
 
 

 
1. Про впровадження випуску Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників. Вип. 78 "Охорона здоров'я". 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; від 12.08.2013 р. № 720: наказ МОЗ України № 117 від 29.07.2002 р. 
ВИТЯГ //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 15-19. 

 Затверджено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик 
професійних працівників, Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого та 
впровадженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
29.03.2002 № 117. Відповідно до  цих змін до довідника після розділу 
«Професіонали» додано новий розділ «Професіонали з вищою немедичною 
освітою, які працюють у бюро судово-медичної експертизи», до якого 
включено таких фахівців, як експерт-імунолог судовий, експерт-токсиколог 
судовий та експерт-цитолог судовий. 

2. Про затвердження Нормативів забезпеченості мережею 
амбулаторій - підрозділів центрів первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги: наказ МОЗ України № 793 від 10.09.2013 р. 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 р. за № 
1587/24119 //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 88-89. 

Затверджено Нормативи забезпеченості мережею амбулаторій - 
підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, які 
визначають пропорцію між кількістю населення та кількістю закладів 
охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, з урахуванням 
характеру розселення, та використовуються при плануванні розвитку мережі 
амбулаторій у регіонах України на період до 2020 року з метою досягнення 
рівної доступності первинної медичної допомоги та моніторингу й оцінки 
цього процесу. Наказ набрав чинності 01.10.2013. 

3. Про затвердження нормативно-правових актів з питань 
вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ: 
наказ МОЗ України № 585 від 10.07.2013 р. Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 25 липня 2013 р. за № 1254/23786 //Збірник нормативно-
директивних документів з охорони здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 39-46. 

Наказом 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 тощо. 



4. Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, 
акушерки з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних 
процедур та маніпуляцій): наказ МОЗ України № 460 від 01.06.2013 р. 
ВИТЯГ //Збірник нормативно-директивних документів з охорони 
здоров'я. - 2013. - № 10. - С. 34. 

Затверджено стандарти виконання основних медичних маніпуляцій, 
зокрема: 

- дослідження пульсу на променевій артерії; 
- вимірювання температури тіла під пахвою; 
- миття пацієнта в ліжку; 
- зміна постільної білизни на вільному ліжку; 
- допомога пацієнту під час переодягання тощо. 

 

 
 

1. Ендокринологія: підручник /За ред. П.М. Боднара. – 2-е вид., 
перероб. та доп. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 464 С. 

 Друге видання підручника відповідає навчальній програмі з 
внутрішньої медицини. Його основу складають 14 розділів, у яких на 
сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, клініку, діагностику та 
лікування основних ендокринних захворювань. Він доповнений розділами 
«Хвороби обміну речовин», «Аденоми гіпофіза», «Ендокринні пухлини 
органів травлення». Суттєво перероблені та доповнені матеріали з питань 
цукрового діабету, захворювання щитоподібної та надниркових залоз. 

2.  Посібник до практичних занять з оториноларингології для 
викладання за кредитно-модульною системою: навч.-метод посібник 
/Ю.В. Мітін, О.М. Науменко, Ю.В. Дєєва та ін. – 2-е вид., випр. і доп. – 
К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 136 с. 

У навчальному посібнику наведено методичні рекомендації для 
проведення практичних занять і для самостійного вивчення студентами 
оториноларингології. Опрацьовано ситуаційні задачі до кожного практичного 
заняття, а також контрольні запитання для визначення початкового рівня 
знань студентів. Посібник містить план обстеження хворого з 
оториноларингологічною патологією, схему історії хвороби, перелік 
практичних навичок, якими має оволодіти студент, і питання для 
підсумкового модульного контролю. 

3. Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за 
пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій: 
навч.-метод. посібник /М.К. Хобзей, Т.І. Чернишенко, В.Г. Апшай та ін. – 
К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 256 с. 

Протоколи медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за 
пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій було 
розроблено на виконання Галузевої стандартизації медичної допомоги на 
період до 2020 року, затвердженої наказом МОЗ України від 16 вересня 2011 
р. № 597, відповідно до наказу МОЗ України від 21 грудня 2012 р. № 1090 



«Про створення мультидисциплінарної робочої групи» з метою поліпшення 
якості надання медичної допомоги. 

4. Тарасюк В.С., Кучанська Г.Б. Медсестринство в геронтології, 
геріатрії і паліативній медицині: підручник. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. 
– 648 с. 

У підручнику порушено актуальні питання геронтології і геріатрії, 
паліативної медицини, особливості медсестринського догляду за пацієнтами 
похилого віку, безнадійнохворими. Викладено матеріал з історії розвитку 
геронтології, організації геріатричної допомоги в Україні та паліативної 
медицини; про вікові періоди в житті людини, природне, прискорене і 
передчасне старіння, особливості мед сестринського догляду за пацієнтами 
похилого віку, які перебувають на ліжковому режимі, безнадійнохворими. 
Висвітлено особливості перебігу захворювань органів дихання, кровообігу, 
травлення, сечовиділення, ендокринної системи, системи крові, опорно-
рухового апарату, органів зору і слуху, шкіри, нервової системи і психічної 
сфери у пацієнтів похилого віку. 

5. Фармакологія: підручник / За ред. І.С. Чекмана. – Вінниця: Нова 
Книга, 2011. – 784 с. 

Підручник складено відповідно до навчальної програми з фармакології 
для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів 
ІІІ-IV рівнів акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, 
раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й 
лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень 
фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам. 

 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/scool-books – сайт МОН, на 
якому розміщено перелік виданої літератури з відповідними посиланнями на 
електронні версії підручників для першого, другого і п’ятого класів.  
http://prazdniky.narod.ru/scenarii.html  - сценарії 
 

 
 

1. Александріна Т.А. Кроки держави щодо формування та подальшої 
реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
//Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - № 3. - С. 12-13. 

У травні 2013 року розпорядженням Кабінету Міністрів України 
схвалено Концепцію Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу на 2014-2018 рр. Цей документ визначає базові положення 
проекту Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу 
на 2014-2018 рр. Його підготовці передували вивчення вітчизняного та 
світового досвіду з урахуванням ключових чинників розвитку українського 
суспільства і впливу їх на епідемію і незалежна оцінка виконання чинної 



Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-
2013 рр. 

2. Бабінець Л.С., Драпак О.Я. Клініко-патогенетичні порушення при 
хронічному панкреатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи 
їх корекції в практиці сімейного лікаря //Здоров'я України. - 2013. - № 
13-14. - С. 48-49. 

Комбіноване ураження травної й серцево-судинної системи в клініці 
внутрішніх хвороб зустрічається досить часто. Комплексний підхід до 
вивчення патології внутрішніх органів дозволяє уникнути діагностичних 
помилок, сприяє підвищенню ефективності лікування, а також покращує 
результати медичної реабілітації пацієнтів. 

3. Дуда А.К., Матюха Л.Ф. Вирусные гепатиты: взгляд на реалии 
сегодняшнего дня. Часть VB. Вирусный гепатит В - современные 
подходы к терапии //Сімейная медицина. - 2013. - № 3. - С. 147-150. 

Лечение вирусного гепатита В зависит от активности вируса. 
Американская ассоциация по изучению болезней печени вынесла 
рекомендации о том, кто должен получать противовирусное лечение 
хронического гепатита В в зависимости от наличия антигенов гепатита В, 
уровня ДНК вируса гепатита В и уровня печеночных ферментов в крови. 

4. Івашко Г. Протоколи медичної сестри //Журнал головної медичної 
сестри. - 2013. - №5. - С. 72-89. 

Подано такі повнотекстові протоколи: 
1.1. Протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з оцінки 

функціонального стану пацієнта; 
1.2. Протоколо медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу 

для лабораторних досліджень. 
5. Маковецкая М. Тревожные расстройства в практике семейного 

врача //Здоров'я України. - 2013. - № 13-14. - С. 32. 
Тревожно-фобические расстройства являются одним из наиболее часто 

встречаемых вариантов пограничной психической патологии. Описана 
тактика ведения пациентов с данной патологией. 

6. Малюга В. Деякі аспекти профілактики туберкульозу //Журнал 
головної медичної сестри. -2013. - № 5. - С. 7-17. 

В статті описано: 
джерела передавання інфекції; 
профілактичні щеплення проти туберкульозу; 
дезінфекційні заходи для знищення збудника туберкульозу тощо. 

7. Матвеева Л. Новости диагностики и лечения хронического 
вирусного гепатита С: на пороге перемен //Здоров'я України. - 2013. - № 
17. - С. 59-60. 

Ежегодно вирусом гепатита С инфицируется 3-4 млн. человек. 
Непрерывный поиск новых методов выявления вируса и создание 
эффективных лекарственных средств постоянно вносят изменения в 
действующие стандарты ведения больных хроническим гепатитом С. 

8. Миронюк І.С., Перегінець І.Б. Місце та перспективи впровадження 
синдромного підходу до лікування інфекцій, що передаються статевим 



шляхом, в Україні як дієвого механізму протидії епідемії ВІЛ-
інфекції/СНІДу //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2013. - 
№ 3. - С.102-108. 

На підставі даних аналізу особливостей розвитку епідситуації з ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Україні та світового досвіду представлено аргументацію 
нагальної потреби у впровадженні синдромного підходу до діагностики та 
лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, з метою протидії 
поширенню ВІЛ-інфекції статевим шляхом. 

9. Свінціцький А.С. Упровадження засад Болонського процесу в 
практичну підготовку лікарів на до- та післядипломному етапах  
//Практикуючий лікар. - 2013. - № 3. - С.111-114. 

У цілісній системі професійної підготовки фахівців значна увага має 
приділятися формуванню практичних умінь і навичок, професійної етики та 
їх розвитку. Упровадження засад Болонського процессу в практичну 
підготовку лікарів в Україні має враховувати досвід європейських країни і 
базуватися на використанні інноваційних технологій навчання, але при цьому 
необхідно зберегти позитивні здобутки національної системи вищої медичної 
освіти. Це дозволить досягти високого рівня професійної компетентності, 
мобільності та конкурентоспроможності на світовому ринку праці 
вітчизняних спеціалістів. 

10.   Шекера О.Г. Кадрова політика в контексті розвитку сімейної 
медицини в Україні //Семейная медицина. - 2013. - № 3. - С. 13-16. 

У статті висвітлюється стан реформування галузі охорони здоров’я 
України на засадах сімейної медицини, зокрема зосереджено увагу на 
проблемі кадрового забезпечення первинної ланки в процесі реформування. 
Наведені статистичні дані щодо динаміки кадрового дефіциту, розглядаються 
основні заходи, які здійснюються державою для вирішення цієї проблеми, 
запропоновані інші кроки, що дозволять поліпшити стан забезпечення 
сімейними лікарями та середнім медичним персоналом центрів первинної 
медичної допомоги, серед яких особлива увага приділяється питанням 
соціально-економічного захисту медичних працівників та їхнього 
безперервного професійного розвитку. 

 

 
 

1. Бірченко О. Оптимізація працевлаштування випускників у зоні 
актуалізованої відповідальності сучасного ВНЗ //Вища школа. – 2013. - 
№ 9. – С. 68-73. 

У статті розглянуто проблеми працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів. Проаналізовано механізми поширення впливу ВНЗ  на 
процеси працевлаштування випускників в умовах конкуренції на ринку 
праці. 

2. Демченко А. Опорний конспект - спосіб активізації навчального 
процесу //Освіта, технікуми, коледжі. - 2013. - № 2,3. - С. 42-45. 



Опорний конспект – це схематично-розгорнутий, лаконічно і чітко 
викладений базовий план лекцій. Він включає основні схеми, малюнки, 
визначення, причинно-наслідкові зв’язки та висновки. 

3. Мішуренко О.В., Кирюшенко Т.І. Використання інтерактивних 
технологій в системі безперервної післядипломної освіти //Головна 
медична сестра. - 2013. - № 10. - С. 15-16. 

Післядипломне навчання молодших медичних спеціалістів відіграє 
важливу роль в процесі їх безперервного професійного вдосконалення. Для 
високоякісного підвищення кваліфікації медичних фахівців дуже важливо 
правильно підібрати такі форми та методи роботи,  які б не тільки дали повну 
необхідну інформацію, а й, головне, змусили б працювати над 
самовдосконаленням. 

4. Навіщо мені ці вебінари?!... //Історія та правознавство. – 2013. - № 
31. – С. 30-31. 

Вебінар – це спосіб організації зустрічей онлайн, формат проведення 
семінарів, тренінгів та зручний спосіб навчання за допомогою Інтернету. 

5. Сухарніков Ю. Проблема забезпечення інтероперабельності ринку 
праці та сфери освіти //Вища школа. - 2013. - № 9. - С. 30-60. 

Розглядаються національні особливості суперечностей ринку праці та 
сфери освітніх послуг. Запропоновані шляхи досягнення технічної та 
семантичної інтероперабельності в системі «ринок праці – сфера освітніх 
послуг - учень». 

 

 
 

Беременность предскажет будущие болезни женщины 

Течение беременности предсказывает состояние здоровья женщины в 
будущем. К такому выводу пришла международная группа ученых из 
Канады и США. 
  Специалисты Кингстонской многопрофильной клиники Королевского 
университета (Онтарио) и Общества медицины матери и плода (Вашингтон) 
обнаружили, что осложнения во время беременности выявляют слабые 
стороны в организме женщины, которые дадут о себе знать в старшем 
возрасте. Развитие преэклампсии, гестационного сахарного диабета, 
гестационной артериальной гипертензии, клинически значимая отслойка 
плаценты, преждевременные роды и рождение ребенка с недостаточной 
массой тела являются для будущей матери ранними маркерами повышенного 
кардиоваскулярного риска. 

Ученые объяснили, что беременность ставит систему кровообращения 
и обменные системы организма в экстремальные условия. Учитывая эту 
информацию, необходимо проводить своевременную профилактику опасных 
заболеваний. 

http://www.likar.info 
 



Професор Харківської політехніки разом з групою учених отримав 
нагороду за відкриття в галузі біофізики 

 

Професор Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» разом з групою харківських учених отримав 
нагороду від Російської академії природничих наук за відкриття явища 
п'єзобіосинтезу в біологічних тканинах, що дозволяє удосконалити 
діагностику раку. 

Харківські вчені отримали визнання Російської академії наук за 
відкриття нового явища в галузі біофізики. Протягом трьох років група 
вчених, серед яких д.т.н. професор кафедри інформаційно-вимірювальних 
технологій і систем Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» Павло Щапов, професори Харківського НДІ 
загальної та невідкладної хірургії Академії медичних наук України: Бойко 
В.В., Замятін П.М., Невзоров В.П.,. Климова Е.М, а також професор 
Харківського медичного університету Жуков В.І. досліджували проблему 
швидкого росту клітин при постійних навантаженнях. Результатом роботи 
стало відкриття ефекту, що пояснює ріст клітин при впливі постійних 
силових навантажень, який вони назвали явищем п'єзобіосинтезу. 

Відкриття встановлює існування раніше невідомого явища синтезу 
хімічної речовини АТФ в клітинах під впливом слабких електричних 
потенціалів, обумовлених п'єзоелектричним ефектом рідкокристалічних 
структур клітинних мембран, механічно деформованих зовнішніми 
впливами. 

Відкритий ефект п'єзобіосинтезу по-різному проявляється у здорових і 
хворих клітин, що дозволяє на порядок підвищити чутливість методів 
ранньої діагностики онкологічних захворювань. 

За результатами проведених вченими досліджень було отримано понад 
15 патентів. У цей час ведеться робота з створення переносної інформаційно-
вимірювальної установки для експрес-діагностики онкозахворювань на 
гранично ранній стадії їх виникнення та розвитку. 

Відкриття створює передумови для продовження досліджень 
енергетичних властивостей клітинних мембран. 

З ініціативи Російської академії природничих наук вчені були 
нагороджені дипломами за відкриття в галузі біофізики «Явище 
п'єзобіосинтезу в біологічних тканинах», а також пам'ятними срібними 
медалями академії «Автору наукового відкриття», присвяченій лауреату 
Нобелівської премії П. Л. Капіці. 
 http://mon.gov.ua/ua/news 

 

 
 

1. Дідковська Ю. Будь свідомим – стань донором! //Пульс-норма. – 
2013. - № 49. – С. 4. 

Активно включився у проведення акції «Врятуй життя дитині» 
Житомирський інститут медсестринства на чолі із викладачем Іванною 



Ліщук. Студенти спочатку пройшлися з екскурсією по обласному центру 
крові, а потім вже й самі стали донорами. 

 

 
 

1. Дідковська Ю. Координаційна рада з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ/СНІДу //Пульс. – 2013. - № 45. – С. 1. 

Наприкінці жовтня на базі обласного протитуберкульозного санаторію 
для дорослих «Лісова казка», що у Коростишівському районі, відбулося 
засідання обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та 
ВІЛ/СНІДу.  

2. Лісовський Б. Діагноз буде точніший //Житомирщина. – 2013. - № 
122-123. – С. 3. 

Житомирська дитяча поліклініка № 1 та дитяча міська лікарня 
отримали  нове обладнання. Новітнє обладнання допоможе лікарям ставити 
точніші діагнози на ранніх стадіях недуги, дозволить підвищити якість 
лікувально-діагностичного процесу і реабілітації дітей.  

3. Медична реформа – досвід пілотних міст і перспектива у Житомирі 
//Пульс. – 2013. - № 45. – С.4. 

Житомирська делегація головних лікарів на чолі із заступником 
Житомирського міського голови Олександром Бочковським відвідали м. 
Павлоград. 

4. Проніна Г. Медики підвищували кваліфікацію //Житомирщина. – 
2013. - № 122-123. – С. 2. 

У рамках пілотного проекту щодо розвитку репродуктивного здоров’я 
матері  і дитини лікарі-педіатри, акушери-гінекологи та лікарі загальної 
практики – сімейної медицини Житомирського, Ємільчинського, Новоград-
Волинського, Попільнянського районів та м. Новограда-Волинського взяли 
участь у тренінгу «Ефективні стратегічні та кризові комунікації у сфері 
репродуктивного здоров’я матері і дитини», який проходив у Житомирі. 

5. Стаховська В.П. Діабетична ангіопатія/діабетична стопа: 
алгоритми дій при станах і захворюваннях, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги 
лікарями загальної практики - сімейними лікарями //Пульс. - 2013. - № 
45. - С.3. 

Описано алгоритм дій при станах і захворюваннях, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями 
загальної практики - сімейними лікарями. 

6. Стаховська В.П. Дифузне збільшення щитоподібної залози. 
Класифікація зоба (ВООЗ, 2001): алгоритми дій при станах і 
захворюваннях, що найчастіше зустрічаються у практиці надання 
первинної медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними 
лікарями: пальпація //Пульс. - 2013. - № 44. - С. 3. 



Описано алгоритми дій при станах і захворюваннях, що найчастіше 
зустрічаються у практиці надання первинної медичної допомоги лікарями 
загальної практики - сімейними лікарями. 
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До сторіччя з дня народження Миколи Амосова. 
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