
 
 

 
 

1. Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого 
дитячим садочком. – К.: РА «Освіта України», 2013. – № 9-10. - 352 с. 

Тема номера: Здійснення державних закупівель. 
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. - 2013. - № 11. - С. 27-61. 

Порядок регулює відносини між пацієнтами (жінками, чоловіками) та 
закладами охорони здоров’я, які забезпечують застосування методик 
допоміжних репродуктивних технологій, та визначає механізм та умови 
застосування методик допоміжних репродуктивних технологій. Відтепер дані 
медичного огляду та обстеження пацієнтів вносяться до форми первинної 
облікової документації № 025/о  «Медична карта амбулаторного хворого 
№__», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
14.02.2012 № 110. 

3. Про затвердження форм облікової документації та звітності 
стосовно реєстрації випадків контакту осіб з кров'ю чи біологічними 
матеріалами людини, забрудненим ними інструментарієм, обладнанням 
чи предметами, проведення постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції 
та інструкцій щодо їх заповнення: наказ МОЗ України № 410 від 
22.05.2013 //Головна медична сестра. - 2013. - № 10. - С. 43-58. 

Повна версія наказу. 
4. Про моніторинг клінічних індикаторів якості медичної допомоги: 

наказ МОЗ України № 795 від 11.09.2013 р. Зареєстровано Міністерстві 
юстиції України 27 вересня 2013 р. за № 1669/24201 //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2013. - № 11. - 
С. 62-66. 
Затверджено Порядок моніторингу клінічних індикаторів якості медичної 

допомоги. 
5. Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної 

допомоги: наказ МОЗ України № 693 від 06.08.2013 р. Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2013 р. за № 1717/24249 //Збірник 
нормативно-директивних документів з охорони здоров'я. - 2013. - № 11. - 
С.22-26. 

До наказу додаються: 
- Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони 
здоров’я України; 



- Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони 
здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань 
охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій; 
- Положення про медичну раду закладу охорони здоров’я. 

6. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: " Проблеми 
розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та 
перспективи підтримки книгочитання в Україні": постанова Верховної 
Ради України № 695-VII від 19 листопада 2013 р. //Урядовий кур'єр. - 
2013. - № 231. - С.13. 

Учасники парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку 
українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи 
підтримки книгочитання в Україні», обговоривши стан  і тенденції розвитку 
українського книговидання  і книгорозповсюдження та усвідомлюючи 
необхідність розв’язання проблем, що склалися у книговидавничій галузі та 
суспільстві у зв’язку з недооцінкою впливу книги та читання на його 
розвиток, наголошують на необхідності здійснення державою низки 
комплексних системних заходів з метою невідкладного вирішення цих 
проблем. 

 

 
 

1. Алгоритми практичних навичок у педіатрії: навч. посібник / О.Є. 
Федорців та ін. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – 167 с. 

Навчально- методичний посібник призначений для студентів вищих 
медичних закладів освіти і покликаний полегшити й одночасно підвищити 
ефективність засвоєння навичок та вмінь при об’єктивному обстеженні 
здорових та хворих дітей різного віку, навчити чітко і в логічній клінічній 
послідовності проводити дослідження органів і систем та дитячого організму 
в цілому для своєчасного виявлення симптомів та синдромів ураження. 
Посібник відповідає сучасним вимогам і адаптований до програми 
пропедевтики дитячих хвороб. 

2. Гирина Н.П. Неорганічна хімія. Практикум: навч. посібник /І.В. 
Туманова. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 176 с. 

Посібник складається із двох частин курсу неорганічної хімії: загальної 
хімії, хімії елементів. В обох частинах представлено теоретичні основи, 
подано лабораторні роботи; контрольні запитання для аудиторної та 
позааудиторної самостійної роботи; приклади розв’язування типових вправ, 
висвітлено біологічну роль і застосування сполук елементів у медицині та 
фармації. 

3. Медсестринство в онкології: підручник / За ред. Л.М. Ковальчука. 
– 2-е вид., виправ. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 512 с. 

Зміст підручника розкриває теоретичні та практичні аспекти роботи 
медичної сестри онкологічної служби відповідно до загальноприйнятої в 



Україні медсестринської моделі Вірджинії Хендсон та етапів 
медсестринського процесу в різні періоди ведення онкологічного хворого: 
діагностики, лікування, реабілітації, паліативної допомоги при різних 
локалізаціях злоякісних пухлин. Підручник містить плани медсестринських 
втручань, типові алгоритми медсестринської допомоги та маніпуляційної 
техніки в онкології, матеріали для самостійної роботи студентів: ситуаційні 
задачі, тестові завдання. 

4. Перша долікарська допомога: навч. посібник / О.М. Кіт, О.Л. 
Ковальчук, І.С. Вардинець, А.О. Боб. – Тернопіль: ТДМУ 
«Укрмедкнига», 2008. – 336 с. 

У посібнику висвітлені на сучасному рівні основні питання найбільш 
поширених ситуацій та патологічних станів, з якими зустрічаються 
спеціалісти-провізори у повсякденній роботі. Детально викладено методики 
надання першої долікарської допомоги при критичних станах та принципи 
подальшого лікування. Велику увагу приділено питанням асептики й 
антисептики, лікування різних ушкоджень, перебігу ранового процесу, 
профілактики хірургічної інфекції, інфузійно-трансфузійної терапії. 

 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
www.litukraina.kiev.ua  – газета «Літературна Україна». 

www.diclib.com – словники та енциклопедії онлайн. 

 

 
 

1. Баклушина О. Роль головної медичної сестри у профілактиці 
внутрішньолікарняних інфекцій //Довідник головної медичної сестри. - 
2013. - № 11. - С.30-40. 

Завдання головної медичної сестри полягає в постійному навчанні 
середнього та молодшого медичного персоналу дотримуватися вимог 
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів, правил інфекційної 
безпеки. Все це спрямовано на протидію поширенню внутрішньолікарняних 
інфекцій, здатних завдати непоправної шкоди здоров’ю як пацієнтів, так і 
медичного персоналу. 

2. Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії 
ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки //Головна медична сестра. - 
2013. - № 10. - С. 29-42. 

Сьогодні також  не  заперечним є той факт, що проблема ВІЛ/СНІДу не 
є суто медичною, а представляє собою одну із найбільших загроз для 
соціально-економічного прогресу в світі. За висновками експертів та 
результатами досліджень – це один із важливих викликів міжнародній 
спільноті, що становить загрозу національній безпеці країн світу, особливо 
для сфери праці. Упродовж 2003-2010 років соціальними партнерами в 



Україні набуто певного досвіду у боротьбі з епідемією. Обізнаність із 
загрозливою ситуацією щодо ВІЛ/СНІД, прагнення до застосування 
ефективних засобів скоординованої діяльності урядових структур, 
профспілок і роботодавців, послугували ініціюванню з боку об’єднань 
профспілок і роботодавців розроблення проекту Національної стратегії 
тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні у сфері 
праці та внесення цього проекту на розгляд Національної тристоронньої 
соціально-економічної ради. 

3. 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. - 2013. - № 
11. - С. 30-46. 

Подано такі стандарти: 
• заповнення обмінної карти вагітної; 
• виявлення групп підвищеного ризику серед вагітних; 
• допологовий патронаж вагітної; 
• післяпологовий патронаж вагітної; 
• вимірювання основних зовнішніх розмірів тазу; 
• вислуховування серцебиття плода; 
• визначення терміну пологів; 
• сповивання; 
• антропометрія-виміряти зріст; 
• підмивання дітей грудного віку; 
• вимірювання температури тіла та її графічний запис; 
• розведеня та розрахунок антибіотиків; 
• взяття крові для біохімічного дослідження; 
• промити шлунок дитині раннього віку; 
• гігієнічна ванна; 
• застосування грілки; 
• бактеріологічне дослідження на стафілококк; 
• зібрати сечу для загального аналізу у дівчинки до року; 
• зіскоб з періанальних складок; 
• постановка очисної клізми дитині раннього віку; 
• проведення лікувальної клізми; 
• проведеня піхвової ванночки; 
• введення піхвової присипки; 
• введення піхвового тампона; 
• користування гумовим песарієм: ортопедичне лікування випадіння матки. 

4. Шудра Т. Особливості догляду за пацієнтами відділень реанімації 
та інтенсивної терапії //Довідник головної медичної сестри. - 2013. - № 11. 
- С.22-29. 

Керівник середнього та молодшого медичного персоналу має 
ознайомити підлеглих з особливостями догляду за важкохворими 
пацієнтами, методами допомоги паліативним хворим та проконтролювати 



організацію роботи колективу у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії 
в цілому. 

5. Фалько О. Швидкісна реформа: крах чи відродження української 
медицини? //Ваше здоров'я. -  2013. - № 41-42. - С.10-11. 

Бесіда з заступником міського голови з соціальних питань, кандидатом 
соціальних наук, професором Світланою Горбуновою-Рубан та директором 
Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради, кандидатом 
медичних наук, доцентом Юрієм Сороколапом. 

6. Шудра Т. Стандарти піднімання та повертання пацієнта //Довідник 
головної медичної сестри. - 2013. - № 10. - С. 28-35. 

Подано такі стандарти: 
 -  стандарт піднімання голови та плечей пацієнта; 
 -  стандарт піднімання пацієнта в ліжку методом піднімання плечем – 
австралійське піднімання; 
 - стандарт піднімання пацієнта зі стільця за допомогою розгойдування і 
переміщення його на інший стілець, крісло чи ліжко; 
 - стандарт піднімання хворого, який упав на підлогу з ліжка; 
 - стандарт повертання пацієнта за допомогою підкладної пелюшки і 
розміщення в цьому положенні; 
 - стандарт повертання пацієнта методом вільного перекочування колоди і 
розміщення в положенні на боці; 
 - стандарт повертання пацієнта на бік і розміщення його в цьому положенні; 
 - стандарт повертання пацієнта на живіт і розміщення його в цьому 
положенні. 

 6.  Шудра Т. Стандарти розміщення пацієнта //Довідник головної 
медичної сестри. - 2013. - № 10. - С. 36-42. 

 Подано такі стандарти: 
 - стандарт розміщення пацієнта в кріслі-каталці; 
 - стандарт розміщення пацієнта в положенні Фаулера; 
 - стандарт розміщення пацієнта з геміплегією в положенні Фаулера; 
 - стандарт розміщення пацієнта з геміплегією в положенні Фаулера: проміжні 
положення пацієнта між положенням напівлежачи і напівсидячи; 

 - стандарт розміщення пацієнта в положенні Сімса: проміжне положення 
пацієнта між положенням лежачи на животі та положенням на боці; 

 - стандарт розміщення пацієнта в положенні лежачи на спині; 
 - стандарт розміщення пацієнта з геміплегією в положенні лежачи на спині. 
 

 

 
1. Аймедов К.В., Жогно Ю.П. Синдром емоційного вигоряння 

студентів-медиків //Медична освіта. - 2013. - № 3. - С. 6-10. 
На основі проведеного експерементального дослідження виділені 

специфічні для даної категорії професіоналів предиктори емоційного 



вигоряння і підготовлені відповідні рекомендації з оптимізації педагогічного 
процесу. 

2. Галата С. Дистанційна освіта: путівка в життя //Освіта України.- 
2013. - № 49. – С. 8. 

Учасники круглого столу «Дистанційне навчання – нові інформаційні 
можливості української освіти» обмірковували можливість нової форми 
навчання. 

3. Заморуєва В.В. Психологічні особливості адаптації студентів-сиріт 
на початковому етапі навчання //Практична психологія та соціальна 
робота. - 2013. - №12. - С. 17-28. 

Студенти-сироти особлива категорія, яка на момент вступу до ВНЗ має 
низку проблем, що уповільнюють, а іноді зовсім блокують процес адаптації. 
Такі студенти без психологічної допомоги ризикують до кінця навчання 
залишитись неадаптованими ані до ВНЗ, ані до соціуму взагалі. 

4. Налужна Т.В. Психологічна підготовка викладачів як умова 
гуманізації відносин викладач-студент //Медична освіта. - 2013. - № 3. - 
С. 67-70. 

У статті проаналізована проблема формування нового типу гуманних, 
партнерських відносин між викладачем і студентом, що передбачає їх 
свободу та творчий пошук. Доведено, що реалізація цієї проблеми можлива 
лише за умови обов’язкової психологічної підготовленості викладачів до 
якісно нової організації їх діяльності. 

5. Олійник О.В. Особливості організації служби швидкої медичної 
допомоги в Польщі //Медична освіта. - 2013. - № 3. - С. 71-73. 

У статті описується історія, особливості структури та функціонування 
служби швидкої медичної допомоги в Польщі. Дається характеристика такої 
спеціальності, як медичний рятівник, яка відсутня в Україні. 

6. Федько В.В. Викладач - студент: деспот чи друг? //Медична освіта. 
- 2013. - № 3. - С.101-102. 

У статті висвітлено проблеми стосунків викладача і студента, роль та 
значення викладача в сучасному інноваційному навчанні студента. 

7. Формування пізнавальної самостійності студентів у контексті 
Болонського процесу / М.Ф. Шустваль та ін. //Медична освіта. - 2013. - № 
3. - С.125-128. 

Формування спеціалістів у вищих навчальних закладах полягає в тому, 
щоб максимально сприяти розвитку у студентів творчої ініціативи, 
вихованню потреби у самоосвіті, націленості на підвищення рівня своєї 
теоретичної підготовки, удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи. 

 

 
 

Емоції можуть повідати про приховані захворюваннях 

Твердження про те, що всі хвороби від нервів, вже майже переросло в 
стійке. Але є і зворотний зв'язок, коли невидима хвороба починає керувати 
емоціями, сигналізуючи несподіваними змінами настрою. 



Як кажуть медики, такі психосоматичні порушення, як правило, 
бувають незвичайними для людини. Але цим вони і повинні насторожити. 
Нехарактерні для людини вчинки можуть свідчити про наявність прихованих 
недуг. 

Приміром, якщо раніше стримана, скупа на емоції людина раптом 
починає проявляти невластиву для неї розчулення, сюсюкати, це може бути 
симптомів судинних проблем, таких як атеросклероз головного мозку. 
Пояснюється це тим, що через судинні спазми, якими страждає людина, 
порушується живлення ділянок мозку, які раніше контролювали емоції. 
Також підвищена емоційність, нестриманість, збудженість в прояві почуттів 
можуть свідчити про ендокринні розлади. Як правило, вони пов'язані з 
порушенням вироблення статевих гормонів і гормонів щитовидної залози, що 
і відображається в підвищеній збудливості. Причому така поведінка може 
почати проявлятися навіть у самих скромних людей. 

Невластиві людині напади гарячкуватості на порожньому місці часто 
відбуваються при порушеннях провідності міокрада і деяких видів аритмій. 

Посилені емоції, які не відповідають реальним обставинам, можуть 
сигналізувати і про інші захворювання. Так, проблеми з шлунком і 
дванадцятипалої кишкою часто проявляються підозрілістю і гидливістю.  
 Спалахи невиправданого гніву і злоби через дрібниці часто сигналять 
про проблеми з суглобами і хребтом. А гіпертрофована образливість і 
бажання образити інших людей — ознаки хвороб печінки і жовчного міхура. 

Якщо людина стає до настирливості говіркою — це привід запідозрити 
у неї цукровий діабет. Якщо людина раптом стає невиправдано, майже по-
дитячому примхливою, у неї часто проявляється млявість, втома і поганий 
настрій, слід перевірити нирки. Така поведінка характерна при пієлонефриті, 
коли відбувається інтоксикація організму, що супроводжується слабкістю 
фізичною та моральною. 

Звичайно, все вище сказане не означає, що при найменших проявах 
описаних емоційних станів слід мчати до лікаря на консультацію, але при 
регулярності подібних явищ, краще все-таки звернутися за порадою фахівця. 

http://www.centrmed.com 

 

Як дізнатися про наявність паразитів в організмі? 

Думки про те, що в нашому організмі можуть жити паразити, дуже 
неприємні. Однак паразити поширені набагато ширше, ніж ви думаєте. За 
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на даний момент на Землі 
налічується більше 80% жителів, в яких живуть різні паразити, які отруюють 
організм людини і провокують різні захворювання. 

Паразити — це будь-які організми, які живуть в іншому організмі і 
харчуються за рахунок нього, можна сказати, обкрадають його. Під 
кишковими паразитами зазвичай розуміються глисти, які харчуються тим, що 
ми їмо. 

Через те, що паразити розрізняються великою кількістю форм і 
розмірів, вони можуть викликати найрізноманітніші проблеми. Деякі 



поїдають їжу, залишаючи нас голодними після кожного прийому їжі, не 
даючи набрати вагу. Інші харчуються червоними кров'яними тільцями нашої 
крові, викликаючи недокрів'я. Є й такі, які відкладають яйця, викликаючи 
свербіж, дратівливість і безсоння. Якщо вас турбують проблеми зі здоров'ям, 
з якими ви різними методами намагалися боротися, але безуспішно, швидше 
за все, причиною симптомів, що не піддаються лікуванню, є паразити. 

Заразитися паразитами можна різними шляхами, наприклад, через воду 
або грунт, продуктів харчування, від контакту із тваринами, можуть їх 
поширювати і комахи. 

Симптоми наявності паразитів у вашому організмі 

1. Ви страждаєте від запорів, діареї, газів та інших симптомів роздратованого 
кишечника. 

2. Болі в суглобах і м'язах. Паразити можуть переміщатися по організму 
людини з метою осідання у найбільш зручних для їх життя місцях, 
наприклад, в суглобової рідини і м'язах. У цьому разі людина відчуває болі, 
які вважають наслідком артриту. Біль у суглобах і м'язах може бути і 
результатом травмування тканин глистами або імунної реакцією організму на 
їх присутність. 

3. Проблемна шкіра. Глисти можуть викликати кропивницю, висип, екзему та 
інші шкірні реакції. Також результатом присутності паразитів можуть бути 
виразки шкіри, пухлини, папіломи та дерматити, вугри, прищі, тріщини на 
п'ятах, відшарування і ламкість нігтів. 

4. Анемія. Перебуваючи в організмі у великій кількості, глисти можуть 
викликати велику втрату крові. Вони присмоктуються до слизової оболонки 
кишок і висмоктують поживні речовини у господаря, що призводить до 
нестачі заліза в організмі (анемію). 

5. Порушення сну. Часті пробудження серед ночі, особливо між 2 і 3 
годинами, можуть свідчити про спроби організму позбавитися від токсичних 
речовин через печінку. 

6. Скрегіт зубами уві сні (бруксизм). Особливо це помітно у сплячих дітей. 
Бруксизм може бути відгуком нервової системи на отруєння і роздратування. 

7. Синдром хронічної втоми. Це стан включає в себе слабкість, апатію, 
депресію, зниження концентрації уваги і слабку пам'ять. Всі ці фізичні, 
розумові і емоційні симптоми виникають при дефіциті поживних речовин 
через погане всмоктування білків, вуглеводів, жирів, вітамінів і мінералів, 
навіть при відмінному харчуванні і поглиблюються постійним отруєнням 
організму. 

8. Імунні порушення. Паразити послаблюють імунну систему, знижуючи 
вироблення захисних імуноглобулінів і провокуючи алергічні реакції. 

9. Проблеми з вагою. Як надлишок, так і нестача ваги може бути ознакою 
ураження глистами. Що стосується меншої ваги, то тут зрозуміло — є 



«внутрішній споживач» їжі. А ось ожиріння також є наслідком браку 
необхідних речовин. Почуття голоду виникає при різкому падінні цукру в 
крові, що трапляється через ненажерливість глистів та через токсичний вплив 
на обмін речовин. Тому боротися із зайвою вагою треба тільки після 
проходження курсу дегельмінтизації! 

Якщо ви підозрюєте у себе наявність паразитів, зверніться до лікаря, щоб він 
призначив вам розгорнутий аналіз калу, адже всі ці неприємності 
починаються в кишечнику. 

http://www.centrmed.com 

 

 
 

1. Лісовський Б. Подарував гурт " Соль дієз" // Житомирщина. - 2013. 
- № 137-138. - С.16. 

У Житомирському інституті медсестринства відбувся сольний концерт 
молодіжного вокально-інструментального гурту «Соль дієз», створений 
студентами інституту. 
 

 
 

1. Бас М.І. Енурез: алгоритми дій при станах і захворюваннях, що 
найчастіше зустрічаються у практиці надання первинної медичної 
допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями //Пульс. - 
2013. - № 49. - С. 3. 

Описано алгоритм дій при енурезі у дітей. 
2. Герасимчук Н.Л. Міалгія: алгоритми дій при станах і 

захворюваннях, що найчастіше зустрічаються у практиці надання 
первинної медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними 
лікарями //Пульс. - 2013. - № 51. - С. 3. 

Описано алгоритми дій при болю в м’язах. 
3. Драгомир І.О. Сучасні алгоритми ведення хворих на уролітіаз 

//Пульс. - 2013. - № 50. - С. 6. 
Описано алгоритми ведення хворих на уролітіаз. 

4. Паламарчук В. Фармацевтичному коледжу - 75 //Пульс. - 2013. - № 
51. - С.1-2. 

Відзначив славний ювілей Житомирський фармацевтичний коледж. 
5.  Паламарчук В., Дідковська Ю. Провідні кардіологи України – для 

здоров’я мешканців Житомирщини //Пульс. – 2013. - № 49. – С.1, 2. 
На базі Житомирського інституту медсестринства відбувся науково-

практичний семінар української кардіологічної школи імені М.Д. Стражеска 



«Українські та міжнародні консенсуси щодо профілактики та лікування 
серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань». 

6. Радчук І.П. «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної 
допомоги в Україні: медико-юридичні та фармацевтичні аспекти» 
//Пульс. - 2013. - № 51. - С.6. 

Під такою назвою пройшла нещодавно друга науково-практична 
конференція в м. Києві. Основні теми конференції:  

1. Становлення системи паліативної та хоспісної медицини в Україні, 
як державної інституції. 

2. Державний формуляр лікарських засобів як інструмент раціональної 
фармакотерапії.  

3. Актуальні проблеми післядипломної підготовки  медичних 
працівників з питань надання паліативної допомоги населенню. 

4. Опіоїди при лікуванні больового синдрому в онкології тощо. 
7. Шевчук Д.В. Алгоритм дій з надання первинної медичної допомоги 

дітям із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура (енурезом) 
//Пульс. - 2013. - № 50. - С. 3, 6. 

Описано алгоритм дій при енурезі у дітей. 


