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введення церулоплазміну та на третій  день введення препарату. Важливим критерієм для
визначення функції нирок є екскреція білка та його вміст у сечі, а протеїнурія – один з
визначальних критеріїв патологічних процесів, що відбуваються в нирках. Застосування
церулоплазміну не викликало достовірних змін екскреції білка з сечею за умов фізіологічної
норми.

Таким чином, одноразове та триденне курсове введення церулоплазміну інтактним
тваринам посилює екскреторну функцію нирок, зокрема, збільшує діурез та клубочкову
фільтрацію, не спричиняючи токсичного впливу на епітелій ниркових канальців.

Юрнюк С.В.
СТАТУС ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Судової медицини та медичного правознавства
Буковинський державний медичний університет

У юридичній науці під правовим статусом розуміють систему прав, свобод, обов’язків
та відповідальностей, які закріплені в нормативно-правових документах та гарантовані
державою. Належне правове регулювання статусу фармацевтичного працівника є запорукою
ефективної роботи аптечної сфери, адже саме від персоналу залежить виконання завдань та
досягнення відповідної мети у фармацевтичній діяльності.

Метою нашого дослідження є аналіз професійних прав у фармацевтичній галузі.
В Україні, відповідно до ч. 1 ст. 74 Основ законодавства України про охорону

здоров’я, медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають
відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі
кваліфікаційні вимоги визначаються МОЗ України, а відповідальність за їх дотриманням
несуть керівники закладу охорони здоров’я й ті органи, яким надано право видавати ліцензію
на провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров'я. Безперечно, йдеться і про
професійні права фармацевтичних працівників.

Правовий статус фармацевта формує сукупність його професійних прав та обов’язків.
Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників закріплені у 77
законодавчій статті. Відповідно до цієї статті,  медичні і фармацевтичні працівники мають
право на: заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та
кваліфікації; належні умови професійної діяльності; підвищення кваліфікації, перепідготовку
не рідше одного разу на п'ять років у відповідних закладах та установах; вільний вибір
апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження у встановленому порядку
сучасних досягнень медичної та фармацевтичної науки і практики; систематичне
інформування щодо змін у соціальній, екологічній та власне медичній галузях, що необхідно
для виконання професійних обов'язків; обов'язкове страхування за рахунок власника закладу
охорони здоров'я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров'ю у зв'язку з виконанням
професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством; державну соціальну
допомогу через захворювання, каліцтво або в інших випадках втрати працездатності, що
настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків; встановлення у державних закладах
охорони здоров’я посадових окладів (тарифних ставок) на основі Єдиної тарифної сітки у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; скорочений робочий день і додаткову
оплачувану відпустку у випадках, установлених законодавством; пільгові умови пенсійного
забезпечення; пільгове надання житла та забезпечення телефоном; безоплатне користування
житлом з освітленням і опаленням у межах норм відповідно до законодавства для тих, хто
проживає і працює у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які
раніше працювали медичними та фармацевтичними працівниками і проживають у цих
населених пунктах, надання пільг щодо сплати земельного податку, кредитування,
обзаведення господарством і будівництва приватного житла, придбання автомототранспорту;
першочергове надання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними
засобами; створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших
громадських організацій; судовий захист професійної честі та гідності; безоплатне
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отримання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена
сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації,
розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства,
сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи
резервного фонду, але не позанормово безоплатної передачі земельних ділянок громадянам,
установлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Отже, відповідно до ч. 2 ст. 77 Закону, зазначений перелік прав і пільг медичних та
фармацевтичних працівників не є вичерпним, і законодавством може бути передбачено інші
права та пільги для медичних та фармацевтичних працівників. На них також можуть
поширюватися пільги, що встановлюються для своїх працівників підприємствами,
установами і організаціями, яким вони надають медичну допомогу.
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Taking into account the new challenges of the present-day information society, as well as
the requirements for professionally oriented communication, which any specialist should meet, we
may conclude that the issue of teaching English in a non-language institution of higher education is
not sufficiently investigated, although much research has been done in this area. Among the factors
that prevent achieving the required results in the learning process in higher education institutions,
where the language is not a specialty, particular emphasis is laid on the low level of class intensity
and rather passive participation of students. The latter problem might be partially solved by
increasing students’ motivation and introducing new educational materials that would be of great
interest for them.

The issue of searching for relevant technologies and adequate exercises is of primary
significance in the process of forming the future doctors’ skills in professionally oriented oral
communication in English. This is the reason why we have proposed a case technology and
developed a scientifically based subsystem of exercises for teaching professionally oriented
English-language communication to medical students.

The object of research is the process of training future doctors in professionally oriented oral
communication. The subject of research is the method of training future doctors of professionally
oriented oral communication. The purpose of the study is a theoretical justification of the method of
training future doctors of professionally oriented oral communication with the use of case
technology.

The work of a medical specialist is based on various models of work with the client, among
which the leading one is a problem-oriented model, and requires a specialist to have communication
skills, argumentation, counterargumentation, ability to critically analyze and make quick decisions.
The main idea of the doctor's activity is to solve the client's problems. Therefore, in the process of
learning it is important for us that students will be able to apply the skills acquired in the classes of
their main specialty.

Based on the analysis of sources on the study of the peculiarities of the introduction of case
technology in the educational process, we offer independent case studies by students. These cases
are regarded as scientific-research tools and defined as a description of an actual problem situation,
which suggests that the participants of the learning process should prepare the cases independently
in order to be able to analyze them, identify the problem and find the possible ways of its solution.
To do this, we offer certain requirements for compiling cases in particular: authenticity of sources


