
Принципи інфекційного контролю 



Мета

Ознайомити з видами інфекційного контролю за ТБ в 
лікувальних закладах.

Завдання: 

Розглянути: 

 Стратегію  та форми інфекційного контролю.

 Компоненти інфекційного контролю.

 Адміністративний контроль.

 Заходи з контролю за станом навколишнього середовища 
(інженерний контроль).

 Індивідуальний захист органів дихання.





Утворення аерозолю при кашлі та чханні

 Розмова – 0-200 

 Кашлянув – 3500 

 Або 5 хв гучної розмови -
3500

 Чихнув – 1 000 000 МБТ



Аерозоль 

 Суспензія дрібних твердих або рідких часточок у газі 
(найчастіше у повітрі); 

 Одиниця вимірювання розмірів часточок типових аерозолів: 
Мікрон (мк, µ) - 10−6 метра = мікроме́тр(мкм, µm)



Інфекційний аерозоль

 Швидкість, з якою краплини мокротиння осідають на 

землю, пропорційна площі поверхні краплі

 Великі часточки падають на підлогу швидко (з висоти 2 м до 
10 секунд)

 Половина крапельних ядер буде залишатися у  зваженому 
стані в повітрі 30 хв. після кашлю 

 Найдрібніші частинки розміром 1-5 мкм осідають зі 
швидкістю 3 м у 24 години!
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Як довго механічні частинки можуть залишатися 
в повітрі?

Розмір частинок має велике значення

Час осідання частинок… з висоти 1,5 м при спокійному повітрі

20µm (порошок 

тонера принтера) 10µm 5µm 2µm 1µm

Шкідливі респіраторні частинки можуть перебувати в повітрі тривалий час

3.6 хв.

8.3 хв.
35.7 хв. 2.8 год. 12 год.

0.5µm

(тютюновий

дим)

41.7 год.



Великі частинки інфекційної аерозолі швидко 
падають  на підлогу через тяжкість



Маленькі частинки залишаються в повітрі і 
передаються повітряно крапельним шляхом



Найбільше епідеміологічне значення розповсюдження 
ТБ має повітряний шлях передачі.

Трансмісія здійснюється повітряним шляхом – через 
стабільний аерозоль краплинних ядер розміром 1 – 5 
мікрон.



Туберкульоз не передається:

Туберкульозні бактерії на білизні, меблях,
книгах, підлозі та інших предметах, котрі
поглинають, несуть і переносять збудників
інфекційних захворювань, не є заразними…

«Public Health Guidelines», Канада



Інфекційний контроль

Комплекс конкретних заходів і технологічних 
процедур, завдяки яким зменшується 
ймовірність передачі МБТ.



Інфекційний контроль
включає 3 компоненти:

 Адміністративний

 Інженерний

 Індивідуальний захист органів дихання



Стратегія інфекційного контролю

1. Адміністративний аспект - заходи, спрямовані на джерело 
інфекції.

2. Контроль навколишнього середовища (інженерний 
контроль) - заходи, спрямовані на розрив механізму 
передачі інфекції.

3. Індивідуальний захист органів дихання - заходи, спрямовані 
на сприйнятливі контингенти.



Адміністративні (керівні)  заходи

Заходи контролю за станом 

навколишнього середовища

Індивідуальний 

захист органів дихання

ПРІОРИТЕТ 3

ПРІОРИТЕТ 2

ПРІОРИТЕТ 1

Пріоритетні напрями
інфекційного контролю



Адміністративний контроль

1. Оцінка ризику інфікування в стаціонарі.

2. Впровадження, спостереження і контроль за заходами щодо 
обмеження розповсюдження інфекції.

3. Навчання персоналу.

4. Навчання пацієнтів.



Навчання персоналу

 Ознайомити з обов'язками і відповідальністю.

 Інформувати про ступінь ризику зараження

 Організувати семінари про ТБ, епідеміологію, патогенез, 
діагностику та лікування.

 Ознайомити із заходами по ІК.

 Моніторинг виконання правил ІК.



Навчання пацієнтів

 Етіологія, патогенез, симптоми ТБ, лікування та прогноз.

 Значення ізоляції.

 Навчання гігієні кашлю.

 Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

 Застосування хірургічних масок.



Основа протитуберкульозного інфекційного контролю:

 раннє і швидке виявлення ТБ;

 відокремлення інфекційних випадків;

 ефективне лікування.

Адміністративні заходи контролю – пріоритетні і мають

найбільший вплив:

 дозволяють зупинити ТБ у джерелі виникнення;
 менш затратні;
 можуть бути легко впроваджені.



Заходи з контролю за станом 
навколишнього середовища 

(інженерний контроль)



Заходи з контролю
за станом навколишнього середовища

Ультрафіолетове
бактерицидне

випромінювання

Системи 
фільтрації 

ХЕПА

Природна 
вентиляція

Центрально-
вентиляційні 

системи

Інфекційний контроль



Мета вентиляції:

 створення напрямку руху повітря з «чистої» зони в 
«брудну»;

 ефективне перемішування повітря;

 видалення контамінованого аерозолю;

 забезпечення нормованої кратності повітрообміну;

 запобігти забруднення інших приміщень, поверхів, 
припливних систем;

 забезпечення температурного комфорту.



Ультрафіолетове опромінення

 Ультрафіолетове випромінювання має значну 
антимікробну дію на різні види мікроорганізмів, 
включаючи, бактерії, віруси, спори і гриби.

 Ультрафіолетове випромінювання за 5 хвилин вбиває 
МБТ.



Бактерицидну дію має ультрафіолетове 
випромінювання з діапазоном довжини 

хвиль 205 - 315 нм, 
яка проявляється в деструктивно-модифікуючих 

фотохімічних пошкодженнях ДНК клітинного ядра 
мікроорганізму, що призводить до загибелі 

мікробної клітини.



Ограничения 
профессионального 

облучения УФ

Бактеріцидний

Фотокератит
Рак шкіри

Шкірна

еритема

Довжина хвилі (Нанометри)
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Бактерицидна лампа - ртутна лампа низького тиску, у 
якої в процесі електричного розряду в аргонно-ртутній 

суміші більше 60% випромінювання переходить у 
випромінювання з довжиною хвилі 253,7 нм.



Індивідуальний захист органів дихання



Індивідуальний захист органів дихання

Мета – захистити медичних працівників  у тих ситуаціях, коли 

заходи адміністративного контролю та контролю за станом 
навколишнього середовища не можуть повною мірою знизити 
концентрацію інфекційного аерозолю у повітрі.



Респіратори (для медпрацівників)

Індивідуальні засоби захисту



Рекомендації СDС (центр контролю і 
профілактики  щодо респіраторного захисту

Для медпрацівників рекомендуються респіратори, які мають 
як мінімум 95 % фільтрацію, діаметр частинок 0,3 мікрона.





НЕРА-фільтри

HEPA - High Efficiency Particle Absorption

(високоефективне затримання часток)

 Складаються з волокнистого матеріалу з діаметром волокон 
від 0,65 до 6,5 мкм та відстанню 10-40 мкм між ними.

 Виготовлені з паперу або скловолокна.



Респіратори: принцип роботи

• Фільтр виробляють із нетканих матеріалів.  

 Волокна фільтру мають електростатичний заряд.

 Уловлювання частинок відбувається в усьому об’ємі 
фільтруючих шарів.



Механічна частинка

Молекула води

Олійна частинка

Респіратори. 
Технологія Advanced Electret.

© 3M 14-15.06.2011.  All Rights Reserved.

Фільтрувальний 

матеріал

Advanced Electret



Волокно фильтра

Респіратори: принцип електростатичного 
утримання частинок

© 3M 14-15.06.2011.  All Rights Reserved.



Чи здатні мікобактерії вижити у НЕРА-фільтрі?

Дослідження, що проведені фахівцями Гарвардської школи
охорони громадського здоров’я (М. Фьорст, С. Рудник і інші,
Бостон, США, 1998 р.)

 МБТ не здатні «вилетіти» з справних НЕРА-фільтрів;

 Протягом 48 годин «вижили» лише 0,1 % МБТ;

 Реаерозолізація МБТ з НЕРА-фільтрів при їхньому
струшуванні практично неможлива



Захворюваність на ТБ серед медичних 
працівників - це показник роботи 
інфекційного контролю в даному 

лікувальному закладі



1. Індивідуальний захист органів дихання – необхідний і
важливий елемент інфекційного контролю за ТБ.

2. Дотримання гігієни кашлю перешкоджає 
розповсюдженню інфекції повітряно-крапельним 
шляхом.

3. Неправильне використання респіратора не захищає
органи дихання від попадання інфекції.

4. Проведення тренінгів по респіраторній програмі –
обов'язковий компонент плану інфекційного контролю.



Прибирання підлоги

 Прибирання з водою та миючими засобами видаляє бруд і разом з нею 
мікроби.

 Ризик нозокоміальної передачі ТБ мало корелює з чистотою поверхні.

 Чистота підлог сприяє дотримання санепідрежиму в медичному закладі.



Висновки

 Найважливішим  є адміністративний компонент ІК.

 Найпростіший метод інженерного компоненту ІК –
природна вентиляція.

 Для індивідуального захисту від інфікування мікобактеріями 
туберкульозу використовують тільки респіратори.

 Загальні санітарно-епідемічні норми необхідно забезпечити 
у медичних закладах.


