
         ЗАТВЕРДЖУЮ: 

     

  Головний лікар 

 

 

АЛГОРИТМ ДЛЯ МЕДИЧНОГО  

ПРАЦІВНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ, 

 ПОВ’ЯЗАНОЇ З РОЗЛИВОМ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 Якщо під час забору мокротиння у хворого відбувся розлив 

біологічного матеріалу необхідно: 

 

1. Забезпечити відсутність пацієнтів та персоналу в межах місця де 

відбулася аварія. 

 

2. Працівникові, одягненому згідно вимог інфекційного контролю 

(респіратор, гумові рукавички, обув, що миється, змінний халат увійти 

до місця аварії. 

 

3. Перевірити роботу вентиляційної системи та ультрафіолетових 

випромінювачів. 

 

 

4. Паперовою або марлевою серветкою накрити залишки мокротиння та 

контейнер залити дезінфектантом. 

 

5. Через 1 годину зібрати залишки біологічного матеріалу в герметичну 

ємність з дезінфектантом для транспортування до лабораторії для 

подальшої утилізації. 

 

 

6. Обробити місце розливу дезінфектантом. Ще через 1 годину вимити 

водою з миючим засобом. 

 

7. Відновлення роботи приміщення, де відбулась аварійна ситуація, 

можливе не менш ніж через 3 години. 

 

 

8. Про виникнення аварійної ситуації, пов’язаної з розливом біологічного 

матеріалу, необхідно негайно повідомити завідувача відділення та далі 

заступника директора з медичної частини. 

 

 

Заступник головного лікаря       

з медичної частини 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

     

 Головний лікар 

 

 

 

 

ПАМЯТКА ПО ЗАБОРУ ЯКІСНОГО ЗРАЗКУ МОКРОТИННЯ 

 

 

 Медичний персонал повинен провести з хворим докладну бесіду, щоб 

хворий ясно уявляв свої дії по збору якісного матеріалу мокротиння. 

 

 

 ХВОРОМУ СЛІД: 

 

 

 

1. Перед здачею мокротиння прополоскати рот водою, щоб прибрати 

частини їжі та забруднюючу мікрофлору ротової порожнини. 

2. Зробити два глибоких вдиху, затримуючи дихання на декілька секунд 

після кожного вдиху та повільно видихаючи. Потім вдихнути в третій 

раз з силою видохнути (виштовхнути) повітря. Ще раз вдихнути і гарно 

відкашлятися. 

3. Піднести контейнер як можливо ближче до роту та обережно сплюнути 

в нього мокроту після відхаркування. 

4. Стисло закрити контейнер кришкою. 

5. Вимити руки з милом. 

 

Розробив: Головна медична сестра 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

     

 Головний лікар 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБОРУ МОКРОТИННЯ 

 

1. Мокротиння в стаціонарних відділеннях об’єднання необхідно збирати 

в спеціально обладнаній кімнаті (яка використовується лише для цієї 

мети). 

2. Збір мокротиння необхідно проводити при відкритих вікнах (в холодну 

пору року при відкритій кватирці), якщо спеціальної кімнати немає, то 

збирати зразок мокротиння необхідно поза приміщенням, на 

відкритому повітрі. 

3. На дверях кімнати для збору мокротиння повинен висіти знак, який 

забороняє входити у кімнату іншим пацієнтам або родичам та який 

нагадує медпрацівникам про те, що входячи в кімнату, вони повинні 

надівати для захисту органів дихання респіратор та гумові рукавички. 

4. До відправки матеріалу на мікроскопію переконайтесь в кості 

зібраного матеріалу та зберігайте в холодильнику (окремо від 

продуктів) та доставлені на обстеження в лабораторію як можливо 

швидше. 

 

 

МІРИ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ РОБІТНИКІВ 

 

 Керуючи діями хворого, який відхаркує мокроту, дотримуйтесь правил 

інфекційного контролю. 

 Збір мокротиння здійснюється в спеціально обладнаній кімнаті, і лише 

при їх відсутності – на свіжому повітрі. 

 Безпосередньо спостерігайте за збором мокротиння через скляне вікно 

в двері або перегородку. 

 Входячи у кімнату для збору мокротиння, надівайте респіратор та 

гумові рукавички. 

 Контейнер з мокротою беріть лише в рукавичках, перевірте стислість 

закриття кришки. 

 Бланки ТБ-05 після заповнення Вами та присвоєння ідентифікаційного 

номеру на контейнерах поміщайте в поліетиленові пакети, щоб уникнути їх 

забруднення. 

 На всі три проби мокротиння заповнюється один бланк направлення. 

 

Розробив: Головна медична сестра  

 


