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1. Про затвердження переліку медичних виробів, операції з 
постачання на митній території України та ввезення на митну територію 
України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість 
за ставкою 7 відсотків: постанова Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2014 р. № 118 //Урядовий кур’єр. – 2014. - № 77. – С. 21. 

Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території 
України та ввезення на митну територію України яких підлягають 
оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків 
додається. 

2. Про удосконалення системи планування сім'ї та охорони 
репродуктивного здоров'я в Україні. Методика організації діяльності 
системи планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я в 
Україні: наказ МОЗ і НАМН України від 29.11.2013 р. № 1030/102 
//Медицинские аспекты здоровья женщины. - 2014. - № 1. - С. 12-27. 

З повною версією наказу можна ознайомитися на сайті 
www.zakon.rada.gov.ua. 
 

Нові надходження до бібліотеки 
1. Верхратський С.А. Історія медицини. – К.: Здоров’я, 2011. – 352 с. 
У книзі висвітлені етапи розвитку медичної науки від стародавніх часів 

до кінця ХХ ст. Велику увагу приділено внеску українських учених-медиків. 
Описані принципи цехової медицини, діяльність перших міських та 
повітових лікарів, перших лікарень в Україні, роль Києво-Могилянської 
академії у підготовці українських учених тощо. 

2. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з 
основами економіки охорони здоров’я: навч.- метод. посібник. – К.: 
Міжрегіональний вид. центр «Медінформ», 2011. – 499 с. 

Навчально-методичний посібник присвячений актуальним питанням 
фінансового менеджменту медичних закладів різних форм власності та 
основам економіки охорони здоров’я. Розглядаються методи оцінки 
фінансових активів, політика ціноутворення та визначення вартості медичних 
послуг, аналіз прибутковості госпрозрахункової діяльності тощо. 

3. Наркологія. Психічні та поведінкові розлади, спричинені 
зловживанням психоактивними речовинами / За ред. О.К. Напрєєнка. – 
К.: Здоров’я, 2011. – 208 с. 

У книзі викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенез 
залежності від психоактивних речовин. Розглянуто клінічні характеристики 
та діагностику алкоголізму, нарко- і токсикоманій, способи їх лікування. 



Висвітлено основні критерії гострої та хронічної інтоксикації, 
постінтоксикаційного стану, психічних та поведінкових розладів при 
алкоголізмі, наркоманіях і токсикоманіях. Зосереджено увагу на 
психопрофілактиці цих захворювань, основних методах психокорекції та 
психотерапії в наркології. 

4. Паліативна допомога: ЕРЕСтм-О. Освіта з питань паліативного 
догляду та догляду наприкінці життя. Онкологія: посібник для 
викладачів / пер. з англ. В. Ізотова; заг. ред. Л. Брацюнь. – К.: 
Видавничий Дім «Калита», 2013. - 876 с. 

Навчальний посібник надає можливість лікарям-інтернам, лікарям –
сімейної практики та лікарям загальної практики, лікарям-онкологам, 
викладачам та студентам здобути практичні знання та навички з надання 
паліативної допомоги. 

5. Перинатологія: посібник для акушерів, неонатологів та сімейних 
лікарів. – Кіровоград: ПОЛІУМ, 2007. – 568 с. 

Посібник містить стислі відомості про головні аспекти перинатальної 
допомоги. Метою посібника є надання практичних рекомендацій, які 
базуються на даних доказової медицини і допомагають лікарю у виборі 
адекватних рішень при наданні допомоги вагітним і новонародженим. 

 

До вашої уваги (електронні ресурси) 
www.zakon.rada.gov.ua. – сайт повних версій Законів та наказів МОЗ. 

Огляд медичної преси 
1. Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в 

Україні: вибіркові матеріали другої науково-практичної конференції 
//Головна медична сестра. - 2014. - № 1. - С. 12-24. 

Розміщено такі матеріали конференції: 
• Паліативна допомога, як інтегральна складова розвитку та 

реформування системи охорони здоров'я в Україні. 
• Становлення системи паліативної та хоспісної медицини в Україні, як 

державної інституції: стан та проблеми. 
• Державний формуляр лікарських засобів як інструмент раціональної 

фармакотерапії. 
• Нормативно-правова база паліативної допомоги, як напрямок 

медичного права. Стан та перспективи розвитку в Україні. 
• Право на правду: «Правило омнібус»?! 
• Анализ потребности в помощи пожилым людям в Украине. 
• Порушення права на повагу до гідності, чуйне ставлення у сфері 

паліативної та хоспісної допомоги в Україні співвідносно до діяльності 
МСЕК. 

2. Качур О.Ю. Основні показники діяльності рентгенологічної 
служби системи охорони здоров'я України //Вісник соціальної гігієни та 
організації охорони здоров'я України. - 2013. - № 4. - С. 9-12. 

Наведено основні показники діяльності рентгенологічної служби 
системи охорони здоров’я України у розрізі регіонів. 



3. Клименюк В.П. Геостатистичний аналіз впливу медико-
соціального середовища на географічний розподіл ризиків інвалідизації 
внаслідок серцево-судинних захворювань на території Житомирської 
області //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 
України. - 2013. - № 4. - С. 77-83. 

Вивчено процеси інвалідизації Житомирської області внаслідок 
патології серцево-судинної системи суцільним методом протягом 1999-2008 
рр. на основі стріп-спліт-плот-дизайну. 

4. Литвинова О.Н. Товарна організація виробництва в ракурсі 
сучасної системи охорони здоров'я / Панчишин Н.Я., Коломийчук В.С. 
//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 
2013. - № 4. - С.64-65. 

У статі проаналізовано товарно-грошові відносини у системі охорони 
здоров'я населення, показано основні тенденції їх розвитку. 

5. Морозько М. Стандарти надання невідкладної допомоги при 
серцево-судинних захворюваннях //Довідник головної медичної сестри. - 
2014. - № 2. - С. 14-23. 

У закладах охорони здоров’я зазвичай саме середній медичний 
персонал першим діагностує клінічну смерть та вживає первинних 
реанімаційних заходів, а надалі – асистує лікарям при проведенні повної 
реанімації. Саме від підготовленості та обізнаності медичного працівника 
залежить швидкість та якість надання медичної допомоги за невідкладних 
станів пацієнта. 

6. Ортікова Н. Визначаємо відповідність старшої медичної сестри 
вимогам професії //Довідник головної медичної сестри. - 2014. - № 2. - С. 
33-43. 

Успішність виконаня посадових обов’язків залежить не лише від 
професійних знань та кваліфікації, а й від психологічної відповідності 
людини певній посаді. В статті можна ознайомитись з професіограмою 
діяльності медичного працівника. 

7. 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. - 2014. - № 
1. - С.35-48. 

Подано такі стандарти: 
� Огляд статевих органів в дзеркалах. 
� Комбіноване піхвово-черевностінкове дослідження. 
� Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження шлунка. 
� Підготовка пацієнта до іригоскопії. 
� Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження нирок і 

сечовивідних шляхів (екскреторна урографія). 
� Підготовка пацієнта до холецистографії. 
� Підготовка пацієнта до бронхоскопії. 
� Підготовка пацієнта до гастродуоденоскопії. 
� Підготовка пацієнта до ректороманоскопії та до колоноскопії. 
� Забір матеріалу на онкоцитологічне дослідження. 



� Визначення обводу живота і висота стояння дна матки. 
� Алгоритм виконання обстеження «Холтерівського моніторинг у 

електрокардіографії». 
� Алгоритм виконання обстеження «Електроенцефалографії». 
� Алгоритм виконання обстеження «Елекрокардіографії». 
� Алгоритм проведення процедури рефрактометрія. 
� Алгоритм проведення процедури комп’ютерна периметрія. 
� Техніка виконання центрифугування крові. 
� Відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів за допомогою 

потрійного прийому Сафара. 
� Етапи серцево-легеневої реанімації. 
� Інтенсивна терапія при клінічній смерті. 
� Інтенсивна терапія при анафілактичному шоці. 

Освітня інформація 
8. Вишинська Л. Міністр освіти і науки Сергій Квіт: «Реформи в 

освіті – запорука успішних реформ в Україні загалом» //Урядовий 
кур’єр. – 2014. - № 78. – С. 6-7. 

Інтерв’ю з Міністром освіти і науки України. 
9. Вища освіта за новими правилами //Освіта України. – 2014. - № 14. 

– С. 2. 
8 квітня український парламент у першому читані ухвалив нову 

редакцію Закону України «Про вищу освіту». 
10. Дебич М. Завдання вищої світи у забезпеченні вимог ринку праці 

(досвід країн ОЕСР) //Вища школа. - 2014. - № 2. - С.50-58. 
У статті розглядається концепція випереджальної вищої освіти та 

труднощі її реалізації. Запропоновано для використання в Україні досвід ЄС 
управління вищою освітою через Європейську рамку кваліфікацій. 

11. Каланова Ш. Незалежна національна акредитація як чинник 
конкурентоспроможності системи освіти //Вища освіта. - 2014. - № 2. - 
С.44-49. 

У статті висвітлюється досвід Республіки Казахстан у побудові 
національної системи забезпечення якості вищої освіти. Простежуються та 
узагальнюються основні зміни у нормативно-правових актах, які стосуються 
освіти, спрямовані на практичне впровадження механізмів незалежної 
акредитації. Розглядаються способи стимулювання вишів до проходження 
добровільної незалежної акредитації у перехідний період. 

12. Навчальні плани //Освіта України. – 2014. - № 17-18. – С. 2. 
Міністерство освіти і науки повідомляє, що 30 квітня на офіційному 

веб-сайті було оприлюднено для громадського обговорення зміни до 
Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 
ступеня. Зокрема, планується врахувати пункт 2 Постанови Верховної Ради 
«Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України», а також 
посилити роль військово-патріотичного виховання у школі. Пропозиції та 
зауваження можна надсилати до 20 травня 2014 року на e-mail: 
dsm1@ukr.net. 



13. Томчишина Т.П. Проектування інноваційних педагогічних 
технологій у виховній роботі //Педагогічна майстерня. – 2014. - № 4. – С. 
24-27.     

Програмою передбачено дослідження та розробку інноваційних 
виховних технологій, побудову такої моделі виховного процесу, яка 
відповідає загальнолюдським та національним цінностям, інтересам 
особистості, суспільства, є саморозвивальною.     

Новини з Інтернету 
7 небезпечних для організму видів риби 

Сьогодні можна знайти багато інформації про смачну і здорову їжу, 
важливе місце при цьому відводиться рибі, особливо морській. Однак у наш 
час в океанах вже настільки мало риби, а вода там така забруднена, що все 
рідше вдається виловити по-справжньому безпечну рибу. Списки корисної 
риби змінюються щороку, тому що її стає все менше. Але є й інший список, в 
якому назви риби, від якої слід відмовитися в будь-якому випадку. 
Некомерційна екологічна організація Food and Water Watch вивчила різні 
види риб, визначаючи їх користь і шкоду. До уваги бралися такі критерії як 
рівень токсичності води, а також, скільки шкідливих речовин (наприклад, 
ртуть) потрапляє в м'ясо риби. Фахівці дійшли висновку, що є такі види риби, 
які краще не вживати в їжу. 
1. Вугор 

Цю рибу найчастіше використовують для приготування суші. Але 
вугор сильно схильний до забруднення ртуттю і поліхлорованими 
біфенілами. Ці речовини можуть накопичуватися в організмі і спровокувати 
хвороби печінки. Тому порада любителям суші: краще замінити вугра 
атлантичним або тихоокеанським кальмаром. 
2. Креветки 

У тому списку креветки — найшкідливіший рибний продукт. У них 
міститься величезна кількість холестерину і забруднювачів, особливо 
враховуючи, що креветки в наших магазинах тільки імпортні. Креветки повні 
антибіотиків і хімічних речовин, а імпортуються вони разом з різним 
сміттям, наприклад, таким як щуряча шерсть, послід і різні комахи. Нерідким 
«сюрпризом» є і різні бактерії, наприклад, кишкова паличка. 
3. Атлантична камбала 

Сюди можна віднести також палтус, великий ромб, тюрбо, ліманда і 
глоса, тобто всю рибу, спійману на узбережжі Атлантичного океану. Вони 
опинилися в цьому списку через велику забрудненість вод і надмірний 
вилову. Як альтернативу краще використовувати тихоокеанський палтус. 
4. Атлантичний лосось 

Через низьку популяції лосося було введено заборону на його вилов. 
Щоб забезпечити попит на цей вид риби, її стали вирощувати в штучних 
умовах. У фермерських умовах величезна кількість риби знаходиться в 
тісних садках, заражаючи одна одну хворобами і паразитами, які вимагають 
застосування антибіотиків і пестицидів. Нерідко трапляється, що вирощені 
людьми «збігають» і заражають дикі види, ще більше скорочуючи 
популяцію. 



5. Акула (риба-меч, окунь, ставрида) 
М'ясо цих хижаків містить занадто багато ртуті. Особливо небезпечно 

це для дітей, так як ртуть викликає у них стійкі неврологічні порушення. 
Тому дітям, вагітним жінкам і годуючим матерям категорично не 
рекомендується вживати в їжу ці сорти риби. Ртуть зберігається в організмі 
протягом року. 
Також промисел цієї риби порушує океанську екосистему. Зменшення 
чисельності акул веде до забруднення океанів. Відмінною заміною акули 
може бути палтус або макрель. 
6. Атлантичний блакитний тунець 

Недавні дослідження показали, що цей сорт риби має найвищий рівень 
забруднення ртуттю серед риб. Крім того, він знаходиться на межі 
зникнення. 
7. Тілапія 

Медична школа Wake Forest провела дослідження, згідно з яким у 
вирощуваної на фермах тілапії найнижчий рівень корисних Омега-3 жирних 
кислот і занадто високі рівні Омега-6 жирних кислот. Таке поєднання може 
бути небезпечним для людей з хворобами серця, астмою і артритом. 
Як працювати за комп'ютером без шкоди для очей? 

Проблема втоми очей і зниження зору супроводжує регулярну роботу 
за комп'ютером. Причина цього як у випромінюванні монітора, так і в 
неправильних налаштуваннях екрану, що ускладнюють сприйняття 
інформації та змушують постійно напружувати очі. 

Сьогодні більшість галузей людської життєдіяльності автоматизована, і 
комп'ютер є необхідним елементом більшості професій. Однак систематичне 
просиджування перед монітором нещадно губить наш зір. Офтальмологи 
вважають, що людське око погано сприймає пиксельную систему 
зображення, так зване «зерно» на екрані. Крім того, для зору шкідливо 
прямолінійне екранне світіння комп'ютера. Так, звичайне світло в освітленій 
кімнаті більш сприятливе для очей. Адже прямі промені монітора б'ють 
прямо в очі, від чого вони і стомлюються. Постійне переміщення очей від 
монітора до клавіатури також стає причиною швидкої втоми. Посилює 
проблему і неправильно вибрана відстань від монітора до очей: вона не 
повинна бути занадто короткою. 

Як же в умовах роботи за комп'ютером зберегти здоровий зір? 
Американські фахівці знайшли спосіб мінімізувати негативний вплив на 
організм роботи за комп'ютером. 

Першим кроком у програмі профілактики зниження зору автори 
дослідження вважають регулювання налаштувань монітора. Особливо це 
стосується моменту, пов'язаного зі сприйняттям текстової інформації. 
Фахівці рекомендують встановити на комп'ютері найбільш зручний і 
безпечний шрифт, який полегшить роботу і допоможе уникнути проблем із 
зором. 
До речі, таким після тривалих досліджень був визнаний популярний, хоча і 
не «стандартний за замовчуванням», шрифт Verdana, розміром 10–12 
пікселів. 



Результати досліджень показали, що шрифт без зарубок дозволяє легше 
сприймати великі обсяги текстової інформації. У цьому випадку очі менше 
напружуються і, отже, менше втомлюються. 
Але є ще ряд моментів, на які слід звернути увагу. Так, важлива частота 
перерв під час роботи. Як рекомендація прийнято називати 7–10 хвилин 
кожної години роботи. Також мають значення освітлення, налаштування 
яскравості і контрастності монітора. Все це існує можливість відрегулювати 
в процесі роботи. Наприклад, якщо ви відчули , що після «додавання 
яскравості» очі стали втомлюватися більше, можна збавити кольоровість. 

Комп'ютерні працівники, напевно, не раз помічали, як після трудового 
дня «ріжуть» і печуть очі, ніби в них пісок насипали. Такий синдром отримав 
назву «сухого ока», при якому слизова оболонка ока недостатньо змазана і 
викликає це неприємне відчуття. Фахівці рекомендують зволожувати слизову 
ока за допомогою спеціальної вправи. Потрібно щільно зімкнути повіки і 
обертати закритими очима. 

Люди, яким часто доводиться працювати за комп'ютером, повинні 
розуміти так само і те, що зовнішнього захисту зору може бути недостатньо, 
очі необхідно захищати «зсередини». Йдеться про антиоксиданти, які 
поступають в організм – речовини, здатні мінімізувати негативні дії вільних 
радикалів і захищати клітини очей від руйнування. Дуже добре для цих цілей 
підходить поєднання ретинопротекторів, до яких відноситься чорниця, 
ретинол, лютеїн і лікопін. Вже численні дослідження неодноразово довели їх 
ефективність у боротьбі за здоров'я очей. 
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