретичні основи аналітичної 

статистики. Висвітлені методики використання основних статистичних 

методів аналізу в медицині. Описані сучасні методи епідеміологічних 

досліджень. 

2. Кареліна Т.І. Неврологія: підручник / Т.І. Кареліна, Н.М. Касевич; 
За ред. Н.В. Литвиненко. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 288 с. 



Запропонований підручник містить усі теми згідно з програмою 

дисципліни «Неврологія», затвердженою МОЗ України для вищих 

навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010101 

«Лікувальна справа», і має на меті навчити майбутнього фельдшера 

ефективно оцінювати стан пацієнта, встановлювати діагноз, самостійно 

приймати рішення при загрозливих для життя пацієнта станах в умовах 

фельдшерсько-акушерського пункту, у відділеннях швидкої та невідкладної 

медичної допомоги, за непередбачених обставин. 

3. Костенко І.Ф. Обстеження та оцінювання стану здоров’я людини: 
підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 280 с. 

Підручник створено відповідно до типової програми для вищих 

медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації з напряму підготовки 

«Сестринська справа». У підручнику визначено теоретичні положення 

стосовно понять «здоров’я», «хвороба», «симптом», «синдром», 

«медсестринський діагноз», висвітлено деонтологічні аспекти роботи 

медичної сестри. Узагальнено відомості щодо проблем здоров’я з точки зору 

теорії адаптації стресу. Надано характеристику методів об’єктивного 

обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу не методах 

діагностики поширених захворювань внутрішніх органів, наведено семіотику 

та диференціальну діагностику основних клінічних симптомів і синдромів. 

4. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я: підручник для 
студентів стоматологічних факультетів / За заг. ред. В.Ф. Москаленка. – 
К.: Книга плюс, 2010. – 328 с. 

У підручнику викладена історія соціальної медицини, описані методи 

медичної статистики, подана сучасна характеристика стану здоров’я 

населення та чинників, що його формують, описана організація медичної 

допомоги різник категоріям населення – міським та сільським жителям, 

дорослим і дітям, жінкам. Особливу увагу приділено стану стоматологічного 

здоров’я населення, профілактиці стоматологічних захворювань, організації 

стоматологічної допомоги населенню та аналізу діяльності стоматологічних 

закладів, лікарів-стоматологів. 

5. Усенко О.Ю. Хірургія: підручник / О.Ю. Усенко, Г.В. Білоус, Г.Й. 
Путинцева. – 2- вид. перероб і доп. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 416 с. 

Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною     

програмою підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Лікувальна 

справа». Підручник містить тестові завдання різних рівнів складності для 

самоконтролю засвоєння знань, а також виробничі ситуації, алгоритми 

практичних навичок, ілюстрації, графологічні структури. 

Огляд медичної преси 
1. Бернацька О. Створення позитивного іміджу закладу охорони 

здоров’я зусиллями медичного персоналу //Довідник головної медичної 
сестри. – 2014. - № 5. – С. 10-15. 

В статті описано: 

• Поняття іміджу: як ми бачимо себе та як нас бачать інші? 



• Як вплинути на перше враження від себе? 

• Створюємо імідж: крок за кроком. 

• Використання вставних слів для створення мовного іміджу. 

2. Вірусний гепатит С. Уніфікований клінічний протокол первинної, 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям: наказ 
МОЗ України № 233 від 02.04.2014 //Бібліотека сімейного лікаря та 
сімейної медсестри. – 2014. - № 2. – С. 47-70. 

Клінічний протокол складається з VIII частин. 

I. Паспортна частина. 

II. Загальна частина. 

III. Основна частина. 

IV. Опис етапів медичної допомоги. 

V.   Ресурсне забезпечення виконання протоколу. 

VI. Індикатори якості медичної допомоги. 

VII.  Список літератури. 

VIII. Додатки. 

3. Данилова И.А. Особенности сестринского ухода за пациентами с 
травмами бедренной кости //Медицинская сестра. – 2014. - № 1. – С. 28-
30. 

Представлены особенности ухода за пациентами с поврежедениями 

бедренной кости, к которым применен чрескостный остеосинтез аппаратом 

Иллизарова. Отмечена роль медсестры в организации реабилитационных 

мероприятий с учетом особенностей и специфики данного метода лечения. 

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. - № 

3. – С. 17-34. 
Подано такі стандарти: 

• Заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином, 

проведення внутрішньовенного вливання (інфузії), 

• Підключення заповненої системи для внутрішньовенного крапельного 

введення ліків до «пацієнта». 

• Набирання ліків з ампул. 

• Набирання ліків з флаконів. 

• Проби на чутливість до антибіотиків. 

• Розведення антибіотиків. 

• Кровопускання. 

• Визначення груп крові за системою АВО з допомогою цоліклонів 

АНТИ-А та АНТИ-В. 

• Проба на індивідуальну сумісність крові донора та реципієнта по групі. 

• Проведення проби на індивідуальну резус-сумісність крові донора та 

реціпієнта. 



• Проведення підшкірних ін’єкцій. 

• Підшкірне введення інсуліну. 

• Введення внутрішньошкірно вакцини БЦЖ. 

• Провести щеплення проти вірусного гепатиту В. 

• Проведення проби Манту оцінка результатів. 

• Провести активну імунізацію (ввести вакцину АКДП). 

• Провести активну імунізацію (ввести корову вакцину). 

• Провести активну імунізацію (ввести паротитну вакцину). 

5. Шудра Т. Стандарти задоволення потреби пацієнта у лікувальному 
харчуванні //Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 5. – С. 26-30. 

Подано такі стандарти: 

- Стандарт годування важкохворих з ложки. 

- Стандарт годування через зонд непритомного пацієнта. 

- Стандарт парентерального харчування. 

- Стандарт ректального годування пацієнта. 

 

Освітня інформація 
1.  Астахов В. Рівність правового статусу вищих навчальних закладів 

– основа реформування вищої школи України // Вища школа. – 2014. - № 
3-4. – С. 59-64. 

Розглянуті проблеми правового регулювання діяльності приватних 

вищих навчальних закладів. Актуальність теми зумовлена відсутністю 

нормативних правил, що дозволяють повною мірою поставити знак рівності 

між правовим статусом державних і приватних ВНЗ, як у приватноправовій, 

так і в публічно-правовій сферах їх діяльності. 

2. Єфремов В. Оптимізація ВНЗ в Україні як необхідна умова 
підвищення їх конкурентоспроможності // Вища школа. – 2014. - № 3-4. – 
С. 51-58. 

Розглядається необхідність підвищення конкурентоспроможності ВНЗ 

України, що передбачає проведення структурних змін в освітянській галузі та 

перехід на нову філософію освіти, без чого неможливе підвищення якості 

підготовки спеціалістів для народного господарства. 

3. Короденко М. Вища освіта по-Європейськи //Освіта України. – 
2014. - № 25. – С. 4. 

1 липня 2014 року Верховна Рада України у другому читанні та в 

цілому ухвалила Закон України «Про вищу освіту». Основні нововведення 

Закону України «Про вищу освіту»: 

� створення окремого колегіального органу – Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти; 

� суттєве посилення антиплагіатних норм, обов’язкове оприлюднення 

наукових робіт; 

� новий механізм виборів ректорів вищих навчальних закладів: участь 

усього викладацького складу й збільшення кількості студентів (до 



15%), які братимуть участь у голосуванні. Вибори відбуватимуться в 

один тур за системою «перехідного голосу»; 

� термін перебування на посаді ректорів, деканів і завідуючих кафедрами 

зменшено – не більше двох строків по п’ять років; 

� усі вищі навчальні заклади отримають право остаточного присудження 

наукових ступенів. Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти лише вирішує питання акредитації спецрад і розглядає апеляції 

на їх рішення; 

� державні ВНЗ зможуть розміщувати фінансові надходження від 

освітньої, наукової та навчально-виробничої діяльності на рахунках 

установ державних банків; 

� зменшиться кількість годин навчального навантаження викладачів на 

одну ставку – з 900 до 600. Зменшено і навантаження на студентів – 

кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30; 

� з 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного 

вступу до ВНЗ і автоматичного розміщення місць державного 

замовлення; 

� поліпшаться умови для збільшення мобільності студентів і викладачів; 

� протягом визначеного у законопроекті перехідного періоду із системи 

вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та 

запроваджено ступінь молодшого бакалавра. 

4. Яковенко М. Проблеми управління освітніми системами вищої 
школи //Вища школа. – 2014. - № 3-4. – С. 51-58. 

В статті аналізуються пріоритетні напрями досліджень управлінської 

діяльності в системі освіти на мікро- та макрорівнях, розглядаються 

проблемні зони здійснення ефективного освітнього менеджменту, 

акцентується увага на стратегічні орієнтири її розвитку. 

Новини з Інтернету 
Вчені вигадали новий метод лікування зубів без свердління 

Вчені розробили новий безболісний метод лікування зубів, який 
дозволяє заповнювати дірки в зубах без свердління та ін'єкцій. 

Нова техніка лікування була розроблена в Королівському коледжі 

Лондона, повідомляєThe Guardian. 

Зазвичай, карієс видаляється шляхом свердління, після чого порожнину 

заповнюють матеріалом, на кшталт амальгами або композиту. Новий же 

метод лікування, що називається "Electrically Accelerated and Enhanced 

Remineralisation" (EAER) (Електрично прискорений та з поглибленою 

ремінералізацією), прискорює природній рух кальцію і мінералів фосфату в 

пошкодженому зубі. 

Двоступеневий процес спочатку готує пошкоджену ділянку емалі, а 

потім використовує слабкий електричний струм, щоб "підштовхнути" 

мінерали до ремонту зуба. Можливо, процедура стане доступною вже за три 

роки. 



За словами професора Найджела Піттса те, як ми нині ставимося до 

зубів - не є ідеальним. "Методика не лише лагідніша для пацієнта, а й 

корисніша для своїх зубів. Очікується, що вона ще й буде економічно 

ефективнішою, на відміну від поточного стоматологічного лікування. Окрім 

боротьби із карієсом, наша система передбачає і відбілювання зубів", - каже 

він.  

7 причин «мішків» під очима 

Можна відчувати себе бадьорим і відпочившим, але якщо під очима 

утворилися своєрідні «мішки», то все одно вигляд буде замученим і 

втомленим. Деякі не звертають уваги на цю проблему: нічого не болить, не 

свербить, так про що турбуватися? Але проігнорувавши мішки, ви можете 

пропустити важливі сигнали про неполадки із здоров'ям. 

Чому ж виникають мішки під очима? 

Головною причиною таких непривабливих змін є своєрідна будова 

мембрани між шкірою і підшкірною клітковиною навколо очей. Клітковина 

являє собою сполучну тканину, яка час від часу стоншується, а це може стати 

наслідком різних негативних впливів: погане харчування, порушення 

кровообігу, стрес, перевтома і т.п. 

У 2008 році вчені довели, що мішки під очима з'являються не тільки 

через втрати еластичності мембрани, а й через збільшення обсягу клітковини. 

Коли клітковини стає так багато, що відбувається натягнення очноямкової 

перегородки, жирова тканина випинає її назовні. Обсяг жирової тканини 

може збільшуватися через її розростання або набряк. 

Якщо мішки з'являються в результаті набряку, то найбільше вони 

проявляються вранці, після сну, а ближче до вечора зменшуються або зовсім 

проходять, коли під дією гравітації і стимуляції кровообігу рідина відтікає 

від верхніх частин тіла. 

А ось мішки, пов'язані з розростанням жирової тканини, постійні і не 

залежать від часу доби. 

Існують основні причини появи мішків під очима: 

 

1. Генетика 
У цьому випадку мішки з'являються ще в дитинстві і залишаються назовсім. 

Якщо і батьки мають таку ж «прикраса», то це майже напевно спадкова 

схильність. 

2. Бурхлива вечірка 
Вживання алкоголю або наркотиків в поєднанні з нестачею сну викликає 

набряк клітковини, що на ранок виявляється характерним косметичним 

наслідком. 

3. Сіль 
Надмірно солона їжа так само призводить до набряку клітковини. Відомо, що 

сіль затримує в організмі рідину, особливо багато її в жировій тканині, в тому 

числі всередині очниці. 

4. Хвороби 



При деяких захворюваннях відбувається затримка води в організмі: хвороби 

нирок, респіраторні захворювання, запалення пазух носа, алергічні реакції. 

5. Перевтома 
Це найчастіша причина появи мішків під очима. Особливо це стосується тих, 

хто довго сидить перед комп'ютером або телевізором, від перенапруги очей 

з’являється набряк. 

6. Гормони 
У деяких жінок в певні фази менструального циклу на тлі гормональних змін 

з'являються мішки під очима. 

7. Вік 
На жаль, з віком клітковина навколо очного яблука розростається і провисає 

під шкірою. Причину такого явища вчені поки не з'ясували. 

Чи можна протидіяти появі мішків під очима? 

Це можливо лише тоді, коли дефект викликаний набряком 

периорбитальной клітковини. У першу чергу треба подумати про усунення 

причин, що викликали набряк - давати очам досить відпочинку, обмежити 

вживання солі та алкоголю, зайнятися лікуванням хронічних захворювань. 

Сучасна косметологія пропонує цілий арсенал засобів від мішків під 

очима - креми, лосьйони. На допомогу приходить також народна медицина, 

пропонуючи контрастні компреси (холодні - гарячі) з настою шавлії, 

ромашки, чаю, кропу або фенхеля. 
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