
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА 

МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА  





АБОНЕМЕНТ ПРОПОНУЄ: 

 Запис та перереєстрацію читачів; 

 Надання спеціалістам у користування 
книг терміном до 1 місяця;  

 Нестаціонарні форми обслуговування 
(пересувний абонемент, заочний 
абонемент, МБА); 

 



У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ ВИ 

МОЖЕТЕ: 

 Опрацювати книги та статті в 
комфортних умовах; 

 Скористатись послугою “Нічний 
абонемент”: взяти книгу додому на ніч; 

 Ознайомитись з літературою на 
тематичних книжкових виставках; 

 Замовити послугу “Виїзний читальний 
зал” до вашого лікарняного закладу. 



У відділі науково-медичної 

інформації до ваших послуг: 

 Пошук по електронному каталогу; 

 Виконання бібліографічних довідок; 

 Електронна доставка копій статей та 
розділів книг; 

 Індивідуальне інформування по темі, що 
Вас цікавить; 

 Проведення виїзних інформаційних 
заходів. 

 



Послуги відділу 

інформаційних технологій: 

 Доступ до мережі Інтернет для 

медичних фахівців; 

 Сканування; 

 Запис на електронні носії відомостей і 

документів з баз даних ОНМБ; 

 Ксерокопіювання, роздрукування на 

принтері. 



Наші сервісні послуги 

                       На безкоштовній основі: 

 постійне індивідуальне інформування за заявленою 
користувачем темою через електронну пошту; 

 електронна доставка документів -  можливість 
замовляти і отримувати електронні копії 
сторінок)документів з фондів бібліотеки 

 розпочато повнотекстове персональне інформування 
через електронну пошту 

 систематизація книг або статей за УДК та визначення 
авторського знаку для публікації 



Сайт Вінницької обласної наукової   

медичної бібліотеки 



Наукова періодика 



Фахові видання з 

сестринської справи: 

 Головна медична 

сестра   

 Журнал головної 

медичної сестри  

 Медицинская сестра 

 Бібліотека сімейного  

лікаря 



Нормативні документи 



Наші видання 



 Електронні книги 

Можливість доступу 
зареєстрованих 
користувачів до 
«БД книг  

з повними 
текстами»  

через електронний 
каталог бібліотеки  

( 320 екз.) 



МЕДСЕСТРИНСТВО 

Законодавча база 

Документація медичної сестри 

План заходів 

Конкурс з медсестринства 

Асоціація медичних сестер 



Законодавча база: 
1.  Наказ від 25.05.2000 № 120 Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

2.  Наказ МОЗ України від 10.07.2013 № 585 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань 
вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ" 

3. НАКАЗ вiд 10.02.2003 N 59 Про удосконалення заходiв щодо профiлактики внутрiшньолiкарняних iнфекцiй в 
пологових будинках (акушерських стацiонарах) 

4.  Наказ № 38 Про органiзацiю та проведення заходiв по боротьбi з педикульозом 

5.  Приказ Минздрава СССР от 12.07.1989 N 408 О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в 
стране" 

6.  Приказ  N 720 от 31.07.78 Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными  хирургическими  
заболеваниями и  усилении   мероприятий   по    борьбе   с     внутрибольничной инфекцией 

7.  ОСТ 42-21-2-85 Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и 
режимы 

8.   Наказ N 280 від 23.07.2002 Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів 
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 
населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб. 

9. Наказ від 04.04.2008 № 181 Про затвердження методичних рекомендацій "Епідеміологічній нагляд за 
інфекціями області.хірургічного втручання та їх профілактика" 

10. 10. Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 "Про затвердження методичних рекомендацій "Хірургічна та 
гігієнічна обробка рук медичного персоналу" 

11. 11. Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 "Про організацію контролю та профілактики післяопераційних 
гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів" 

12. 12. Наказ від 16.12.2003 № 584 Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості 
лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах 

13. 13. Лист Про дезинфекційні засоби, дозволені до використання в Україні від 10 лютого 1998 р. № 04.2/131 

14. 14. Наказ МОЗ № 223 від 3.06.1998р. “Про збір, збереження і здачу лому медичних виробів одноразового 
застосування з пластичних мас” 

15. 15. Наказ МОЗ України від 28.03.2012 № 214 "Про скорочення форм первинної облікової документації у 
закладах охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги" 

16. 16. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 № 460 "Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, 
акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій" 



Електронний каталог бібліотеки 



Наші контакти: 
  

   21018  м. Вінниця ,  

вул. Л. Толстого, 11 

  

Розпорядок роботи : 

 

 Щоденно: з 9 00 до 19 00 

 Неділя:   з 10 00 до 18 00 

Вихідні : субота 

Санітарний день: остання середа місяця 

 

  телефон/факс: 35-06-53 

  телефон: 35-26-93 

 

E-mail: bibinfo@mail.ru 

Web-адреса нашого сайту: vinmedlib.org.ua  

 

 



          Дякую за увагу! 


