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Більшість працівників охорони здоров'я в усьому світі – це
медсестри. Саме вони найбільше часу проводять з пацієнтами і саме
від них дуже часто залежить процес одужання. Водночас, роль
медсестер в суспільстві і навіть в медичному середовищі залишається
недооціненою. МОЗ планує змінити цю ситуацію.
В липні 2019 року зареєстрована нова Державна установа
«Центр розвитку медсестринства МОЗ України». Цей заклад
цілеспрямовано
займатиметься
побудовою
нової
моделі
медсестринства, опікуватиметься питаннями трансформації та
розвитку даного напрямку. Спільно з іншими освітніми установами,
громадськими організаціями, фондом «Відродження», ВООЗ та
USAID планується ряд заходів: семінарів, тренінгів, форумів,
конференцій, фахових конкурсів, що сприятиме розвитку
медсестринства в країні.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів середньої ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
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Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.

1.
Визначення значимості факторів, що визначають
результати діяльності медсестринського персоналу / Л. З. Лань,
І. В. Пірус, В. А. Мусієнко [та ін.] // Медсестринство. – 2019. –
№ 2. – С. 40-43.
У статті викладено сучасні дані щодо значимості факторів,
які визначають результати діяльності медсестринського
персоналу з точки зору медичних сестер - керівників.
2.
Губенко І. Я. Основи загальної і медичної
психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування :
підручник
/ І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т.
Шевченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : ВСВ «Медицина»,
2018. – 312 с.
У книзі розкрито основні поняття загальної і медичної
психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. Цей
підручник є базою для формування холістичного підходу до
пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх
4

перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни,
приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам
запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та
професійному «вигоранню» медичних працівників. Розглянуто
вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров’я та
особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками
психотравматичних подій.
3.
Індикатори
оцінки
якості
діяльності
сестринського персоналу : Зразки документів // Журнал
головної медичної сестри. – 2019. – № 5. – С. 66-73.
В наведеній таблиці йдеться про дотримання медичними
сестрами локальних протоколів та стандартів надання медичної
допомоги. Один із індикаторів якості – це відсутність скарг
пацієнтів, що свідчить про рівень надання сестринської (медичної)
допомоги пацієнтам.
4.
Камінська
Ю.
В.
Оцінка
параметрів
психоемоційного стану медичних сестер операційного блоку /
Ю. В. Камінська, Л. М. Маланчук // Медсестринство. – 2019. –
№ 2. – С. 62-66.
Статтю присвячено актуальній проблемі професійного
становлення операційної медичної сестри родопомічного закладу
ІІІ рівня допомоги та ролі психоемоційного стану в цьому процесі.
5.
Клименко О. Робоча інструкція дезінфектора
/ О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2019. –
№ 10. – С. 71-74.
Дана посадова інструкція містить основні пункти щодо
завдань, обов’язків, прав, кваліфікаційних вимог до дезінфектора
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дезінфекційного
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6.
Медична сестра : портрет в інтер’єрі сучасної
медицини // Ваше здоров’я. – 2019. – 3 травня. – № 17-18. –
С. 14-16.
У статті розміщено інтерв’ю з ректором Житомирського
медичного інституту Віктором Шатило. Мова йдеться про
нововведення в навчанні медсестер.
7.
Медсестринство в стоматології : навч. посіб.
/ І. П. Мазур, Л. О. Щербак, С. В. Хлєбас [та ін.] ; за ред.
І. П. Мазур. – Київ : ВСВ «Медицина», 2017. – 160 с.
У книзі висвітлено основні питання зі стоматології,
діагностики, методів лікування та профілактики основних
стоматологічних
захворювань.
Приділено
значну
увагу
інфекційному
контролю
в
закладах
охорони
здоров’я
стоматологічного профілю. Представлено основні завдання
медичної сестри в стоматологічних кабінетах різного профілю.
8.
Медсестринство у внутрішній медицині : підруч.
/ О. С. Стасишин, Н. Я. Іванів, Г. П. Ткачук [та ін.] ; за ред.
В. В. Стасюка. – 4-е вид., випр. – Київ : ВСВ «Медицина»,
2017. – 536 с.
У книзі наведено принципи організації і методи надання
лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні. Подано
характеристику методів обстеження пацієнта медичною
сестрою. Акцентовано увагу на функції медичної сестри
відповідно до етапів медсестринського процесу. Описано основні
захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомофізіологічних особливостей кожної системи, клінічні ознаки,
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основні проблеми
втручань, основні
профілактику.
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9.
Салманов А. Гігієна лікарняного середовища:
міжнародний досвід / А. Салманов // Журнал головної медичної
сестри. – 2019. – № 8. – С. 21-26.
У статті наведено інформацію про збудників інфекцій,
пов’язаних із наданням медичної допомоги. Рекомендуються
основні методи для інфекційного контролю в лікарнях.
10.
Сестринська справа : підруч. / Н. М. Касевич,
І. О. Петряшев, В. В. Сліпченко [та ін.] ; за ред.
В. І. Литвиненка, Н. М. Касевич. – 3-є вид., випр. – Київ : ВСВ
«Медицина», 2017. – 816 с.
У книзі розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти
діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії,
фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми
практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи
надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами.
Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного
профілю і догляду за ними.
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40030, м. Суми,
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Тел/факс: 655-106
Тел: 62-23-5
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