
 
 

 
1. Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної 

премії України в галузі освіти 2014 року: розпорядження Міністерства 
освіти і науки України № 1/9-760 від 31.10.2013 //Урядовий кур’єр. – 2013. 
- № 207. – С. 21.  

Міністерство повідомляє, що Комітет з Державної премії України в 
галузі освіти згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2010 року № 
929 «Про Державну премію України в галузі освіти» (зі змінами, внесеними 
Указами від 13 березня 2013 року № 129 та від 4 квітня 2013 року № 178), 
приймає до розгляду матеріали кандидатів (колективів) на здобуття 
Державної премії України в галузі освіти 2014 року за номінаціями: 
дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна 
освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти. 

2.  Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 
липня 2007 р. № 926: постанова Кабінету Міністрів від 11 вересня 2013 р. 
№ 712  //Урядовий кур'єр. - 2013. - № 189. - С. 14-15. 

Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 
2007 р. № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу». 

3. Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я": 
наказ МОЗ України № 117 від 29.07.2002 р. (Витяг). Із змінами, 
внесеними згідно з наказами МОЗ України від 14.02.2012 р. № 121, від 
26.11.2012 р. № 952, від 19.02.2013 р. № 133, від 05.08.2013 р. № 686 
//Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 
2013. - № 9. - С. 5-7. 

У цих змінах викладено у новій редакції Пункт 20 «Лікар загальної 
практики – сімейний лікар» підрозділу «Професіонали в галузі лікувальної 
справи (крім стоматології)» розділу «Професіонали» та доповнено розділ 
«Фахівці» новим пунктом «27. Сестра медична загальної практики – сімейної 
медицини». 

4. Про затвердження нормативно-правових актів з питань 
вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ: 
наказ МОЗ України № 585 від 10.07.2013 //Управління закладом охорони 
здоров'я. - 2013. - № 9. - С.7. 

Відповідно до частини шостої статті 6, частин першої та третьої 
статті 9 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 
вірусом імунодефіциту людини, та правовий і соціальний захист людей, які 
живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-ХІІ, абзаців десятого, сімнадцятого 



пункту 9.1 підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство охорони 
здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 
№ 467, з метою вдосконалення надання медичної допомоги людям, які 
живуть з ВІЛ, затверджено: 
- порядок встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції; 
- порядок ведення обліку людей, які живуть з ВІЛ, та здійснення 
медичного нагляду за ними; 
- порядок організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД. 

5. Про затвердження Переліку станів і захворювань, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги 
лікарями загальної практики - сімейними лікарями: наказ МОЗ України 
№ 241 від 27.03.2013 р. //Збірник нормативно-директивних документів з 
охорони здоров'я. - 2013. - № 9. - С.19. 

Перелік станів до наказу додається. 
6. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 686-р //Урядовий 
кур'єр. - 2013. - №194. - С. 14-16. 

До розпорядження додається план заходів з реалізації Національної 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.      

7. Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги дітям із 
захворюваннями органів травлення: наказ МОЗ України № 59 від 
29.01.2013 р. //Современная педиатрия. - 2013. - № 4. - С. 20-22. 

Наказом затверджено такі протоколи:  
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
гастроезофагеальною рефлексною хворобою; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
функціональною диспепсією; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
гастритом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
гастродуоденітом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковою 
хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
холециститом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
жовчнокам’яною хворобою; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
захворюваннями підшлункової залози; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хворобою 
Крона; 



- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим 
колітом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
неспецифічним невиразковим колітом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом 
подразненого кишечника; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із лактозою 
недостатністю; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
муковісцидозом; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
функціональними гастроінтестинальними розладами; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
вірусним гепатитом В; 
- уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним 
вірусним гепатитом С. 

Ознайомитись з протоколами можна на сайті 
http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130129_0059.html 

 

 
 

1. Люта В.А., Кононов О.В. Мікробіологія: підручник. – 2-е вид.,  
перероб. та доп. – К.: Медицина, 2012. – 456 с.  

Підручник підготовлено відповідно до програми з мікробіології для 
студентів вищих медичних навчальних закладів зі спеціальності 
«Сестринська справа» та вимог Болонського процесу. На науковому і 
методичному рівні узагальнено та висвітлено сучасні погляди на 
класифікацію, морфологію та фізіологію організмів, механізми їх взаємодії з 
макроорганізмом і формування імунної відповіді, а також питання 
патогенезу, мікробіологічної діагностики, специфічної профілактики та 
раціональної антимікробної терапії. Розроблено алгоритми виконання 
професійних практичних навичок, тести, ситуаційні задачі, надано 
рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і 
практичних навичок студентів. 

2. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посібник / за ред. Р.І. Поцюрка. 
– 5-е вид., перероб. та доп. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 192 с. 

В посібнику висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, 
серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, 
гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсикоінфекцій та 
отруєнь, особливості надання невідкладної медичної допомоги дітям в 
умовах фельдшерсько-акушерського пункту та первинної медико-санітарної 



допомоги на догоспітальному етапі. Подано алгоритми дій з надання 
невідкладної медичної допомоги дітям, схеми лікування термінальних станів, 
тестові завдання з еталонами відповідей. 

3. Онкологія: підручник / за ред. Г.В. Бондаря, Ю.В. Думанського, 
О.Ю. Поповича. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 544 с. 

Особливу увагу в підручнику приділено найважливішим і актуальним 
питанням вітчизняної та світової онкології, сучасним методам ранньої і 
доклінічної діагностики захворювань. Розглянуто питання патогенезу 
клінічних проявів пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії 
з урахуванням сучасних досягнень, методики реабілітації онкологічних 
хворих і профілактики раку. 

4. Столій І.Л. Світова література. 11 клас: хрестоматія. Рівень 
стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – 2-е вид. – Х.: Вид-
во «Ранок», 2013. – 736 с. 

Хрестоматія відповідає чинним програмам зі світової літератури. 
Оглядові статті допоможуть уявити загальну картину мистецького життя 
певної епохи. Розповіді про письменників, їхні життєві та творчі шляхи, 
естетичні пошуки покликані підготувати учнів до сприйняття художніх 
творів. Питання, завдання зосереджують увагу на ключових фрагментах 
твору, окремих образах, деталях, особливостях стилю письменника, 
допомагають усвідомити значущість художнього явища. 

5. Філімонов В.І. Клінічна фізіологія: підручник. – К.: ВСВ 
«Медицина», 2013. – 736 с. 

У підручнику розглянуто роль і характер змін фізіологічних процесів, 
компенсаторні механізми порушень фізіологічних функцій, взаємодії між 
органами й функціональними системами при розвитку передпатологічних і 
патологічних станів, особливості функціонування механізмів регуляції 
функцій в організмі хворого. Під час викладання матеріалу застосовано 
функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфо 
функціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точні уявлення про 
взаємозв’язок функцій окремих органів, які становлять функціональні 
системи організму. 

 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
 www.library.gov.ua – Національна наукова медична бібліотека України. 
http://www.biserland.ru/  - схеми виробів. Інтернет-школа бісероплетіння. 
Віртуальна примірювальна. Поради умільцям. Словник термінів. Адреси 
спеціалізованих магазинів.  

 
 
 



 
 

1. Герасимчук Н.Л. Алгоритм надання допомоги хворим з головним 
болем (ГБ) //Пульс. - 2013. - № 42. - С.3. 

Подано алгоритм надання допомоги хворим з головним болем. 
2. Голєва Н. Порядок надання екстреної медичної допомоги 

//Практика управління медичним закладом. - 2013. - № 8. - С.30-39. 
З 1 січня 2013 року в Україні набув чинності новий Закон України 

«Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня  2012 р. № 5081-VI, яким 
визначено 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. 

3. Дарчинов В. Семейный рак в практике семейного врача 
//Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. - 2013. - № 4. - С.31-
38. 

Основой профессиональной онкологической настороженности 
семейного врача являются знания, в том числе и о вероятности 
онкологического заболевания у обслуживаемого контингента семей. 

4. Залата О., Кисельова Г. Випадки контакту медичних працівників з 
ВІЛ: нові форми звітності //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - 
№ 8. - С.30-37. 

У зв’язку зі збільшенням випадків контакту медичних працівників з 
кров’ю чи біологічними матеріалами ВІЛ-інфікованих пацієнтів під час 
виконання ними посадових обов’язків затверджено нові форми звітності та 
додано інструкції щодо їх заповнення. Як підготувати медичний персонал до 
дій у разі аварійної ситуації та на що звернути увагу при веденні облікової 
документації. 

5. Матвейчик Т.В., Романова А.П., Шваб Л.В. Профилактика 
сестринских ошибок //Головна медична сестра. - 2013. - № 8. - С. 18-22. 

В статье изложены основные виды ошибок в работе медицинских 
сестер, причины сестринских ошибок, классификация и пр. 

6. Некрасова Л.С., Свита В.М., Ємець М.А. Епідемічна ситуація щодо 
інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, у 2012 році 
//Інфекційні хвороби. - 2013. - №2. - С. 5-11. 

Наведено дані епідеміологічного нагляду, визначено основні причини 
та фактори розповсюдження інфекцій, керованих засобами 
імунопрофілактики, існуючі проблеми та першочергові заходи. 

7. Павленко А. Беременность при положительном статусе гепатита В 
и С //З турботою про жінку. - 2013. - № 5. - С. 16-17. 

Эпидемиологическую ситуацию в Украине по ВГВ и ВГС можно 
назвать неблагополучной и сложной. Рост заболеваемости гепатитами 



неизбежно приводит к большему вовлечению в эпидемический процесс 
женщин репродуктивного возраста, в том числе беременных.    

8. Паламарчук В. Перевірено на практиці //Ваше здоров’я. – 2013. - № 
37-38. – С.12. 

Запровадження галузевих програм та проектів у різних медичних 
напрямках – це не лише «проба пера» для організаторів охорони здоров’я, а й 
можливість підвищити свій рівень знань та вмінь для медичних працівників. 
Про те, який досвід у цьому плані набувають медичні працівникі 
Житомирщини – розмова із заступником директора департаменту охорони 
здоров’я Житомирської ОДА Валентиною Грищук. 

9. Рубан О.Є. Стандарти по відбору та доставці біо-матеріалу на 
лабораторні дослідження і підготовка до інструментальних досліджень 
//Головна медична сестра. - 2013. - № 8. - С. 37-44. 

Подано такі стандарти: 
 - збирання мокротиння для лабораторного дослідження; 
 - взяття мазка із зіва та порожнини носа; 
 - взяття крові  з вени для лабораторних досліджень; 
 - збирання сечі та калу для лабораторних досліджень; 
 - дослідження шлункового соку зондовим методом; 
 - дуоденальне зондування; 
 - підготовка хворого до рентгенологічного обстеження шлунка; 
 - підготовка хворого до холецистографії та холангіографії; 
 - підготовка хворого до оглядової урографії; 
 - підготовка хворого до внутрішньовенної урографії; 
 - підготовка хворого до ретроградної урографії; 
 - підготовка хворого до цистоскопії; 
 - підготовка хворого до ректороманоскопії; 
 - підготовка хворого до пункції черевної порожнини (лапароцентез); 
 - підготовка хворого до пункції плевральної порожнини (плевроцентез) 
 - підготовка хворого до спинномозкової (люмбальної) пункції; 
 - підготовка хворого до гінекологічного обстеження. 

10. Шудра Т. Стандарти підтримування пацієнта та переміщення 
на каталку //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - № 8. - С.23-29. 

Подано такі стандарти: 
- стандарт підтримування пацієнта під час піднімання; 
- стандарт підтримування пацієнта методом «захват через руку»; 
- стандарт підтримування пацієнта методом «захват з піднятим ліктем»; 
- стандарт підтримування пацієнта методом «пахвовий захват»; 
- стандарт підтримування пацієнта за пояс; 
- стандарт підтримування пацієнта під час ходьби; 
- стандарт переміщення пацієнта з ліжка, на якому регулюється висота, 
на каталку; 
- стандарт переміщення пацієнта з каталки на ліжко; 
- стандарт переміщення пацієнта зі звичайного ліжка на каталку. 



 
 

1. Денефіль О.В., Сатурська Г.С., Потіха Н.Я. Інноваційні методи 
підходу до оптимізації читання лекцій з патологічної фізіології //Медична 
освіта. - 2013. - № 3. - С. 45-47. 

Стаття присвячена питанням оптимізації читання лекцій з патологічної 
фізіології студентам 3 курсу медичного факультету з використанням 
інноваційних технологій. 

2. Єгорова О. Формування професійних навичок //Освіта, технікуми, 
коледжі. - 2013. - № 2,3. - С. 35-37. 

Інформаційна технологія навчання – не просто передатна ланка між 
викладачем та студентом. Зміна засобів і методів навчання приводить до 
зміни змісту навчальної діяльності, що стає все самостійнішою й творчою, 
сприяє реалізації індивідуального підходу в навчанні. 

3. Зіньковський Ю. Імператив сучасної парадигми вищої освіти 
//Вища школа. - 2013. - № 9. - С.7-19. 

Автор розглядає змістову й організаційну структурованість вищої 
освіти України її соціальні та професійні завдання, технологію навчання у 
вищій школі та місце науки в університеті. Визначає кроки, які необхідно 
здійснити на сучасному етапі на шляху модернізації освіти. 

4. Ласитчук О.М. Написання історії пологів як один із видів 
самостійної роботи студентів //Медична освіта. - 2013. - № 3. - С. 51-54. 

У статті розглянуто написання історії пологів як вид самостійної 
роботи студентів, що є одним із шляхів інтенсифікації навчання, підвищення 
якості підготовки майбутнього лікаря, особливо в контексті Болонського 
процесу. Висвітлено методику оформлення історії пологів, проаналізовано 
типові студентські помилки в процесі виконання роботи. 

5. Матолич У.Д., Федько В.В., Лаповець Л.Є. Формування науково-
дослідної роботи студентів в умовах формування входження України в 
Європейській освітній простір на основі Болонської конвенції  //Медична 
освіта. - 2013. - № 3. - С. 64-66. 

У роботі обґрунтовується необхідність проведення науково-дослідної 
діяльності студентів у відповідності до вимог нинішньої ринкової економіки. 
Наведено приклади впровадження в навчальний процес науково-дослідної 
роботи, яка є невід’ємним елементом навчального процесу та одним із 
найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. 

6. Мельник І. Формування мовленнєвої компетентності студентів 
//Освіта, технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. - С.48-51. 

Комунікативна компетентніст – це знання, уміння і навички, потрібні 
для розуміння чужих і побудови власних програм мовленнєвої поведінки, 
адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. 

7. Свирида О. Інформаційні технології у освітньому процесі //Освіта, 
технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. - С.38-41. 



Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні – одна з 
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку освітнього процесу, що 
забезпечує підвищення його ефективності. 

8. Тарабаренко О., Поліщук І. Використання проектних технологій 
під час проведення інтегрованих занять //Освіта, технікуми, коледжі. - 
2013. - № 2,3. - С. 26-27. 

  Метод проектів дозволяє органічно інтегрувати знання студентів різних 
галузей для вирішення однієї проблеми, надає можливість застосовувати 
отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї. 
 

 
 

Операция кесаревого сечения без шрама на животе – реальность 
сегодняшнего дня 

Одним из неприятных последствий любого хирургического 
вмешательства, во время которого используется скальпель, является шрам, 
сохраняющийся на всю жизнь. Новый метод «склеивания» тканей с помощью 
холодной плазмы почти не оставляет следов на коже. 

Из-за неуклонного роста числа операций кесаревого сечения первыми, 
кто искренне порадуется внедрению нового метода в хирургическую 
практику, будут женщины, которые смогут сохранить гладкость и красоту 
своей кожи практически в первозданном виде. 

Этот метод правильнее было бы назвать не сшиванием, а «плазменной 
сваркой», так как для соединения мышц брюшины, краев кожи в месте 
разреза и других тканей используется холодная плазма, температура которой 
не превышает 40 °С. 

Поток холодной плазмы расплавляет пленку из одной из 
разновидностей сахаров, встречающихся и в организме человека, и края раны 
оказываются надежно соединенными «встык» и к тому же надежно 
защищенными от проникновения в нее инфекции. 

Сам метод и аппаратуру разработали специалисты из израильской 
компании IonMed. К концу этого года поставки аппаратов «для сварки» и 
необходимых расходных материалов начнутся одновременно в США и 
Западную Европу. 

Ранее были проведены клинические испытания, в которых принимали 
участие преимущественно женщины, которым были выполнены операции 
кесаревого сечения. Ученые остались довольны полученными результатами, 
причем участницы исследования были довольны в не меньшей мере из-за 
почти полного отсутствия послеоперационных рубцов. 

Цена такого аппарата немного больше 4 000 долларов США, а 
стоимость расходных материалов на 1 операцию составляет от 15 до 20 
долларов США. 

Авторы изобретения считают, что оно найдет свое применение и в 
комбустологии при лечении тяжелых ожогов, и в косметической хирургии. 



Чим гірше зуби, тим менше раку 
      У людей, у яких зуби з карієсом рак шиї і голови зустрічається рідше. 
Вчені заявляють, що причина всього цього молочнокислі бактерії, які 
активно ведуть боротьбу з раковими клітинами. Автор дослідження доктор 
Тезал, пояснює, що це не означає, що можна не чистити тепер зуби і не 
ходити до стоматолога. Основний висновок цього дослідження в дотриманні 
особливого балансу в ротовій порожнині, а це відмова від куріння і 
безконтрольного вживання антибактеріальних препаратів. 
  Дотримання правил гігієни, часте використання зубної щітки 
допоможе вам зберегти баланс в нормі. В експеримент були включені 399 
хворих раком голови і шиї і 221 здоровий доброволець. Дослідження 
показали, що у пацієнтів, у яких були хворими зуби, у них виявився меншим 
ризик розвитку раку голови і шиї на 32 %, ніж у здорових. 
  «Карієс зубів викликають молочнокислі бактерії, стрептококи, 
актиноміцети і біфідобактерії, які відіграють велику роль в травленні і 
впливають на імунітет. Зниження їх кількості може спровокувати розвиток 
багатьох хронічних запальних захворювань, ожиріння і зростання ракових 
клітин» - пояснює доктор Тезал. Властивості нового відкриття, можуть стати 
моментом для розробки боротьби з пухлинами. Але стоматологи 
незадоволені цим дослідженням, так як карієс може призвести до інших 
серйозних захворювань і вимагають, щоб ці дослідження, пройшли на 
більшій кількості пацієнтів і більш детально все було вивчено. 
  Експерт, Денніс Краус, постановив, що всі ці висновки носять 
попередній характер, але можуть бути використані в якості ідеї для розробки 
нових лікувальних препаратів проти ракових захворювань.  

 

 
 

1. Житомирський інститут медсестринства - знову в лідерах 
//Пульс. - 2013. - № 44. - С. 4. 

 Міністерство освіти і науки визначило КВНЗ «Житомирський 
інститут медсестринства» лідером національної системи рейтингового 
оцінювання вищих навчальних закладів України – 2013 р. Оргкомітет V 
Національної виставки-презентації 2013 року «Інноватика в сучасній освіті», 
яка проходила у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза», відзначив КВНЗ 
«Житомирський інститут медсестринства» дипломом лауреата конкурсу І 
ступеня в номінації «Випереджаюча освіта для сталого розвитку як 
інноваційна форма організації освітнього простору» із врученням почесного 
знаку. 

2. Проніна Г. Від медсестри - до доктора філософії з 
медсестринства //Житомирщина. - 2013. - № 116-117. - С. 6. 

17 жовтня 2013 року в КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з 



міжнародною участю. У форумі взяли участь 46 докторів і кандидатів 
медичних наук, 162 викладачі вузів України та вчені з Польщі й Японії, 
представлено 107 грунтовних доповідей, присвячених актуальній темі: 
«Вища освіта в медсестринстві: проблеми й перспективи». 
  

 
 

1. Паламарчук В. Актуальні питання розвитку сімейної медицини в 
Україні //Пульс. – 2013. - № 40. – С.1-2. 

  Навчальний семінар під такою назвою для сімейних лікарів, 
дільничних терапевтів та педіатрів Житомирської, Рівненської та Волинської 
областей відбувся на базі Житомирського інституту медсестринства. 
Програма семінару, побудована на клінічних лекціях за нозологіями, які 
найчастіше зустрічаються у практиці сімейних лікарів, мала на меті  донести 
нові знання до найбільшої кількості медпрацівників, підтримуючи таким 
чином їх безперервний професійний розвиток та відпрацьовуючи подальші 
спільні кроки в процесі реформування галузі. 

2. Поліщук Я. Рак виліковний. Головне – не зволікати: до 
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози 
//Місто. – 2013. - № 41. – С.4. 

 Питання захворювання на рак молочної залози сьогодні актуальне не 
лише для жінок, а й для чоловіків – переконують лікарі-онкологи. Про 
невтішну статистику росту захворюваності, надмірну безпечність громадян 
та можливості сучасної медицини говорили на прес-конференції, що 
відбулась в Житомирському обласному онкологічному диспансері. 

3. Славінський Б. Розглянуто актуальні питання розвитку сімейної 
медицини //Житомирщина. – 2013. - № 110-111. – С. 3. 
  На базі Житомирського інституту медсестринства відбувся навчальний 
семінар за участю сімейних лікарів, дільничних терапевтів і педіатрів 
Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Метою семінару було 
донести нові знання до найбільшої кількості медпрацівників, підтримуючи 
таким чином їх безперервний професійний розвиток та відпрацювати 
подальші спільні кроки в процесі реформування галузі. 

4. 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. - № 40.- С. 3. 

Описані алгоритми дій при болю у грудній клітці. Закінчення. Початок 
у № 38.   
 
 
 
 



 
 

1. Баранова Л.М. Історико-етимологічний аспект дослідження 
синонімічного ряду лексем зі значенням " бути хворим" //Магістр 
медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 11-14. 

2. Заблоцька І.М., Свиридюк В.З. Організація медико-
профілактичної допомоги пацієнтам похилого віку //Магістр 
медсестринства. - 2013. - № 2. - С.77-88. 

3. Марчук Д.С. Профілактична робота медичних сестер з населенням 
//Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С.99-102. 

4. Махновська І.Р. Обгрунтування професіограм магістрів 
сестринської справи //Магістр медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 19-29. 

5. Шарлович З.П. Медична сестра сімейної медицини - активна 
учасниця в лікуванні й догляді за пацієнтом //Магістр медсестринства. - 
2013. - № 2. - С.40-43. 

6. Шатило В.Й., Свиридюк В.З., Яворський П.В. Перспективні 
підходи до удосконалення підготовки медсестер в Україні //Магістр 
медсестринства. - 2013. - № 2. - С. 5-9. 
 
 
 


