
Питання, які знаходяться на розгляді і опрацюванні  
головного позаштатного спеціаліста МОЗ України 

 
Пропозиції і проблемні питання надані головними позаштатними спеціалістами з 

спеціальності «Сестринська справа», вищими навчальними закладами, представниками 
асоціації медсестер, керівниками сестринських служб закладів охорони здоров'я 

 
 

Проблемні питання з регіонів 
Робочі групи і 
відповідальні за 
підготовку 

Стандартизація медсестринської справи відповідно до 
профілю роботи медичних сестер (медсестринство в 
терапії, хірургії, педіатрії та ін.). (Львів, Суми, Житомир) 

Свиридюк В.З. 
Яворський П.В.  
Голови ЦПК  
Профільні кафедри 

Створення системи управління якістю роботи 
медсестринської служби закладів охорони здоров'я. 
(Львів, Чернігів) 

Яворський П.В.  
Горбач Л.М.  
Голови ЦПК  
Профільні кафедри 

Впровадження вітчизняної моделі медсестринського 
процесу в практичній діяльності медсестер. (Львів, 
Вінниця) 

Яворський П.В.  
Горбач Л.М.  
Махновська І.Р. 

3 метою розвитку регіональної та міжнародної 
співпраці в медсестринстві розглянути питання про 
проведення науково-практичних конференцій 
«Медсестринство без кордонів. Розвиток та 
перспективи» в різних регіонах України із залученням 
працівників зарубіжних Асоціацій медичних сестер. 
(Львів, Житомир) 

Горай О.В. 
Свиридюк В.З.  
Науково-практична 
лабораторія  
Наукові гуртки 

Визначення єдиної системи оцінки якості виконання 
сестринського (медичного) догляду за пацієнтом. 
(Ужгород, Чернігів) 

Яворський П.В.  
Горбач Л.М.  
Голови ЦПК  
Профільні кафедри 

Розробка алгоритму контролю за дотриманням 
стандартів сестринського (медичного) догляду на всіх 
рівнях починаючи від амбулаторії загальної практики і 
до сестри медичної лікувально- діагностичних кабінетів, 
відділень лікувально- профілактичних закладів системи 
охорони здоров'я. (Ужгород, Житомир) 

Яворський П.В.  
Голови ЦПК  
Профільні кафедри 

Створення уніфікованої програми навчання молодших 
медичних сестер з догляду за хворими, визначення їх 
завдань та функцій, а також проведення оцінки якості їх 
роботи. (Ужгород) 

Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

«Емоційне вигорання» як шкідливий професійний 
чинник в роботі медичної сестри. (Вінниця, Житомир) 

Свиридюк В.З. 
Науково-практична 
лабораторія 



Професійні ризики в роботі медсестри: статистика, 
структура захворюваності, соціальний захист. (Вінниця) 

Гордійчук С.В. 
Профільні кафедри 

Сучасні аспекти післядипломної освіти медичних 
сестер. (Вінниця) 

Шарлович З.П. 

Інтерактивні форми і методи навчання в процесі 
викладання основ медсестринства. (Вінниця) 

Методисти  
Профільні кафедри 

Основні аспекти паліативної та хоспісної допомоги в 
Україні та світі, роль та функціональні обов'язки 
медичної сестри відділень паліативної (хоспісної) 
допомоги. (Вінниця, Житомир) 

Яворський П.В.  
Волков Т.О. 

Втілення в медсестринський процес сучасних 
комп'ютерних технологій. (Вінниця) 

Гордійчук С.В. 
Волошенюк О.А. 
Профільні кафедри 
методисти 

Правововий аспект діяльності медичної сестри та 
юридичного захисту при виконанні професійних 
обов'язків. (Тернопіль) 

Гордійчук С.В. 
 Асоціація медсестер, 
профспілка медичних 
працівників 

Шляхи розвитку та завдання медсестринської первинної 
медико-санітарної допомоги в умовах реформування 
галузі охорони здоров'я. Підготовка медичних сестер 
загальної практики - сімейної медицини (Херсон, 
Запоріжжя, Чернігів) 

Яворський П.В. 
Шарлович З.П.  
Хренов В.І. 

Впровадження клінічних протоколів по мед 
сестринській маніпуляційній техніці. (Полтава, 
Запоріжжя, Чернігів) 
Розмежувати функції лікаря і медсестри. 
Удосконалення якості до дипломної практики студентів. 
(Запоріжжя, Житомир) 

Горбач Л.М. 
 ЦПК 

Розробити алгоритми дій медсестри при невідкладних 
станах. (Ужгород, Полтава) 

Яворський П.В.  
Мішук І.М.  
Профільні кафедри 

Порядок атестації та післядипломної підготовки 
заступників головного лікаря з медсестринства (Вінниця, 
Суми) 

Яворський П.В. 
Шарлович З.П. 

Пропозиція про включення до порядку денного робочої 
наради головних позаштатних спеціалістів з сестринської 
справи: 
- Профілактика внутрішньо-лікарняних інфекцій. 
- Європейській підхід до питань забезпечення чистоти 
у закладах охорони здоров'я. 

- Огляд діючих нормативних документів з питань 
додержання санітарно-епідемічного режиму у 
закладах охорони здоров'я. (Донецк) 

Гордійчук С.В.  
Фахівці СЕС  
Профільна кафедра 



Провести науково - обгрунтовані дослідження по 
навантаженню на сестру медичну, в залежності від типу 
лікувально-профілактичного закладу. (Запоріжжя, 
Житомир) 

Свиридюк В.З. 
Яворський П.В.  
Вусик А.І.  
Пєтухова В.П. 

Критерії оцінки при здійсненні контролю за 
дотриманням протоколів медичної сестри 3 догляду за 
пацієнтами та виконання основних медичних процедур і 
маніпуляцій. (Чернігів) 

Гордійчук С.В.  
Горбач Л.М.  
Профільні кафедри 

Бактерицидне опромінювання приміщення медичного 
закладу, розрахунок заданого рівня бактерицидної 
ефективності бактерицидного опромінювана. (Чернігів) 

Фахівці СЕС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Запити та пропозиції на головного позаштатного спеціаліста з 
медсестринства МОЗ України, які знаходяться на розгляді і опрацюванні: 

Внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 
№742 „Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою": 

проведення атестації молодших спеціалістів з медичною освітою системи 
державної санітарно-епідеміологічної служби у відповідній комісії Держсанепідслужби; 
(Дніпропетровськ,Запоріжжя) 

внести до Номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною 
освітою спеціальність „Загальна практика - сімейна медицина". (Дніпропетровськ) 

Перспективи розвитку вищої мед сестринської освіти в Україні. Розподіл в 
практичній охороні здоров'я функції дипломованих медичних сестер та сестер 
бакалаврів медицини, магістрів згідно отриманої освіти з відповідною оплатою праці 
(Вінниця, Запоріжжя, Житомир) 

Підготовка сучасної уніфікованої документації з питань медсестринства (Луцьк) 

Післядипломне навчання бакалаврів (Луганськ). 

Про введення посади заступника головного лікаря з медсестринства у диспансерах 
і шпиталях. (Луганськ) 

Запит: 
Розробити функціональні обов'язки для медичних сестер бакалаврів, магістрів, 

медсестер вищої, I, II та без категорій. (Полтава, Запоріжжя, Житомир). 

Запровадити диференційовану оплату праці. 
Внести пропозицію щодо внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 23.02.2000 №33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони 
здоров'я» та перегляду умов оплаті праці. 

Приведення у відповідність вимог чинного законодавства затверджений перелік 
посад молодших медичних спеціалістів з урахуванням введення нових: заступник 
головного лікаря з медсестринства (бакалавр, магістр), сестра медична координатор 
(бакалавр, магістр). (Луганськ, Полтава, Харків, Суми, Запоріжжя, Житомир) 

Запит: 
Атестація сестри медичної операційної та сестри медичної анестезисти. Як 

правило, на зазначені посади призначають досвідчених спеціалістів із стажем роботи, 
тих, що вже мають атестаційні категорії по спеціальності «сестринська справа», але 
працювали на посадах сестер медичних перев'язувальних кабінетів, кабінетів лікарів-
хірургів, кабінетів надання медичної допомоги в відділенні з однодобовим 
перебуванням, в палатах інтенсивної терапії і були резервом операційної сестри 
медичної, сестри медичної - анестезиста; приймали участь в операціях, були присутні 
при проведенні різних видів знеболення. При переведенні на посади сестри операційної 
та сестри-анестезістки втрачають категорію та повинні напрацювати стаж, щоб дійти до 
попереднього втраченого рівня категорії. 



Як рекомендації при переведенні - на 3 роки зберегти попередню атестаційну 
категорію, з подальшим проходженням атестації за вказаною спеціальністю з 
урахуванням попереднього стажу роботи. (Суми) 

Запит: 
В теперішній час згідно діючих нормативно-правових документів в лікувально-

профілактичних закладах області введені посади молодших медичних сестер, яка 
відноситься до переліку посад медичного персоналу і повинні мати відповідну 
підготовку та документ, що дає право обіймати дану посаду. Сьогодні цю підготовку 
здійснюють спеціалісти лікувально- профілактичних закладів, які не мають відповідних 
дозволів (ліцензію на проведення відповідного виду господарської діяльності). 

Рекомендовано ввести 1-річну підготовку в закладах, що мають відповідні ліцензії 
(інститути, коледжі, училища) з видачею посвідчення затвердженого зразка (як це і 
здійснюють в багатьох країнах світу). (Суми) 

Запит: 
Переглянути навантаження на сестру медичну чергову в лікувально- 

профілактичному закладі, врахувавши кардіологічний, хірургічний, неврологічний 
профілі хворих. Якість надання послуг залежить від числа хворих, яких обслуговує 
сестра медична за зміну. На сьогодні медична сестра є дійсно черговою!, а не 
спеціалістом. І за робочий час надати якісно послуги з догляду за пацієнтом немає 
можливості в часі. 

- З кожним роком збільшуються вимоги щодо якості надання медичних послуг і 
не переглядаються норми населення, яке обслуговується. 

- В цілому по охороні здоров'я діє безліч Державних програм. 
- їх мета - своєчасне визначення стану здоров'я, профілактика таких захворювань, 

як туберкульоз, СШД, гепатит, цукровий діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання 
та інші. Робота сестри медичної дільничної, педіатричної, загальної практики - сімейної 
медицини повинна бути направлена на профілактику захворювань. В той же час графік 
роботи передбачає прийом хворих з лікарем в поліклініці і обслуговування хворих, що 
перебувають на лікуванні в стаціонарі на дому. Фактично не визначено часу медичній 
сестрі для роботи з хворими диспансерної групи та проведення профілактичної роботи. 

Розгляд цих питань є занадто важливим і від їх вирішення залежить рівень 
здоров'я населення, якість надання медичної допомоги. Це далеко не всі питання, які 
турбують медичних сестер практичної охорони здоров'я. 
Висококваліфіковані спеціалісти із числа організаторів молодших медичних спеціалістів 
готові співпрацювати для їх вирішення. (Суми) 

Запит: 
- Забезпечити введення або визначити перелік посад які можуть обіймати 

медсестери-бакалаври, медсестри-магістри в штатному розкладі лікувально-
профілактичних закладів. 

- Впровадити диференційовану оплату праці медичних сестер - бакалаврів, 
магістрів; 

- Розробити Положення про атестацію та підвищення кваліфікації медичних 
сестер-бакалаврів та заступників головного лікаря з медсестринства. (Суми, Харків, 
Запоріжжя). 



- Визначити правову відповідальність медичних сестер за невиконану роботу або 
за неякісно виконану роботу (наприклад, в плані надання долікарської невідкладної 
медичної допомоги). 

- Є невідповідність навантаження молодших медичних спеціалістів (особливо у 
відділеннях хірургічного профілю, реанімаційних, дитячих, акушерських відділеннях) в 
порівнянні з іншими профільними відділеннями та кадровий дисбаланс у співвідношенні 
між лікарями і медичними сестрами. 

- Визначити статус (посада, оплата праці) медичної сестри бакалавра, медичної 
сестри магістра, та їх роль у підготовці молодих спеціалістів. (Львів, Суми, Запоріжжя). 

Запрошуємо до обговорення і надання пропозицій 

E-mail: ztims@yandex.ru 
Факс: (0412) 461984 

 
 
 


