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                                                         Н А К А З
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Про заходи щодо профілактики 
внутрішньо-лікарняних інфекцій

На виконання нормативних актів: Законів України від 24.02.1994    № 4004-XII
«Про забезпечення   санітарного     та епідемічного   благополуччя     населення», від  06.04.2000
№  1645-III  «Про захист  населення     від   інфекційних  хвороб  »;  постанови  КМУ  від
03.07.2006  №  908  «Про  затвердження  Порядку  державної  реєстрації  (перереєстрації)
дезінфекційних  засобів»;  наказів  МОЗ України  від  28.03.1994 № 38 «Про організацію та
проведення  заходів  по боротьбі  з  педикульозом»,  від  08.01.2005 № 385 «Про інфекційну
безпеку  донорської  крові  та  її  компонентів»,  від  04.04.2008  №181  «Про  затвердження
методичних  рекомендацій  «Епідеміологічній  нагляд  за  інфекціями  області  хірургічного
втручання та їх профілактика», від 02.07.2009 № 378  «Про затвердження форм звітності з
інфекційних  і  паразитарних захворювань,  щеплень  проти окремих інфекційних  хвороб та
інструкцій  щодо  їх  заповнення»,  від  12.03.2010  №  221 «Про  затвердження  Методичних
рекомендацій  «Очищення,  дезінфекція  та стерилізація  наркозно-дихальної  апаратури»,  від
21.09.2010 № 798  «Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна
обробка  рук медичного  персоналу»,  від  29.12.2012  № 1140 «Державні  санітарні  норми і
правила  «Медичні  вимоги  до  якості  та  безпечності  харчових  продуктів  та  продовольчої
сировини»,  від  04.04.2013  №  236  «Про  організацію  контролю  та  профілактики
післяопераційних  гнійно-запальних  інфекцій,  спричинених  мікроорганізмами,
резистентними до дії антимікробних препаратів», від 30.04.2014  № 293 «Про затвердження
Інструкції зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у
закладах охорони здоров’я», від 30.07.2014 № 529 «Про внесення змін до Інструкції зі збору,
сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони
здоров’я»,  від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил
«Дезінфекція,  передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах
охорони  здоров’я»,  від  08.06.2015  №  325 «Про  затвердження  Державних  санітарно-
протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1)  положення про комісію з інфекційного контролю (додаток 1);
2)  план роботи комісії з інфекційного контролю на 2018 рік 

(додаток 2);
3) план  заходів  по  профілактиці  внутрішньо-лікарняних  інфекцій  на  2018  рік

(додаток 3);
4) положення про  епідеміологічній  нагляд  за  інфекціями  області  хірургічного

втручання та профілактику післяопераційних гнійно-запальних інфекцій (додаток 4);
5) положення  про  хірургічну  та  гігієнічну  обробку  рук  медичного  персоналу

(додаток 5);

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0980-14/paran8#n8
http://1med-vip.expertus.ua/#/document/94/42867/
http://1med-vip.expertus.ua/#/document/94/42867/
http://1med-vip.expertus.ua/#/document/94/15716/
http://1med-vip.expertus.ua/#/document/94/15794/


6) положення  про  дезінфекцію,  передстерилізаційне  очищення  та  стерилізацію
медичних виробів (додаток 6);

7) положення  про  організацію  та  проведення  заходів  по  боротьбі  з  педикульозом
(додаток 7);

8) положення про білизняний режим та прання білизни (додаток 8);
9) положення  про санітарно-протиепідемічні  правила  і  норми щодо  поводження  з

медичними відходами (додаток 9);
10) положення про санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень закладу (додаток 10);
11) положення про  санітарно-гігієнічні вимоги до харчоблоку та буфетних (додаток

11);
12) положення  про  очищення,  дезінфекцію  та  стерилізацію  наркозно-дихальної

апаратури (додаток 12).
13) положення  про очищення,  дезінфекцію та   стерилізацію гнучкого  ендоскопу,  а

також медичного інструментарію до нього (додаток 13).
2. Призначити відповідальними особами за дотримання протиепідемічного режиму

та профілактику внутрішньо-лікарняного інфікування:
по закладу  - заступника начальника з медичної частини  Скоробагату Т.Є.;
по хірургічному відділенню – завідувача Кислякова В.П., сестру медичну стаціонару

старшу Чугай О.А.;
по  кардіологічному  відділенню   –  завідувача  Собчишин  Н.П.,  сестру  медичну

стаціонару старшу Липченко Я.С.;
по терапевтичному відділенню - завідувача Старків О.І., сестру медичну стаціонару

старшу  Когулько Т.Б.;
по  неврологічному  відділенню  -  завідувача  Греченкову  В.А.,   сестру  медичну

стаціонару старшу  Леву М.В.;
по  відділенню  анестезіології  та  інтенсивної  терапії  –  завідувача  Корольчук  С.Д.,

старшу медичну стаціонару сестру  Мелешко О.В.;
по  терапевтичному  відділенню  м.   Шостка – заступника   з   загальних   питань

Стойка М.М., сестру медичну стаціонару старшу Бережну Н.В.;
по поліклінічному відділенню – завідувача відділення,  сестру  медичну  поліклініки

старшу Москаленко А.А.;
по  клініко-діагностичній  лабораторії  –  лікаря  лаборанта  Близнюк  І.О.,  лаборанта

(медицина) Кот В.І.;
по фізіотерапевтичному відділенню – завідувача Лях Л.В., сестру медичну стаціонару

старшу  Дудочкіну Л.О.;
по  приймальному  покою,  стерилізаційній  –  сестру  медичну  стаціонару  старшу

Ващенко І.К.;
по харчоблоку – заступника з медсестринства  Забару І.А., дієтсестру Глущенко О.Д.;
по дезкамері – сестру медичну стаціонару старшу Ващенко І.К., дезінфектора Дитюк

В.І.;
по пральні  - сестру медичну стаціонару старшу Ващенко І.К., машиніста по пранню

Абакумова Т. М.
3. Призначити відповідальними за очищення, дезінфекцію та стерилізацію гнучкого

ендоскопу  лікаря  ендоскопіста  Сохань  Л.В.,  завідувача  поліклінічного  відділення,  сестру
медичну поліклініки старшу Москаленко А.А.

4. Призначити відповідальними за очищення, дезінфекцію та стерилізацію наркозно-
дихальної  апаратури   завідувача   відділення   анестезіології   та   інтенсивної   терапії
Корольчук С.Д. та сестру медичну стаціонару старшу Мелешко О.В. 

5. Призначити відповідальними:
1) за поводження з медичними відходами категорії А:

-  у відділеннях закладу  - сестер-господинь;
- у підрозділах:
- склад медикаментів – медсестру кардіологічного відділення Носову Ю.А.;
- приймальне відділення – молодшу медичну сестру Шовкопляс Л.О.;



- дезкамера, пральня – дезінфектора Дитюк В.І.;
- харчоблок закладу – Дьяченко М.П.;
- харчоблок терапевтичного відділення м. Шостка – Барміну В.О.;                  
- господарча частина – провідного інженера Котлярова В.П.;
         2) за поводження з медичними відходами категорії В та С:
- у відділеннях закладу сестер медичних стаціонару (поліклініки) старших:
- у    підрозділах:
- операційний блок – медичну сестру операційну Гаркавенко О.В.;
- клініко-діагностична лабораторія – лаборанта (медицина) Кот В.І.;
- рентгенкабінет – рентгенолаборанта  Кисельову А.Г.;

 3)  за  збір,  накопичення  та  тимчасове  зберігання  у  централізованій  кімнаті  закладу
відходів:
- категорії В– сестру медичну стаціонару старшу загально-лікарняного персоналу Ващенко
І.К., дезінфектора – Дитюк В.І.; 
- категорії С – провідного інженера  Котлярова В.П.

6. Під  час  відсутності  відповідальних  обов’язки  покладаються  на  осіб,  які  їх
заміщують.

7. Відповідальним особам:
1) забезпечити  виконання  профілактичних  заходів  по  запобіганню  внутрішньо-

лікарняних  інфекцій  з  врахуванням  вищезазначених  нормативних  актів  та  затверджених
положень по закладу;

2) вжити  заходів  щодо  активного  виявлення  хворих  з  інфекціями  області
хірургічного втручання,  внутрішньо-лікарняних інфекцій і,  у  разі  необхідності,  спільно зі
спеціалістами  Держпродспоживслужби  в  Сумській  області  забезпечити  своєчасне
розслідування випадків виявлених інфекцій та проведення по кожному повного комплексу
протиепідемічних заходів;

3) при наявності випадків внутрішньо-лікарняного інфікування забезпечити надання
заступнику  з  медичної  частини термінових повідомлень  згідно  додатку   13  з  подальшим
наданням щомісячних звітів заступнику з медичної частини; 

4) неухильно дотримуватися вимог наказу МОЗ України від 08.01.2005 № 385 «Про
інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»;
          5) щомісяця надавати звіт про утворення, дезінфекцію і здачу на утилізацію потенційно
небезпечних медичних відходів (додаток 3) заступнику з медсестринства до 02 числа місяця
наступного за звітним.

8. Заступнику    з   загальних   питань   Стойку   М.М.,   провідному   інженеру
Котлярову В.П., в межах компетентності, забезпечувати своєчасне технічне обслуговування
та  ремонт  технологічного  обладнання  закладу,  заміну  стерилізаційної  та  дезінфекційної
апаратури при наявності фінансування в .

9. Діловоду  ознайомити  з  наказом  заступників  начальника,  завідувачів
відділеннями,   лікарів,  сестер  медичних  стаціонару  (поліклініки)  старших,  провідного
інженера, відповідальних осіб закладу.

10. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  по  госпіталю  на  голову  комісії  з
інфекційного  контролю  Скоробагату  Т.Є.,  по  терапевтичному  відділенню  м.Шостка  -  на
заступника з загальних питань Стойка М.М.

Начальник         І.САВЕНКО

Погоджено:
Юрисконсульт         О.ЯЦЕНКО

Тетяна Скоробагата
Ірина Забара 


