
Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації 

КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне  

об’єднання „Фтизіатрія”ДОР» 

 

Н А К А З 

від ”___”_______________2015р.      №____ 

 

м. Дніпропетровськ 
 

„Про удосконалення заходів забезпечення  

інфекційного контролю в об’єднанні” 

 

 На виконання наказу МОЗ України від 18.08.2010р. № 684 „Про 

затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в 

лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування 

людей та проживання хворих на туберкульоз”,  наказу МОЗ України від 

04.09.2014р. №620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі», наказу ДОЗ 

Дніпропетровської облдержадміністрації від 04.12.2013р. №1647/0/197-13 «Про 

затвердження Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в 

лікувально-профілактичних закладах» та з метою забезпечення безпечних умов 

роботи співробітників, зниження ризику професійних захворювань 

туберкульозом, перехресного інфікування хворих 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів забезпечення інфекційного контролю в б’єднанні 

(додаток №1). 

 

2. Затвердити комісію з інфекційного контролю: 

Крижановський Д.Г. – директор - голова  

Воронцова О.В.  – заступник директора з медичної частини – співголова 

Скачко І.В.  - головна медична сестра - секретар 

Огінський Ф.С. - заступник директора з технічних питань 

Маковей Л.І.  - заступник директора з економічних питань 

Чаукіна Л.М.  - завідувач ЛТВ №1 

Воробчак А.М. - в.о. завідувача ЛТВ №2 

Подляцька В.В. - завідувач ЛТВ №3 

Стаднік О.І.  - завідувач ЛТВ №4 

Єлісєєв В.В.  - завідувач позалегеневим відділенням 

Савенков Ю.Ф. - завідувач легенево - хірургічного відділення  

Таран С.К.  - завідувач дитячим відділенням 

Ткаченко І.В.  - завідувач ВАІТ 

Відішева Н.М.  - завідувач рентгенологічним відділення 

Корячко Є.П.  - завідувач консультативної поліклініки 

Фонарьова М.М. - завідувач клініко - діагностичної лабораторії 

Дрозд О.А.  - завідувач фізіотерапевтичним кабінетом 



Чугункіна А.С. - інженер з охорони праці 

 

3. Затвердити положення про комісію з інфекційного контролю та розподіл 

обов’язків членів комісії з інфекційного контролю (додаток №2, додаток 

№3). 

4. Засідання комісії проводити 1 раз на квартал  з притягненням  завідувачів 

відділеннями та старших медсестер – останній  понеділок кварталу. 

Термін: щоквартально 

 

5. Завідувачам стаціонарних відділень та структурних підрозділів перевірку 

стану виконання Плану здійснювати не рідше одного разу на місяць. 

 

6. Заступнику директора з медичної частини  Воронцовій О.В., завідувачам 

стаціонарних відділень: 

 

5.1. Забезпечити дотримання розподілу хворих в стаціонарних відділеннях 

за результатами мікроскопії мазку мокротиння на КУБ: 

5.1.1. відділення високого ризику інфікування – ЛТВ №1, ЛТВ №2, ЛТВ 

№3, ЛТВ №4, легенево-хірургічне відділення, відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії, консультативна поліклініка, 

КДЛ, приймальне відділення, фізіотерапевтичний кабінет, 

бронхологічний кабінет, кабінет УЗД, стоматологічний кабінет, 

рентгенологічне відділення, кімнати для збору мокротиння. 

5.1.2. відділення середнього ризику інфікування – відділення 

позалегеневих форм туберкульозу (гінекологічний, урологічний, 

офтальмологічний та кістково-суглобовий профілі), дитяче 

відділення. 

5.1.3. приміщення низького ризику інфікування – аптечний склад, 

адміністративно - управлінські та господарсько - допоміжні 

підрозділи, службові приміщення для персоналу (кімнати для 

переодягання, прийому їжі, душові кабіни, туалети). 

 

5.2. Переводи хворих у відповідне відділення здійснювати не пізніше 8 

год. після отримання результатів мікроскопії мазку мокротиння. 

Термін – постійно. 

 

5.3. Відвідування хворими других відділень та підрозділів забезпечити 

виключно при необхідності лікувально – діагностичних заходів, в 

масці та у супроводі медичного представника. 

Термін – постійно. 

 

5.4. Дозволити прогулянки хворих на відведеній території лісопарку 

об’єднання. 

Термін – з 7.00 до 21.00 год.. 

5.5. Заборонити хворим відділень високого ризику інфікування покидати 

територію закладу з оформленням письмової згоди (додаток №4). 

Термін – постійно. 



 

5.6. Забезпечити збір мокротиння тільки в кімнатах для збору мокротиння 

після інструктажу та під безпосереднім наглядом медичного 

персоналу. 

Термін – постійно. 

 

5.7. Зобов’язати весь персонал об’єднання застосовувати респіратори 

класу захисту FFP2  в середині зон високого та середнього ризику 

інфікування, у тому числі в середині відділень високого та середнього  

ризику інфікування. 

Термін – постійно. 

5.8. Провести маркування стаціонарних відділень та структурних 

підрозділів за ступенем  ризику  захворювання  на  туберкульоз: 

Червоний колір – зони високого ризику захворювання  на  

туберкульоз; 

Жовтий колір – зони середнього ризику захворювання  на  

туберкульоз; 

Зелений колір – зони низького ризику захворювання  на  туберкульоз. 

 

 

6. Завідувачу консультативної поліклініки Корячко Є.П.: 

6.1. Розподіл потоків хворих проводити на рівні реєстратури. 

6.2. Провести навчання медичного персоналу з питань вимог інфекційного 

контролю. 

6.3. Прийом лікарів хворим з бактеріовиділенням вести позачергово. 

6.4. Госпіталізацію хворих з бактеріовиділенням проводити не пізніше 3 

годин. 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 Директор                                                                Крижановський Д.Г. 

 
Вик. Воронцова О.В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор КЗ «ДОКЛПО „Фтизіатрія”ДОР» 

 ______________ Д.Г. Крижановський 

„____” _________________ 2015р.  

 
 

ПЛАН  ЗАХОДІВ  

 
ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ КЗ «ДОКЛПО «ФТИЗІАТРІЯ»ДОР» НА 2015 РІК 

 

Заходи  Дата 

 

Відповідальний  Контроль Виконання 

1. Організаційні заходи 

 

1.1.Підготувати та надати для затвердження 

директору План інфекційного контролю 

закладу  

до 10.01.2015 Співголова комісії з 

інфекційного контролю 

Директор  

1.2. Надавати пропозиції щодо внесення змін 

та корегування Плану інфекційного 

контролю  

у разі необхідності Члени комісії з 

інфекційного контролю 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.3. У стаціонарних відділеннях та 

структурних підрозділах перегляд та 

затвердження у директора планів по 

інфекційному контролю. Копії планів надати 

заст.. директора з мед. частини 

Січень 2015р. Завідувачі відділень Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.4. Проводити засідання комісії  з 

інфекційного контролю 

1 раз на квартал Голова комісії Директор  

1.5. Здійснювати моніторинг додержання 

умов інфекційного контролю в структурних 

підрозділах закладу.  

Щомісячно Члени комісії з 

інфекційного контролю 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.6. Проводити аналіз виконання заходів з 

інфекційного контролю в закладі. 

Щоквартально Заст.. директора з 

медичної частини, 

 

Директор 

 



головна медична сестра 

1.7. Провести аналіз захворюваності на 

туберкульоз серед співробітників 

Січень та щоквартально 

 

Довірений лікар Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.8. Оцінка стану облаштування приміщень 

закладу з метою можливої реструктуризації 

для раціонального розподілу зон ризику 

Січень 2015р. Заступник директора з 

технічних питань, 

завідувачі відділень 

Директор  

1.9. Навчання персоналу: 

 - інструктаж при прийомі на роботу 

- планове навчання  

- тренінг-курси  

- семінари  

 

Протягом року 

 згідно плану  

(додається) 

Інженер з охорони 

праці, завідувачі 

відділень 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.10. Навчання хворих: 

 - школа «Здоров’я»  

 

Згідно плану 

(додається) 

Головна медична 

сестра 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

1.11. Проведення проф..оглядів 

співробітників  

 

При взяті  на роботу, 

надалі 2 рази на рік в 

зонах високого ризику 

інфікування, 1р. на рік у 

зонах середнього та 

низького ризику 

Довірений лікар Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2. Адміністративний контроль 

 

2.1. Забезпечити підготовку та видання 

відповідних наказів по закладу стосовно 

забезпечення інфекційного контролю у разі 

внесення змін до регламенту роботи 

структурних підрозділів, режимних кабінетів, 

параклінічної служби. 

Постійно Директор   

2.2. У разі кадрових змін своєчасно вносити 

корективи до складу комісії з інфекційного 

контролю 

Постійно Заст.. директора з 

медичної частини, 

начальник відділу 

кадрів 

Директор  

2.3. Провести самооцінку існуючих заходів 

інфекційного контролю. 

До 10.01.2015 Заступник директора з 

медичної частини 

Директор  



2.4. Переглянути розподіл обов’язків  

фахівців, які є членами комісії з інфекційного 

контролю та внести відповідні обов'язки до 

посадових інструкцій. 

До 10.01.2015 Співголова  та секретар 

комісії з інфекційного 

контролю 

 

Директор 

 

2.5. Удосконалення заходів з розподілу 

потоків хворих в стаціонарних відділеннях та 

на консультативному прийомі: 

- в стаціонарних відділеннях розмежувати 

«чисту» та «брудну» зону. 

- госпіталізацію хворих з МБТ+ здійснювати 

в межах приймального відділення (минувши 

поліклініку). 

- рух співробітників закладу здійснювати по 

бокових сходах. 

- розмежувати стаціонарні відділення за 

результатами ТМЧ. 

І квартал 2015р. Заступник директора з 

медичної частини, 

завідувачі відділень 

Директор   

2.6. Дотримання розподілу потоків хворих  Протягом року Завідувачі відділень Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2.7. Своєчасна діагностика бацилярного 

туберкульозу та мультирезистентного 

туберкульозу за допомогою молекулярно-

генетичних методів обстеження.  

Протягом року Завідувач КДЛ, 

завідувач 

консультативної 

поліклініки 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2.8. Своєчасний початок відповідного курсу 

протитуберкульозної терапії (не пізніше 7 

днів). 

Протягом року Завідувачі відділень Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2.9. Забезпечення оперативного зв’язку з 

клініцистами з метою своєчасної видачі 

результатів дослідження  мазку мокротиння  

співробітниками лабораторії .  

Впровадження передачі лабораторних 

досліджень за допомогою Інтернет – зв’язку.  

Протягом року Завідувач КДЛ, 

Лікар-бактеріолог 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2.10. Своєчасна діагностика припинення 

бактеріовиділення та визначення показань 

для переводу на амбулаторне лікування.  

Протягом року Завідувачі відділень Заст.. директора з 

медичної частини 

 



2.11. Провести розрахунок потреби в 

спецодязі, респіраторах для працівників, 

масках для хворих та опромінювачів 

екранованого типу 

До 10.01.2015 Інженер з охорони 

праці, головна медична 

сестра, завідувачі 

відділень 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

2.12. Для скорочення циклу роботи із 

зразками мокротиння та культурою надати 

заявку на придбання розхідних матеріалів 

для автоматизованої системи ВАСТЕК 

До 10.01.2015 Завідувач КДЛ Директор  

2.13. Забезпечити  своєчасне проведення 

атестації робочих місць з урахуванням 

ступеню ризику інфікування туберкульозом  

За визначеним терміном, 

позачергово – у разі 

необхідності 

Комісія з атестації 

робочих місць 

Директор  

2.14. Систематично проводити контроль за 

дотриманням техніки безпеки при роботі з 

інфекційним матеріалом на робочих місцях 

Постійно Старші медсестри 

відділення 

Завідувачі 

відділень 

 

 

2.15. Перегляд та затвердження алгоритмів 

надання медичної допомоги хворим на 

туберкульоз. 

Протягом року Заст.. директора з 

медичної частини, 

головна медична сестра 

Директор  

2.16. Розробити та затвердити алгоритми 

роботи вентиляції в зонах високого ризику 

І квартал 2015р.  Інженер з охорони 

праці 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

3. Інженерний контроль 

 

 

3.1.Провести  оцінку використання у 

структурних підрозділах закладу природної, 

механічної або змішаного  типу вентиляції. 

До 01.01.2015р Інженер з охорони 

праці 

Заступник 

директора з 

технічних питань 

 

3.2. Провести розрахунок потреби 

випромінювачів екранованого типу 

До 10.01.2015 

(додається) 

Інженер з охорони 

праці, головна медична 

сестра завідувачі 

відділень 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

3.3. Природна вентиляція. Дотримання 

режиму провітрювання 

 

Щоденно 

Старші медсестри 

відділення 

Завідувачі 

відділень 

 

3.4 Контроль за станом роботи вентиляційної 

системи.  

 

Постійно 

Завідувачі відділень, 

сестри господарки 

 

Відповідальний за 

обслуговування 

вентиляцій 

 

3.5.  Раціональне використання Протягом року Завідувачі відділень, Завідувач  



бактерицидних ламп.  сестри господарки господарством, 

головна медична 

сестра 

3.6.  Своєчасна обробка бактерицидних ламп 

та контроль якості роботи ламп.  

1 раз на тиждень Старші медсестри 

відділень 

Завідувачі 

відділень 

 

3.7. Провести заміри ефективності роботи 

ультрафіолетових опромінювачів. 

1 раз на рік Заст.. директора з 

медичної частини, 

головна медична сестра 

Директор  

3.8. Провести заміри ефективності роботи 

припливно – витяжної вентиляції в зонах 

високого ризику 

ІІ квартал Інженер з ОП Заступник 

директора з 

технічних питань 

 

3.9. Забезпечення експлуатації ламінарних 

шаф І та ІІ класів безпеки згідно Паспорту та 

вимогам безпеки експлуатації. 

Постійно Завідувач КДЛ 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

3.10. Провести валідацію роботи ламінарних 

шаф ІІ класу безпеки (6 шт.) 

ІІ квартал Завідувач КДЛ 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

3.11. Забезпечити дотримання графіку 

технічного обслуговування очищувачів 

повітря 

Постійно Завідувач КДЛ 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

3.12. Здійснення контролю за збором, 

зберіганням та утилізацією відходів.  

Щоденно Завідувач 

господарством, Старші 

медсестри відділень 

Головна медична 

сестра 

 

3.13. Передбачити кошти для забезпечення 

технічного обслуговування системи 

припливно-витяжної вентиляції та її 

удосконалення. 

При складанні 

кошторису на 2015 рік 

Заступник директора з 

технічних питань, 

заступник директора з 

економічних питань 

Директор  

3.14. Передбачити кошти для придбання 

ультрафіолетових опромінювачів 

При складанні 

кошторису на 2015 рік 

Головна медична 

сестра, заступник 

директора з 

економічних питань 

Директор  

4. Індивідуальний захист органів дихання 

 

4.1. Провести розрахунок потреби в 

респіраторах для працівників та хірургічних 

До 10.01.2015 Інженер з 

охорони праці, 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 



масках для хворих. головна медична 

сестра, 

завідувачі 

відділень 

4.2. Безперебійне, за потребою, забезпечення 

персоналу засобами індивідуального захисту 

(ЗІЗ)  

Протягом року Головна 

медична сестра 

 

 

Директор 

 

4.3. Забезпечення заразних хворих 

одноразовими хірургічними масками. 

Контроль за їх правильним застосуванням.  

Протягом року Старші 

медсестри 

відділень, сестри 

господарки 

відділень 

 

Завідувачі відділень 

 

4.4. Індивідуальний інструктаж, навчання та 

тестування правильності підгонки 

респіраторів всім співробітникам.  

Згідно графіку Інженер з 

охорони праці 

Головна медична сестра  

4.5. Здійснювати  перевірки щодо 

використання медичними працівниками 

респіраторів та щільність їх прилягання. 

Згідно графіку Інженер з ОП, 

головна медична 

сестра, 

зав.відділень, 

старші медичні 

сестри 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

4.6. Здійснювати перевірки щодо 

використання хворими хірургічних масок та  

одноразових контейнерів для збору 

мокротиння. 

Постійно  Головна 

медична сестра, 

старші медичні 

сестри відділень. 

Заст.. директора з 

медичної частини 

 

4.7. Забезпечити проведення інструктажів 

щодо застосування засобів захисту 

респіраторної системи при прийомі на роботу 

нових працівників 

Постійно Інженер з ОП Заст.. директора з 

медичної частини 

 

 

 Заступник директора 

 з медичної частини            Воронцова О.В. 

 



 

Додаток №2 

           до наказу № ____ 

           від ____________ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з інфекційного контролю 

 

1. Склад комісії з інфекційного контролю затверджується директором  

щорічно у поновлювальному наказі. 

2. Головою комісії призначається директор закладу, співголовою  - 

заступник директора з медичної частини, члени комісії – керівний склад 

лікарні. 

3. Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться 

щонайменше 1 раз на місяць. По результатах засідання складається 

протокол, який підписується головою та секретарем комісії. Протокольна 

інформація доводиться до відома усіх членів комісії, котрі, в свою чергу, 

ознайомлюють підлеглий персонал. 

4. Робота комісії контролюється безпосередньо директором закладу. 

5. Основними функціями комісії з інфекційного контролю: 

 Розробка і впровадження в практику заходів щодо інфекційного контролю за 

туберкульозною інфекцією. 

 Контроль за дотриманням протиепідемічного і санітарно-гігієнічного 

режиму. 

 Аналіз результатів реалізації планів комісії з інфекційного контролю. 

Проводиться щомісяця на оперативній нараді у директора або заступника 

директора  з медичної частини. 

 Оцінка результатів моніторингу дотримання мір інфекційного контролю у 

відділеннях лікарні. Щомісяця на оперативній нараді у заступника директора з 

медичної частині, щокварталу – у директора лікарні. 

 Інформування про свою діяльність служби ЛПЗ – щокварталу на 

оперативній нараді у директора лікарні. 

 Контроль за повнотою і своєчасністю мікробіологічних досліджень, 

проведених з метою встановлення діагнозу захворювання й оцінки санітарно-

гігієнічного стану лікарні. 

6. Основні обов’язки комісії з інфекційного контролю: 

 Консультування персоналу з усіх питань контролю за інфекціями. 

 Проведення інструктажу з питань інфекційного контролю при прийомі на 

роботу та поточне навчання персоналу лікарні. 

 Розробка епідеміологічно безпечних алгоритмів виконання основних заходів 

(маніпуляцій і процедур), забезпечення наявності відповідних алгоритмів на 

робочих місцях. 

 Створення системи активного виявлення випадків внутрішньо-лікарняних 

інфекцій. 

 Розслідування усіх випадків виникнення інфекції в стаціонарних відділеннях 

лікарні. 

 

Голова комісії, директор       Крижановський Д.Г. 



 

          Додаток №3 

           до наказу № ____ 

           від ____________ 

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 

ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ З ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

№ 

п/п 

Члени комісії Обов’язки 

 

1. Крижановський Д.Г. Організація інфекційного  контролю, 

контроль за виконанням заходів. 

Визначати пріоритетні задачі з 

інфекційного контролю в лікарні. 

Визначати відповідальних за 

проведення окремих заходів інфекційного 

контролю, відповідно до плану. 

2. Воронцова О.В. Епідеміологічний нагляд: Здійснення  

моніторингу додержання умов інфекційного 

контролю в структурних підрозділах закладу. 

Брати участь у розробці планів роботи в 

лікарні (у відділеннях). 

Брати участь у розробці епідеміологічно 

безпечних алгоритмів лікувально-

діагностичних маніпуляцій і процедур. 

Брати участь у розробці програм 

навчання медичного персоналу з питань 

інфекційного контролю, дотримання 

протиепідемічного режиму, профілактики 

внутрішньо-лікарняних інфекцій. 

Проводити навчання медичного 

персоналу з питань інфекційного контролю у 

тому числі первинний інструктаж при 

прийомі на роботу. 

 

3. Скачко І.В. Дотримання дезінфекційного  режиму  у 

структурних підрозділах закладу,  контроль за  

роботою  дезінфекційної   камери,   парових   

та повітряних стерилізаторів; 

Моніторинг заходів, спрямованих на охорону 

здоров’я медичного персоналу, здійснення   

контролю    за    використанням    засобів 

індивідуального захисту органів дихання. 

Проводити навчання середнього та 

молодшого медичного персоналу з питань 

інфекційного контролю, у тому числі 

первинний інструктаж при прийомі на роботу. 



4. Огінський Ф.С. Оцінка технічного   стану   та   матеріального   

забезпечення закладу.   

Проводити навчання персоналу з питань 

інфекційного контролю, у тому числі 

первинний інструктаж при прийомі на роботу. 

5. Маковєй Л.І. Планування видатків для здійснення 

капітальних ремонтів та проведення 

реконструкцій в об’єднанні, складання 

кошторису на заходи інфекційного контролю 

в закладі за заявками завідувачів відділень. 

6. Чаукіна Л.М. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

7. Воробчак А.М. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

8. Подляцька В.В. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

9. Стаднік О.І. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 



Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

10. Єлісєєв В.В. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

11. Савенков Ю.Ф. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Епідеміологічне спостереження за 

хірургічними хворими, навчання персоналу,  

хворих  та відвідувачів дотриманню вимог  

інфекційного контролю, скороченню терміну 

спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

12. Таран С.К. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

13. Ткаченко І.В. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та 

відвідувачів дотриманню вимог інфекційного 

контролю, скороченню терміну спілкування з 

хворими із  



бактеріовиділенням 

14. Відішева Н.М. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Рентгенологічне обстеження при прийомі на 

роботу та  щорічний медичний огляд 

медичних працівників. 

Навчання персоналу вимог  

інфекційного контролю, скороченню терміну 

спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

15. Корячко Є.П. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та відвідувачів 

дотриманню вимог інфекційного контролю, 

скороченню терміну спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

16. Фонарьова М.М. Регулярне і своєчасне інформування 

зацікавлених осіб про дані, що мають 

відношення до питань інфекційного 

контролю. 

Участь у проведенні спеціальних 

досліджень по конкретних проблемах 

інфекційного контролю. 

Розробка разом з іншими членами 

комісії  з інфекційного контролю переліку 

показань до проведення мікробіологічних 

досліджень відповідно до нормативних 

документів і з чітким визначенням. 

Розробка протоколів (інструкцій) для 

всіх користувачів лабораторії (письмовий 

документ), що включає інформацію про 

режим роботи лабораторії, терміни виконання 

досліджень, можливості одержання 

додаткової відповіді, методах забору проб, 

метода транспортування проб і їхнього 

збереження в разі потреби і правилах 

одержання результатів. 

Організовувати проведення додаткового 



навчання співробітників правильності 

інтерпретації результатів мікробіологічних 

досліджень, методикам забору, збереження, 

транспортування проб для бактеріологічних 

досліджень. 

17. Дрозд О.А. Розробляти принципи організації ІК у 

відділеннях: організовувати збір і рух 

інформації відповідно до програми 

епідеміологічного спостереження, 

організовувати адекватний протиепідемічний 

режим у відділеннях. 

Навчання персоналу,  хворих  та 

відвідувачів дотриманню вимог  

інфекційного контролю, скороченню терміну 

спілкування з хворими із  

бактеріовиділенням 

18 Чугункіна А.С. Дотримання заходів  щодо  охорони  праці,  

особистої  гігієни працівниками закладу, 

здійснення   контролю    за    використанням    

засобів індивідуального захисту органів 

дихання. 

Дотримання заходів по обслуговуванню 

вентиляційних систем. 

 

Заступник директора 

 з медичної частини      Воронцова О.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

           до наказу № ____ 

           від ____________ 
 
 

Правила  

ізоляції хворих, які мають бактеріовиділення МБТ.  

 
На підставі: 

- Закону України №4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення». 

- Закону України №2586-ІІІ «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз». 

- Наказу МОЗ України від 18.08.2010р. №684 «Про затвердження Стандарту 

інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально – профілактичних закладах, 

місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз». 

 

1. Хворі, які виділяють мікобактерії туберкульозу, до моменту припинення їх виділення 

повинні знаходитись в палатах у відділенні, де будуть забезпеченні: обстеження, 

лікування, прийом їжі. Відділення від інших приміщень відділено дверима, які 

замикаються на ключ медичним персоналом. Ізоляції підлягають хворі до припинення 

бактеріовиділення. 

2. Виходить з відділення хворі можуть тільки з дозволу медичного персоналу згідно 

затвердженого графіку прогулянок. Заборонено покидати територію закладу.  Виходячи з 

відділення, хворі в обов’язковому порядку повинні носити хірургічну маску. 

3. Відвідувачі у відділення допускаються тільки з дозволу медичного персоналу та тільки 

к хворим, котрим призначено постільний режим. При цьому відвідувачі повинні носити 

респіратор. 

4. Питання з приводу припинення ізоляції хворого вирішує лікуючий лікар. 

 

 

 
 

Інформована згода  

 
Мене, ______________________________________________________________________,  

(П.І.Б.) 

 проінформовано, що в випадку невиконання режиму ізоляції та лікування по 

відношенню до мене будуть застосовано адміністративні заходи (виписка зі 

стаціонару). 

 З правилами ізоляції хворих туберкульозом ознайомлено та зобов’язуюсь їх виконувати.  

 

 

Дата _________________ 20_____ р.               Пацієнт ___________________  

Лікар ____________________ 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Затверджую: 

Директор КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР» 

                                                                ____________Д.Г.Крижановський 

                                                               «_____»_______________2015р. 

 

План  

проведення бесід з хворими у відділеннях КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР» 

щодо правил дотримання інфекційного контролю.  

«Школа здоров’я»  

 

 Тема бесіди Дата 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Введення в інфекційний контроль. 

Основні поняття дотримання ІК для 

хворих на туберкульоз 

14.01.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

2. Шляхи  передачі  туберкульозу. 

Форми туберкульозу.  

11.02.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

3. Етикет кашлю. Носіння одноразових 

масок.  

11.03.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

4 Правила якісного збору мокротиння. 15.04.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

5. Прихильність хворих до 

безперервного лікування 

туберкульозу. Правила прийому 

протитуберкульозних препаратів. 

13.05.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

6 Правила відвідування хворих у 

стаціонарі  

10.06.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

7 Туберкульоз та шкідливі звички 

(алкоголь,тютюнопаління,наркоманія) 

15.07.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

8 Робота бактерицидних 

випромінювачів. Для чого вони. 

Нешкідливе  випромінювання. 

12.08.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

9 Психологічна допомога хворим на 

туберкульоз. Адаптація у суспільстві. 

09.09.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

10 Правила поведінки хворого на 

туберкульоз з дотриманням правил ІК 

(сім’я, робота, суспільство) 

14.10.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

11 Лікування туберкульозу. Основні 11.11.2015 Завідувачі  



лікарські засоби. Правила прийому, 

можливі побічні дії.  

відділень, старші 

медичні сестри 

12 Правила поведінки хворого на 

туберкульоз з дотриманням правил ІК 

в стаціонарі. 

09.12.2015 Завідувачі 

відділень, старші 

медичні сестри 

 

 

 

Головна медична сестра                                      І.В.Скачко 

 

                                                                               

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Затверджую: 

      Директор КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія»ДОР» 

                                                                ____________Д.Г.Крижановський 

                                                                «_____»__________________2015р. 

 

 

План  

проведення семінарських занять, конференцій  з правил інфекційного 

контролю згідно наказу №684, 950  

з медичним працівниками  КЗ «ДОКЛПО «Фтизіатрія» ДОР на 2015рік 

 

№ Тема та від занять  Дата 

проведення 

 

            Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Семінар: «Наказ №684,950» 

Введення в інфекційний 

контроль. 

12.01.2015 Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

 

2. Конференція: 

Індивідуальний захист 

органів дихання та 

принципи дотримання 

особистої гігієни під час 

респіраторних актів. 

Проведення ФІТ-тесту на 

щільність прилягання 

респіраторів с гепа-

фільтром.  

23.02.2015 Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

Інженер х охорони 

праці Чугункіна Н.С. 

 

3. Конференція: Контроль за 

станом повітря закритих 

приміщень. Практичні 

заняття по визначенню 

руху повітря.  

13.04.2015 Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

Інженер х охорони 

праці Чугункіна Н.С 

 

4. Семінар: Оцінка ступеня 

ризику захворювання на 

туберкульоз у структурних 

підрозділах. Здійснення ІК 

в приміщеннях різного 

ступеня ризику.  

15.06.2015 Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

 

 

5. Конференція: Безпека 

збирання, транспортування 

зразків мокротиння для 

дослідження. 

20.08.2015 Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

 

 



6.  Семінар: Розподіл потоків    

хворих. Черговість 

відвідування кабінетів 

допоміжних служб 

об’єднання  

14.09.2015р Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

 

 

7. Семінар: Принципи ДОТ-

терапії. 

16.11.2015р Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

 

 

8. Конференція: 

Адміністративні заходи 

інфекційного контролю. 

21.12.2015р Заступник директора 

з медичної частини 

Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

Інженер х охорони 

праці Чугункіна Н.С 

 

9. Проведення конференцій та 

семінарів з правил ІК у 

лікувальних закладах 

Дніпропетровської області 

з проведенням ФІТ-тесту. 

Протягом 

року по 

наданням 

заявок 

лікувальних 

закладів 

Нач.мед. 

 Воронцова О.В. 

Головна медична 

сестра Скачко І.В. 

Інженер х охорони 

праці Чугункіна Н.С 

 

 

Заступник директора 

 з медичної частини       Воронцова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


