
Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський обласний
клінічний госпіталь ветеранів війни» 

Н А К А З

02.01.2019           м. Суми                                           № 2

Про проведення заходів щодо
профілактики внутрішньо -
лікарняного та професійного
ВІЛ-інфікування медичних 
працівників     і   пацієнтів 
в   обласному   клінічному 
госпіталі ветеранів війни

В обласному  госпіталі   проводиться  комплекс  санітарно-гігієнічних  та
протиепідемічних  заходів,   спрямованих  на  профілактику  внутрішньо-
лікарняної інфекції та професійного ВІЛ-інфікування медичних працівників. 

На випадок інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов’язків
застраховано  на  01.01.2019  року  108  осіб,  тобто   працівники  групи ризику
(2018 р. – 111 чол.). 

Всі  медичні  працівники  в  достатній  кількості  забезпечені  засобами
індивідуального  захисту,  для  проведення  маніпуляцій  максимально
використовується одноразовий інструментарій. 

Робочі місця оснащені інструкціями з питань профілактики професійного
ВІЛ-інфікування  та  аптечками  для  надання  невідкладної  допомоги  при
травмуванні (відповідно наказу МОЗ України    від 25.05.2000 року № 120). За
2018 рік в закладі не зареєстровано  аварійних ситуацій при наданні медичної
допомоги.

Відповідно  до  Законів  України  «Про  запобігання  захворюванню  на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», від
23 грудня 2010 року № 2861-VI «Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання  захворюванню  на  синдром  набутого  імунодефіциту  (СНІД)  та
соціальний захист  населення»,  Указу  Президента  України  від 12.12.2007 р.
№  1208/2007  «Про  додаткові  заходи  щодо  протидії  ВІЛ-інфекції/СНІДу  в
Україні»,  постанови КМУ від 18 грудня 1998 р. № 2026 «Питання запобігання
та захисту населення від  ВІЛ-інфекції та СНІД»,  на виконання наказів МОЗ
України  від  25.05.2000  р.  №120  «Про  вдосконалення  організації  медичної
допомоги  хворим  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД»,  від  12.12.2003  №  580  «Про
удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію  та СНІД», від 19.08.2005 р.
№ 415 «Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-
інфекцію», від 23.02.2010 р.  № 150 «Про виконання Стратегії  інформаційно-
профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІду серед
населення»,  від  21.10.2011  №  1141  «Про  затвердження  порядку  проведення



тестування на ВІЛ-інфекцію,  інструкцій  щодо їх заповнення», від 22.05.2013
№ 410 «Про затвердження форм облікової документації та звітності стосовно
реєстрації  випадків  контакту  осіб  з  кров’ю  чи  біологічними  матеріалами
людини,  забрудненими  ними  інструментарієм,  обладнанням  чи  предметами,
проведення постконтактної  профілактики ВІЛ-інфекції  та інструкцій щодо їх
заповнення»,  наказів  управління  охорони  здоров’я  облдержадміністрації  від
23.02.2010 р. № 150 «Про виконання  Стратегії інформаційно-профілактичної
діяльності    щодо     протидії   поширенню  ВІЛ-інфекції/СНІДу  серед
населення»,  від 11.05.2010  № 406 «Про організацію виконання наказу МОЗ
України  від 24.03.10 № 256 в області»,  з метою попередження внутрішньо-
лікарняного  та  професійного   ВІЛ-інфікування  медичних  працівників  та
пацієнтів госпіталю 

Н А К А З У Ю:

 1. Призначити відповідальними за напрямками діяльності:
1) за організацію та проведення профілактичних заходів по недопущенню

професійного  ВІЛ-інфікування  медпрацівників  та  пацієнтів  по  госпіталю
голову комісії з інфекційного контролю Скоробагату Т.Є., по  терапевтичному
відділенню  м.  Шостка  –  заступника  начальника  з  загальних  питань  
Стойка М.М..

2)  відповідальним  лікарем  за  роботу  з   ВІЛ-інфікованими,  надання
статистичних    даних  та  зберігання  медичної  документації  за  результатами
медоглядів ВІЛ- інфікованих -  лікаря-терапевта Охріменко С.Ю. 

3) за забір крові на ВІЛ - інфекцію, дотримання вимог протиепідемічного
режиму  в  кабінеті  забору  крові  на  ВІЛ  -   сестру  медичну  стаціонару
неврологічного відділення Зубко Ю.В. 

4) за виділення сироваток та їх зберігання, проведення перевірки крові на
наявність  антитіл  на  ВІЛ  методом  імунохроматичного  дослідження  та
зберігання  швидких  тестів  –  біолога  Кот  В.І.,  на  період  її  відсутності  –
лаборанта Щербак Т.В.

5)  за  транспортування  та  доставку  зразків  сироваток   крові  в  обласну
лабораторію діагностики ВІЛ/СНІД молодшу медичну сестру Шумейко Н.І., на
період  її  тимчасової  відсутності  –  молодшу  медичну  сестру  приймального
відділення Шовкопляс Л.О., водіїв Кот С.І. та Кривохижу О.М..

6) за проведення дезінфекції,  деформації та зберігання відпрацьованого
одноразового інструментарію старших медичних сестер:

 - відділення анестезіології та інтенсивної терапії – 
              Сестру медичну старшу стаціонару ВАІТ  Мелешко О.В.;

 - хірургічного відділення         –     сестру медичну старшу стаціонару
хірургічного відділення    Чугай О.А.;
 -  кардіологічного  відділення   –    сестру медичну старшу стаціонару
кардіологічного відділення Липченко Я.С.;
 - терапевтичного відділення    –        сестру медичну старшу стаціонару
терапевтичного відділення Когулько Т.Б..



 - неврологічного відділення    –    сестру медичну старшу стаціонару
неврологічного відділення Леву М.В.;
 -  терапевтичного  відділення   м.Шостка   –  сестру  медичну  старшу
стаціонару терапевтичного відділення Бережну Н.В.;
 - поліклінічного відділення     –        сестру медичну старшу стаціонару
поліклінічного відділення Москаленко А.А.;
 - приймального відділення      –        сестру медичну старшу стаціонару
приймального відділення Ващенко І.К.;
 -  фізіотерапевтичного  відділення  –   сестру  медичну  старшу
фізіотерапевтичного відділення  Дудочкіну Л.О.
 -  у клініко-біохімічній лабораторії – старшого лаборанта Кот В.І..
7)  відповідальною  особою  за  здачу  на  утилізацію  знезараженого

одноразового  інструментарію  –  сестру  медичну  старшу  стаціонару
приймального відділення Ващенко І.К.;

8)  відповідальною  за  збір  та  облік,  здачу  на  утилізацію  (знищення)
біологічно-шкідливого матеріалу сестру медичну оперблоку Гаркавенко О.В.,
на період її   відсутності  –сестру медичну стаціонару хірургічного відділення
Крупосій О.М..   

     2. Затвердити склад комісій:
1) По прийняттю заліку з питань профілактики внутрішньо-лікарняного

та   професійного інфікування ВІЛ/СНІД: 
- у лікарів:
голова: голова комісії з інфекційного контролю 

Скоробагата Т.Є.;
члени комісії: завідувач поліклінічного відділення Заєць Г.В.

відповідальний лікар Охріменко С.Ю.;
     - у молодших спеціалістів з  медичною освітою:

голова: голова режимної комісії Скоробагата Т.Є.;
члени комісії: відповідальний лікар  Охріменко С.Ю.;

заступник з медсестринства Забара І.А.;
завідуючі і сестри медичні старіші відділень.

        2)  по  розслідуванню  нещасного  випадку  з  оформленням  відповідного
акту за формою Н-1  та  забезпечення проведення екстреної профілактики
потерпілим, у складі:

Голова:          заступник з медичної частини  Скоробагата Т.Є.;
члени комісії:     відповідальний лікар Охріменко С.Ю.;
заступник начальника з економічних питань Зігунова Н.С.;
заступник начальника з загальних питань      Стойко М.М.;
заступник з медсестринства Забара І.А.;
завідуючі і  сестри медичні старіші відділень,  в якому стався нещасний

випадок.
3.  Заступнику  з  медичної  частини  Скоробагатій  Т.Є.,  відповідальному

лікарю  Охріменко С.Ю.,  завідуючим відділень:
1) до 1 червня 2019 року провести:



-  заняття з лікарями і медичними сестрами з питань клініки, діагностики
лікування та профілактики ВІЛ -інфекції/СНІДу.

-  навчання  медичних  працівників  (лікарів,  медичних  сестер)  з  питань
проведення до - та післятестового консультування щодо ВІЛ-інфекції/СНІДу.

2) забезпечити добровільне безплатне консультування/тестування на ВІЛ-
інфекцію хворих згідно  наданої  форми направлення  (лист  обласного  центру
профілактики і боротьби зі СНІДом від 15.12.2014 р. № 728).

3)  вжити  заходів  щодо  забезпечення  вимог  чинного  законодавства  у
частині   збереження лікарської таємниці та конфіденційності інформації про
ВІЛ-статус  у  пацієнтів  закладу  або  факт  їх  тестування  на  ВІЛ-інфекцію.
Передачу  конфіденційної  інформації  про  результати  медичного  огляду,
наявність чи відсутність ВІЛ-інфекції в особи, яка пройшла медичний огляд,
лікувально-профілактичним закладам, органам дізнання,  суду, прокуратурі та
слідства  проводити  лише  у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством
України під грифом «Для службового користування», відповідно до Інструкції
про порядок обліку,  зберігання  і  використання документів,  справ,  видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію,
що  є  власністю  держави  (постанова  Кабінету  Міністрів  України  
від 27.11.98 № 1893).

4.  Голові комісії  з інфекційного контролю, відповідальному лікарю по
роботі  з    ВІЛ-інфікованими,  заступнику  начальника  з  загальних  питань,
заступнику з медсестринства:

1)  проводити  інструктаж  з  профілактики  внутрішньо-лікарняного  та
професійного  ВІЛ-інфікування  з  новоприйнятими  на  роботу,  забезпечити
вивчення  директивних   документів  з  питань  профілактики  ВІЛ/СНІДу  з
послідуючим заліком.

2) при виникненні аварійної ситуації, небезпечної щодо інфікування ВІЛ
проводити  профілактику  травмованим  комбінованою  терапією
антиретровірусними препаратами згідно протоколу.

5. Заступнику з медичної частини Скоробагатій Т.Є. забезпечити постійну
наявність   швидких  тестів  (не  менше  як  на  5  осіб)  для  перевірки  крові  на
наявність антитіл до ВІЛ у разі термінового дослідження у випадках аварійних
ситуацій та переливань крові  по життєвим показникам.
          6. Голові комісії з інфекційного контролю:

1)  контролювати  ведення  «Журналу  реєстрації  аварій  при  наданні
медичної  допомоги  ВІЛ  –  інфікованим  та  роботі  з  ВІЛ  –  інфікованим
матеріалом»  з  зазначенням  дати  і  підписом  згідно  наданої  форми  (лист
обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом від 24.12.2012 р. № 765).

2)  про  всі  випадки  аварій,  пов’язаних  із  загрозою  ВІЛ-інфікування  і
підлягаючих   реєстрації  в  обліковому  журналі  (ф.  №  108-0),  терміново
інформувати начальника госпіталю та Державний лабораторний центр м.Суми
при умові збереження конфіденційності.

7.  Головному  бухгалтеру,  голові  комісії  з  інфекційного  контролю,
головній медичній сестрі  проводити медичне страхування медпрацівників на
випадок  інфікування  ВІЛ  під  час  виконання  ними  професійних  обов’язків



згідно Постанови КМ України від 16.10.1998р. № 1642 та затверджених
списків. 
      8. Завідуючим та сестрам  медичним старшим відділень:

1)  забезпечити  своєчасне  укомплектування  аптечки  для  надання
термінової медичної допомоги працівникам у разі їх травмування.

2)  забезпечити  медичних  працівників,  які  надають  медичну  допомогу
хворим, засобами індивідуального захисту (хірургічний халат,  гумові
рукавички, шапочки, непромокальний фартух,  нарукавники, окуляри, захисні
екрани)  з     розрахунку,   затвердженого    Постановою   КМУ від 18.12.1998 р.
№ 2026.

3) забезпечити доставку сироватки  крові в лабораторію діагностики ВІЛ-
інфікування згідно розподілу пацієнтів,  визначеного наказом УОЗ і обл. СЕС
від 29.07. 2004 р. № 792/325 із змінами і доповненнями до нього.

9.  Заступнику  з  медичної  частини,  відповідальному   лікарю,  лікарю-
лаборанту,  старшому  лаборанту  проводити  контроль  за  впровадженням  в
закладі  облікової  форми  №  498-2/0  «Результат  імунохроматичного
дослідження   (СІТО  ТЕSТ)»  і  правильністю  заповнення  відповідної
документації.

10. Лікарю, відповідальному за санітарно – освітню роботу, завідуючим
відділеннями,  старшим  медсестрам  забезпечити  проведення  інформаційно-
роз’яснювальної  роботи  з  питань  пропаганди  здорового  способу  життя,
профілактики та боротьби зі СНІДом, формування толерантного ставлення до
людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, недопущенні їх дискримінації.  

11.  Довести  даний наказ  до  відома  заступників  начальника,  головного
бухгалтера,  всіх  медичних  працівників  та  працівників  кафедри   сімейної
медицини медичного інституту СумДУ під підпис.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
з медичної частини Скоробагату Т.Є., заступника начальника з медсестринства
Забару І.А., по терапевтичному відділенню м. Шостка – заступника начальника
з загальних питань Стойка М.М. 

Начальник І.САВЕНКО


