
 
 

 
 

1. Дяченко Л.Л. Епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДу за 6 місяців 2013 
року в Житомирській області //Медичний інформаційно-аналітичний 
вісник. - 2013. - №30. - С. 5-7. 

Наведено статистичні показники з ВІЛ/СНІДу за 6 місяців 2013 року в 
Житомирській області. 

2. Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах та Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг: постанова Кабінету Міністрів від 18 вересня 
2013 р. № 692 //Урядовий кур'єр. - 2013. - №183. - С. 12. 

До постанови додається перелік змін, що вносяться до Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку 
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг. 

3. Про екстрену медичну допомогу: Закон України № 5081-VI від 
05.07.2012 р. Із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 5403-VI від 
02.10.2012, Законом № 333-VII від 18.06.2013 //Збірник нормативно-
директивних документів з охорони здоров'я. - 2013. - № 8. - С.3-13. 

Цей Закон визначає організаційно-правові засади забезпечення 
громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною 
медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків, та засади створення, функціонування і 
розвитку системи екстреної медичної допомоги. 

4. Про затвердження Державної цільової соціальної програми 
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 
2016 року: постанова від 29 квітня 2013 р. № 637 //Урядовий кур'єр. - 
2013. - № 170. - С.13-14. 

Метою Програми є забезпечення доступу широких верств населення до 
профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С в Україні 
для стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, 
інвалідності і смертності, збільшення тривалості і підвищення якості життя 
хворих. Додатки до Програми розміщені на сайті «УК». 

5. Про затвердження Примірного положення про територіальний 
навчально-тренінговий центр сімейної медицини: наказ МОЗ України № 
240 від 27.04.2013 //Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 7. - 
С.7. 



Відповідно до Примірного положення про територіальний навчально-
тренінговий центр сімейної медицини головним завданням Центру є 
організаційний супровід післядипломної підготовки лікарів загальної 
практики (сімейних лікарів та медичних сестер) щодо надання первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги на засадах сімейної медицини та 
участь в її навчально-методичному забезпеченні. Основною метою роботи 
Центру є участь у проведенні післядипломної підготовки лікарів загальної 
практики (сімейних лікарів та медичних сестер) щодо оволодіння 
практичними навичками зі спеціальності «Загальна практика – сімейна 
медицина». 

6. Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 
передбачених у 2013 році Міністерству освіти і науки: розпорядження від 
28 серпня 2013 р. № 642-р. //Урядовий кур’єр. – 2013. - № 174. – С.12. 

Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України 
здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених 
Міністерству освіти і науки на 2013 рік у загальному фонді державного 
бюджету, перерозподіл видатків споживання на суму 1500 тис. гривень 
шляхом збільшення їх обсягу за бюджетною програмою 2201150 «Підготовка 
кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації та 
забезпечення діяльності їх баз практики».          

7. Про проведення перевірки стану реалізації пілотного проекту щодо 
запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для 
лікування осіб з гіпертонічною хворобою у Житомирській області: наказ 
МОЗ України від 6 серпня 2013 р. № 693 //Практика управління 
медичним закладом. - 2013. - № 9. - С.13. 

Утворено комісію з метою  перевірки стану реалізації пілотного 
проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські 
засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у Житомирській області. 

 

 
 

1. Загальна психологія: підручник. – 2-е вид., перероб. й доп. – К.: 
«Каравела», 2012. – 464 с.   
 У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду 
психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як 
науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми 
життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи 
психологічного дослідження та особливості статистичного методу в 
психології. Для студентів вищих навчальних закладів. 

2. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична 
допомога: підручник / За ред. І.С. Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 
728 с. 



 У підручнику включено всі основні розділи невідкладних станів, які 
трапляються в медичній науці і практиці при різних захворюваннях. 
Висвітлено нові методи, способи і технології в діагностиці й наданні швидкої 
та невідкладної допомоги в хірургії, терапії, кардіології, неврології, 
ендокринології, стоматології, нейрохірургії, оториноларингології, 
травматології та ін. Відповідно до вимог доказової медицини стисло 
викладено етіологію, патогенез, діагностику і лікування різних нозологічних 
захворювань на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах. Наведено 
сучасні препарати. 

3. Медична та біологічна фізика: навч. посібник / В.П. Марценюк, 
В.Д. Дідух, Р.Б. Ладика та ін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – 
304 с. 

У навчальному посібнику викладено основи біомеханіки, біореології і 
гемодинаміки, розглянуто будову і функції мембран, елементи 
термодинаміки і квантової механіки, явища рентгенівського і радіоактивного 
випромінювання, електронно-парамагнітного і ядерно магнітного резонансу. 
Значне місце виділене методам діагностики і лікування: гальванізації, 
дарсонвалізації, індуктотермії, лазерній, мікрохвильовій і магнітно-
резонансній терапії. 

4. Нековаль І.В., Казанюк Т.В. Фармакологія: підручник. – 5-е вид. - 
К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 520 с. 

 У п’ятому виданні підручника містяться відомості про сучасні 
лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог 
Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. Відповідно до 
нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. 
Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних 
фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно висвітлено питання 
фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів. У кожній темі 
наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи 
та порівняльну характеристику інших. Підручник містить запитання, тестові 
завдання та задачі для самопідготовки студентів. 

5. Тагліна О.В. Біологія. 10 кл. (рівень стандарту, академічний 
рівень): підручник. – Х.: Веста, Вид-во «Ранок», 2010. – 256 с.: іл. 

 Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, 
необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, 
передбачені чинною програмою. Для закріплення матеріалу запропоновано 
різнорівневі завдання, для перевірки знань – тестові завдання. 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
 www.ukurier.gov.ua – сайт газети «Урядовий кур’єр». 
 www.nbuv.gov.ua  - національна бібліотека України ім. В.І. 
Вернадського. 

 



 
 

1. Баклушина О. Причини та наслідки реформування сестринської 
справи в Україні //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - № 7. - 

С.57-61. 
Сестринська справа – галузь, що як ніколи потребує уваги з боку 

держави, однак зробити внесок у її реформування можна і на рівні закладів 
охорони здоров’я. Які вимоги ставитимуться до медичної сестри після 
реформування системи охорони здоров’я та яке місце посідатиме вона у цій 
системі?  

2. Бронова В. Правове регулювання надання паліативної та хоспісної 
допомоги в Україні //Управління закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 
8. - С.16-24. 

Детально проаналізовано сучасну нормативно-правову базу, що 
регулює надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні, та 
запропоновано шляхи її вдосконалення. 

3. Залата О., Кисельова Г. Компоненти системи надання медичної 
допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні //Управління 
закладом охорони здоров'я. - 2013. - № 7. - С.30-41. 

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним з пріоритетних напрямів 
державної політики України у сфері охорони здоров’я. Одним з методів 
спрямованих на зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-
інфекції/СНІДу, є забезпечення функціонування системи безперервного 
надання якісних і доступних послуг з лікування, догляду і підтримки людей, 
які живуть з ВІЛ. 

4. Застосування стандартів серії ISO 9000 у сфері охорони здоров'я на 
прикладі державного та приватного закладів охорони здоров'я / В. Біла, 
Ю. Нікітіна, В. Богомаз, Л. Сазоненко //Управління закладом охорони 
здоров'я. - 2013. - № 7. - С.24-29. 

У статті йдеться про стандарти, що застосовуються для моніторингу 
якості у закладах охорони здоров’я. 

5. Медведовська Н. Сучасні підходи до оцінки здоров'я дітей у 
практиці сімейного лікаря //Практика управління медичним закладом. - 
2013. - № 9. - С.70-77. 

Оцінка фізичного розвитку дітей стає засобом визначення стану їх 
здоров’я, а також характеризує якість життя всього населення регіону чи 
країни. Своєчасне динамічне спостереження не тільки дає можливість 
виявити особливості темпів і гармонійності фізичного розвитку дитини, а й 
за наявності відхилень може стати універсальним діагностичним ключем для 
встановлення ризику виникнення захворювання і своєчасного вирішення 
питання про проведення додаткового обстеження. 



6. Миронова Г. Право лікаря на відмову від надання медичної 
допомоги з міркувань совісті //Управління закладом охорони здоров'я. - 
2013. - № 8. - С.26-35. 

Відмова лікаря надавати медичну допомогу  з міркувань совісті 
пов’язана з ситуаціями, коли переконання лікарів стають на заваді їхній 
готовності виконувати окремі види медичних втручань. 

7. Морозько М. Визначення інтенсивності гострого болю //Довідник 
головної медичної сестри. - 2013. - № 7. - С.33-39. 

В статті описані: 
-  концепція болю; 
-  класифікація болю; 
-  труднощі оцінки больових відчуттів; 
-  методика визначення ступеня болю; 
-  оцінка болю у новонароджених і дітей раннього віку. 

8. Рубан О.Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною 
освітою державної наукової установи "Науково-практичний центр 
профілактичної та клінічної медицини" Державного управління 
справами: стандарти виконання лікувальних маніпуляцій //Головна 
медична сестра. - 2013. - № 7. - С. 31-38. 

Подано такі стандарти: 
- очисна клізма; 
- послаблювальні клізми (олійна, гіпертонічна, емульсійна); 
- медикаментозна клізма; 
- сифонна клізма; 
- катетеризація сечового міхура; 
- промивання шлунку; 
- постановка банок; 
- постановка гірчичників; 
- технологія накладання компресу; 
- вимірювання температури тіла; 
- вимірювання артеріального тиску; 
- техніка виконання підшкірних ін’єкцій; 
- техніка виконання внутрішньом’язових ін’єкцій; 
- правила розведення антибіотиків для проведення проби на 

чутливість до антибіотиків; 
- постановка проб на визначення чутливості до антибіотиків; 
- техніка виконання внутрішньовенних ін’єкцій; 
- техніка виконання внутрішньовенних вливань; 
- техніка штучної вентиляції легень.  

9. Хвелось С.І.Алгоритми дій при станах, які найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги 
лікарями загальної практики - сімейними лікарями: біль у грудній 
клітці //Пульс. - 2013. - № 38.- С.3. 

Описані алгоритми дій при болю у грудній клітці.       



10. Шудра Т. Стандарти переміщення пацієнта з ліжка та положення 
сидячи //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - № 7. - С.40-45. 

Методики переміщення пацієнта з сидячого положення розробляються, 
щоб зменшити навантаження на опорно-руховий апарат медичного 
персоналу, а також щоб уникнути травмування хворого. В статті подано такі 
стандарти: 

- стандарт переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з 
опущеними ногами на стілець (функціональне крісло0катлаку, яке 
має знімну підставку для ніг); 

- стандарт переміщення пацієнта із положення сидячи на ліжку з 
опущеними ногами на крісло-каталку, яке має нерухому (незнімну) 
підставку для ніг; 

- стандарт переміщення пацієнта з ліжка на стілець методом 
піднімання плечем; 

- стандарт переміщення пацієнта з ліжка на стілець без підлокітників 
чи спинки мотодом захвату через руку; 

- стандарт переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в 
положення лежачи на ліжку. 
 
     

 
 

1. Кирей В. «Новий навчально-тренінговий центр дасть змогу значно 
підвищити протидію ВІЛ-інфекції» //Урядовий кур’єр. – 2013. - № 180. – 

С.19. 
 Недавно в Черкасах на базі обласного центру профілактики та боротьби 
зі СНІДом відкрився регіональний навчально-тренінговий центр з питань 
ВІЛ-інфекції/СНІДу Черкаського медичного коледжу. У контексті реформи 
охорони здоров’я створення центру сприятиме ефективному впровадженню 
стратегії безперервної післядипломної освіти, зміцненню ресурсу системи 
підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів медичного і немедичного 
профілю з питань протидії цій інфекції на регіональному рівні.         

2. Лендрик Л. Професійна (управлінська) компетентність керівника 
вищого навчального закладу //Освіта, технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. 
- С. 9-11. 

Від компетентності керівництва залежить професіоналізм 
співробітників, перспективний розвиток вищого навчального закладу. 

3. Мусієнко О. Інформаційно-методичне забезпечення самостійної 
роботи студентів через використання віртуального навчального 
середовища коледжу //Освіта, технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. - С.12-
16. 

Життя в інформаційному суспільстві диктує необхідність модернізації 
технологій навчання, змінює підходи до навчально-методичного та 
організаційно-технічного забезпечення навчального процесу. При цьому 



однією з умов успішної модернізації навчального процесу є сучасні 
інтерактивні (інформаційні і телекомунікаційні) засоби, які дають ряд 
переваг під час їхнього використання в освітньому процесі. 

4. Ратомська З. Творчий підхід до організації тижнів циклових 
комісій //Освіта, технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. - С. 21-23. 

Головне завдання тижнів ПЦК – забезпечення належних умов для 
виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, також 
удосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів. 

5. Терлецкая И.Н., Полонская Е.В., Бутенко Д.А. Инновационные 
методы обучения: мифы и реальность //Проблеми освіти. - 2013. - № 76. - 
С.19-23. 

Цель данной работы – выявление позитивных и негативных сторон 
информатизации образования. 

6. Троц В. Чути іншого - важливе в мистецтві спілкування! 
//Фахівець. - 2013. - №3. - С.4. 

Сьогоднішній студент – завтрашній фахівець повинен не тільки творчо 
і швидко діяти в нестандартних ситуаціях та ухвалювати конкретні рішення, 
а й уміти працювати в колективі, бути комунікабельним. 

 

 
 

Ловушка для ВИЧ: вагинальные кольца 
Из-за бесправного положения женщин в некоторых развивающихся 

странах число представительниц прекрасного пола, инфицированных ВИЧ, 
заметно превосходит количество зараженных вирусом мужчин. Ученые 
предлагают новый метод профилактики СПИДа. 

В ноябре американские исследователи начнут первую фазу испытаний 
созданного ими метода профилактики ВИЧ-инфекции с помощью 
вагинальных колец, которые будут изготовляться из нового полимерного 
материала. 

Использование эластомера вместо традиционного силикона позволит 
резко увеличить дозу антиретровирусного препарата, который будет 
поступать в организм женщины из корпуса кольца – это значительно снизит 
риск инфицирования смертельно опасным вирусом иммунодефицита во 
время незащищенного полового акта. 

В гинекологической практике довольно давно используются 
вагинальные кольца в качестве средства контрацепции – такое кольцо после 
введения во влагалище начинает постоянно выделять гормоноподобные 
вещества, которые и препятствуют наступлению беременности. 

А в последние годы предпринимались неоднократные попытки 
использовать это принцип для защиты женского организма от ВИЧ-
инфекции. 



Из-за особенностей женской анатомии и специфического менталитета 
мужчин некоторых стран (например, расположенных в южной части 
Африки), категорически отвергающих саму идею использования 
презервативов, число инфицированных вирусом иммунодефицита женщин 
превышает 60% всех носителей вируса. Появление вагинальных колец, 
которые препятствовали бы проникновению вируса в женский организм, 
резко снизило бы количество новых случаев инфицирования. 

Решить эту задачу удалось в конечном итоге ученым из Северо-
Западного университета в штате Иллинойс (Northwestern University in 
Illinois). 

Лабораторный этап испытаний с участием приматов показал, что 
вагинальные кольца, содержащие антиретровирусный препарат тенофовир, 
защищали самок обезьян от заражения вирусом обезьяньего СПИДа в 100% 
случаев.  

Скоро, в конце осени начнутся испытания нового средства защиты от 
ВИЧ-инфекции с участием людей – 60 женщин-добровольцев. 
www.like.ua/ru/health/2573058 
 

Миссия выполнена: раковые клетки не пройдут 
Большинство злокачественных опухолей уже в самом начале развития 

обладают способностью образовывать метастазы в других органах. Наличие 
в арсенале врачей метода для выявления циркулирующих опухолевых клеток 
в крови, обеспечит раннюю диагностику рака. 

Очень многие первичные злокачественные опухоли достаточно долго 
развиваются без каких-либо симптомов – в то же время они очень скоро 
после образования начинают отправлять своих «агентов», особые раковые 
клетки для образования вторичных опухолей, метастазов. Такие клетки, 
которые получили название циркулирующие опухолевые клетки, 
малочисленны, но чрезвычайно опасны. 

До настоящего времени определить их появление в крови было 
практически невозможно – соотношение числа таких клеток к числу 
нормальных в образце крови не превышает 1 на миллиард. 

Однако создание метода идентификации циркулирующих опухолевых 
клеток стало бы настоящим прорывом в онкологии – это позволило бы не 
только выявлять рак на ранних стадиях, но и контролировать эффективность 
лечения. 

Решить эту сложную задачу удалось ученым из университета 
американского штата Мичиган (University of Michigan). 

Созданный ими прибор способен не только улавливать единичные 
циркулирующие клетки опухоли, но и обеспечивать оптимальные условия 
для их роста и размножения – последнее свойство значительно облегчит 
определение вида опухоли и выбор метода лечения. 

Во время испытаний нового прибора его создатели намеренно ввели в 
образцы крови здорового человека незначительное количество раковых 
клеток из расчета 3-5 опухолевых клеток на 5-10 миллиардов здоровых. 



Ученые последовательно помещали на созданный ими чип образцы 
крови объемом 1 миллилитр каждый, в которых присутствовали клетки рака 
молочной железы, поджелудочной железы и опухоли легкого. 

Уже 6 дней спустя «пойманные» раковые клетки размножились на чипе 
в таком количестве, что их обнаружение и диагностика опухоли не 
представляли труда. 
mediv.dp.ua 

 
 

1. Паламарчук В. Вони обділені долею, але не обділені нашою увагою 
//Пульс-норма. - 2013. - № 40. - С.1. 

За ініціативи голови обласної ради Й. А. Запаловського та за підтримки 
облдержадміністрації відбулась чергова зустріч представників влади зі 
студентами-першокурсниками Житомирського інституту медсестринства, 
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1. Ільчишина О.В. Стани, які найчастіше зустрічаються у практиці 
сімейного лікаря: алгоритм діагностики атеросклерозу//Пульс. - 2013. - 
№ 34.- С.3. 

Подано алгоритм діагностики атеросклерозу. 
2.  Лісовський Б. Програма «Здоров’я жінок України» успішно 

реалізується на Житомирщині //Житомирщина. – 2013. - № 98-99. – С.2. 
   Нещодавно провідні фахівці департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації зустрілися зі старшим радником та менеджером з 
виконання проектів українського представництва Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) Мартою Леввіт-Дейл і Тетяною 
Растригіною. Метою візиту до Житомира було ознайомлення із ходом 
виконання програми «Здоров’я жінок України», започаткованої 2012 року. 

3. Малафійчук О.М. Алгоритми дій при станах і захворюваннях, що 
найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної 
допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями по 
спеціальності "Отоларингологія" //Пульс. - 2013. -№ 37. - С. 3. 

4. Фомюк А.А. Стани, які найчастіше зустрічаються у практиці 
сімейного лікаря: висипка //Пульс. - 2013. - № 36. - С.3. 

Описано алгоритм дій надання допомоги при різних формах висипів. 
5. Хімич М. Вміти надавати першу допомогу //Житомирщина. – 2013. 

- № 104-105. – С.5. 



До Всесвітнього дня першої допомоги, який національні товариства 
Червоного Хреста у всьому світі відзначають 14 вересня, обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України провела тренінги з надання першої 
медичної допомоги. Інструктори, серед яких були волонтери та студенти 
Інституту медсестринства, розповідали та показували на муляжах людського 
тіла, як слід надавати першу допомогу. 

6. Шевченко Т.В. Стани, які найчастіше зустрічаються у практиці 
сімейного лікаря: ацетономічний синдром//Пульс. - 2013. - № 35. - С.3. 

Описано алгоритм дій надання допомоги при ацетономічному 
синдромі. 
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