
ВАЛЕНТИНА МАЛЮГА
ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ  
ТОВ  «ДАНА МЕДІКАЛ»

 Протиепідемічний режим, 

Дезінфекція в закладах 

охорони здоров'я. 



визнання захисту населення від інфекційних  
хвороб  одним  із 
пріоритетних  напрямів  діяльності  органів  
виконавчої  влади  та 
органів місцевого самоврядування
(Закон України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб - стаття 10)

■ Санітарно-протиепідемічний режим в 
закладах охорони здоров’я – це комплекс 
організаційних, санітарно-профілактичних, 
гігієнічних та протиепідемічних заходів, які 
направлені на попередження внутрішньо 
лікарняної інфекції.



ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ 
ІНФЕКЦІЇ (ВЛІ)

■ Внутрішньолікарняна інфекція (лікарняна, 
госпітальна, нозокомінальна, ІНФЕКЦІЯ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНА ІЗ НАДАННЯМ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ) – будь яке, 
клінічно ропізнане інфекційне захворювання 
(мікробного , вірусного чи паразитарного 
походження), що виникло в результаті 
перебування хворого в стаціонарі, в 
результаті отримання медичної допомоги в 
амбулаторних умовах чи медичної діяльності 
персоналу ЛПЗ (визначення ВООЗ)



РЕАЛІЗАЦІЯ ЕПІДПРОЦЕСУ : 
3 ЛАНЦЮГИ

ДЖЕРЕЛО 
ІНФЕКЦІЇ

МЕХАНІЗМ 
ПЕРЕДАЧІ: 
ШЛЯХИ І 
ФАКТОРИ 
ПЕРЕДАЧІ

СПРИЙНЯТЛИВИЙ 
ОРГАНІЗМ



Джерело 
інфекції

Механізм передачі, 
шляхи передачі, 
фактори передачі

Сприйнятливий 
організм

Дезінфекція, при необхідності стерилізація, асептика і 
антисептика, застосування індивідуальних засобів захисту, 
функціонування системи загальних засобів захисту

Механізми передачі ВЛІ       шляхи і фактори передачі
●контактний
- гемоконтактний                парантеральний – з біологічними  рідинами                   
                                                під час різноманітних  медичних маніпуляцій                                             
● фекально-оральний       контактно-побутовий, харчовий, водний
● повітряно-крапельний   повітряно-крапельний, повітряно-пиловий,   
● трасмісивний                  шляхом укусів кровососних комах (вошей,  
                                               комарів,блошиць



Дезінфекція – процес обробки який забезпечує скорочення 
чисельності та/або загибель патогенних та інших 

мікроорганізмів фізичними та/або хімічними засобами з 
метою переривання розповсюдження інфекцій

■ Хімічні речовини,  біологічні  чинники  та  засоби  
медичного призначення,   що  застосовуються  для  
проведення  дезінфекційних заходів,  підлягають  
гігієнічній   регламентації   та   державній реєстрації в 
порядку ( 908-2006-п, в редакції П №178) ), 
встановленому законодавством (ст 34. Закону України 
«Про захист від інфекціних хвороб»)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/908-2006-%D0%BF


У відповідності до Постанови КМ України від 3 липня 2006 р. № 
908 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 
дезінфекційних засобів ( в редакції Постанови КМ України №178 від 
14 березня 2018р., дезінфекційні засоби вважаються зареєстрованими 
після внесення їх в Державний реєстр дезінфекційних засобів 
П.8. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про 
державну реєстрацію (перереєстрацію) засобу інформація про 
засіб вноситься до Державного реєстру дезінфекційних засобів 
(далі — Реєстр). Засіб вважається зареєстрованим з моменту 
внесення його до Реєстру

 шлях для отримання  інформації:             
сайт МОЗ
http://moz.gov.ua/vidkriti-dani



Основні напрямки 
дезінфекції в ЗОЗ

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Медичні 
вироби

предмети догляду
 за хворими,
поверхні ( епідемічно
 значущі), меблі, 
прибиральний
інвентар

Руки медичного 
персоналу

Шкірні покриви 
пацієнтів

Медичні відходи



Наказ МОЗ України №236 наказ від 04 квітня 2019р. 2012р. 
«Інструкція щодо контролю та профілактики післяопераційних 

гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, 
резистентними до дії антимікробних препаратів»

■ 7.7. Перелік епідемічно значимих об’єктів внутрішнього середовища  відділень 
хірургічного профілю ЗОЗ та обсяг планових санітарно-мікробіологічних 
досліджень визначаються залежно від особливостей лікувально-діагностичного 
процесу на підставі результатів аналізу епідемічної ситуації в ЗОЗ та включають: 

■ змиви з частин апаратів штучного дихання (дихальні маски, насадки, шланги 
кисневої підводки, маска та шланг наркозного апарата, крім одноразового 
використання); 

■ воду із зволожувачів; конденсат дихальних контурів; 
■ змиви з рук та медичних халатів членів хірургічної бригади та іншого медичного 

персоналу перед початком виконання операції або лікувально-діагностичних 
процедур; 

■ операційне поле (область хірургічного розрізу) на шкірі пацієнта; 
■ медичні інструменти та обладнання, а також предмети догляду за хворими. 
■ У випадку ускладнення епідемічної ситуації у хірургічному відділенні перелік об’

єктів, які підлягають санітарно-мікробіологічному дослідженню, може бути 
розширений. 

■ 7.8. В амбулаторно-поліклінічних закладах, медичних центрах обсяг санітарно-
мікробіологічних досліджень епідемічно значимих об'єктів внутрішнього 
середовища відділень хірургічного профілю визначається адміністрацією ЗОЗ. 



Антисептика рук

РУКИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ Є ФАКТОРОМ 
ПЕРЕДАЧІ  ВЛІ В 30-85% ВИПАДКАХ



-№236 від 04 квітня 2012р. “Інструкція щодо 
організації контролю та профілактики 
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, 
спричинених мікроорганізмами, резістентними до дії 
антимікробних препаратів”

-№ 798 від 21.09.2010р. “Про затвердження 
методичних рекомендацій “Хірургічна та гігієнічна 
обробка рук медичного персоналу”

-№ 181 від 04.04.2008р. Методичні вказівки 
“Епідеміологічний нагляд за інфекціями області 
хірургічного втручання та їх профілактика”

-№234 від 10.05.2007р. “Про організацію профілактики 
внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських 
стаціонарах”

НОРМАТИВНА БАЗА



ефективність знезараження рук  прямо залежить від 
якості антисептика для рук

■ «Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження 
методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук 
медичного персоналу») 

■ Антисептик для рук – засіб на основі спирту з додаванням або без 
додавання інших сполук, призначений для деконтамінації шкіри 
рук з метою переривання ланцюгу передачі інфекції; 

■ «п. 3.2.1. Хірургічна антисептика рук проводиться із застосуванням 
різних спиртових антисептиків методом їх втирання в кисті рук та 
передпліччя, включаючи ліктьові згини». 

■ Додаток 1 – «обладнання для гігієни рук» - вказано «спиртовий 
антисептик»

■ В «Рекомендаціях ВОЗ по обробці рук в закладах охорони здоров’я» 
(2009р.) , Додаток  визначено термін – «Спиртовий засіб -(для рук). – 
засіб, що вміщує спирт (рідкий, гель, піна), створений для 
нанесення на руки з метою  знищеня мікроорганізмів і /або 
тимчасового пригнічення їх . Такі засоби можуть вміщувати один чи 
більше спиртів або інших активних сполук із допоміжними 
речовинами. 



■ кількість спирту в антисептиках – не менше 60%-70% 
регламентуються в т.ч. «ЕN 1500:1997/ Chemical disinfectants and 
antiseptics. Hygienic handrab. Test method and requirements (phase 
2/step 2).», дані якого використовуються в наказі МОЗ №798. Крім 
цього в наказі №798 викладена методика обробки рук за ЕN 1500, 
що в т.ч. передбачає використання спиртових антисептиків для 
втирання в кисті рук, які відповідно до вказаного європейського 
нормативу повинні вміщувати спирту не менше 60% - 70%.



Наказ МОЗ України №236 наказ від 04 квітня 2019р. 2012р. 
«Інструкція щодо контролю та профілактики післяопераційних 

гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, 
резистентними до дії антимікробних препаратів»

■ П.9.11. Медичним персоналом хірургічна обробка рук 
проводиться із застосуванням різних спиртових (понад 
65,0%) або інших швидкодіючих (експозиція 1,0-1,5 хв.) 
антисептичних (дезінфекційних) засобів методом їх 
втирання в кисті рук та передпліччя, включаючи 
ліктьові суглоби. Для цього засіб наносять на руки 
порціями і втирають у шкіру. Перша порція засобу 
наноситься тільки на сухі руки. Між послідовними 
операціями прийнятна тривалість обробки рук також 
становить не менше 1,5 хв. 



Наказ МОЗ України № 798 від 21.09.2010р. “Про затвердження 
методичних рекомендацій “Хірургічна та гігієнічна обробка рук 
медичного персоналу”
6.7. Економія антимікробного засобу та скорочення часу 
експозиції    робить будь-який метод обробки рук неефективним

■ - Рекомендації ВООЗ Організація виробництва  антисептиків на місцях) 
(травень 2012р.) по рецептурі антисептиків 

для рук (– вміст спирту 75+ 5 (об’ємних відсотків), 
обробка перед оперативним втручанням  3-5 хвилин,
 при довготривалих медичних втручаннях  не більше
 ніж через 2 години роботи  виконується  антисептика 
 рук – тривалість  антисептичної обробки 1 хвилина

Дозатори для антисептика  розташовані на місцях
 надання медичної допомоги
Медичний персонал забезпечується карманними дозаторами=флаконами



«Наказ МОЗ України від 21.09.2010 № 798 «Про затвердження 
методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук 

медичного персоналу») 
4.3. Гігієнічна антисептика

■ 4.3.1. Стандартна методика втирання антисептика включає 6 стадій і 
представлена в додатку 4. Кожну стадію повторюють не менше 5 разів.

■ 4.3.2. Антисептик в кількості не менше 3 мл вливають в заглиблення 
сухої долоні і енергійно втирають в шкіру рук та зап'ястя протягом 

      30 с.
■ 4.3.3. Протягом всього часу втирання засобу шкіру підтримують 

вологою від антисептика, тому кількість порцій засобу, який 
втирається, суворо не регламентується. Останню порцію антисептика 
втирають до його повного висихання. Витирання рук не допускається.
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Чистими можна зробити тільки руки якщо вони без 
прикрас і без штучних нігтів



Axel Kramer
Institute of Hygiene and Environmental Medicine 

University Medicine Greifswald



- навчання персоналу
- самоусвідомлення персоналом  необхідності 
антисептики рук на якісному рівні
- контроль якості виконання процедури знезараження 

■ Ціль – не допустити щоб серед факторів виникнення і 
розповсюдження ВЛІ фігурували руки персоналу:

📫 ліквідація транзиторної мікрофлори серед якої і 
патогенні мікрооганізми – гігієнічна антисептика 
рук 

📫 ліквідація транзиторних мікроорганізмів та 
максимально можливе зниження кількості 
резидентної мікрофлори – хірургічна антисептика 
рук



Якби мікробів  бачили очима  
без мікроскопів – виконання 

гігієни рук було б 100%

Гігієна рук хворих, 
пацієнтів, осіб, які 
доглядають за 
хворими

Завдання персоналу – 
навчання правилам 
гігієнічної обробки рук, із 
поясненнями досягнення 
мети проведення 
процедури



в т.ч. КАТЕТЕРАСОЦІЙОВАНих ІНФЕКЦІй 
кровотоку

В США щороку реєструється
 500 000 випадків інфекцій 
кровотоку, пов’язаних із наданням 
медичної допомоги
Із низ 50% - асоціюються із 
постановкою внутрішньовенних 
катетерів

Належна антисептична обробка шкіри пацієнтів 
в області ін’єкційного, операційного поля
- недотримання правил процедури може бути 
причиною ВЛІ



Катетер-асоційовані внутрішньо-лікарняні інфекції

Для профілактики важливе дотримання правил 
асептики і антисептки

-Використання персоналом стерильних виробів 
медпризначення при обробці шкіри в місці 
процедури

-Антисептична обробка місця встановлення 
венозного катетера з використанням 2-х ватних 
шариків
- Перевагу давати антисептикам із швидким 
настанням  та пролонгованою протимікробною 
дією



ПРИРОДНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
МІКРООРГАНІЗМІВ

■ Пріони
■ ↓

■ Спори (бацил, клостридій)
■ ↓

■ Мікобактерії (M. tuberculosis), деякі гриби(Aspergillus)
■ ↓

■ Дерматофіти
■ ↓

■ Малі безоболонкові віруси (Polio virus, папіломавіруси)
■ ↓

■ Дріжджові  гриби (Candida)
■ ↓

■ Великі безоболонкові віруси (Adenovirus, ротавіруси)
             ↓

■ Грамнегативні  бактерії (Pseudomonas аеroginosa)
■ ↓

■ Грампозитивні  бактерії (S. aureus)
■ ↓

■ Віруси з ліпідною оболонкою (HIV, HBV, збудники 
ГРВІ, грипу, кору)



       Ефективність дезінфекції залежить від:
■ Ступеню органічного (білкового) забруднення  об’єктів 
■ Кількості мікроорганізмів на об’єктах знезараження
■ Виду мікроорганізмів і рівню їхньої стійкості до дезінфектантів
■ Активно-діючої речовини (АДР) деззасобів  (+ підібраної 

рецептури)
■ Концентрації дезінфекційних засобів (наразі в Україні робочі 

концентрації дезінфекційних засобів відрізняються від таких, 
що застосовуються в ЄС,  інколи в рази – в сторону зменшення)

■ Тривалості експозиції дезінфекції
■ Ступеню зволоження матеріалів, що обробляються
■ рН дезасобів, жорсткості води
■ Температурних умов



Дезінфекція об’єктів лікарняного середовища

■ В першу чергу необхідно проводити дезінфекцію 
(знезараження) епідемічно значущих об’єктів в зоні 
лікування хворого, перебування пацієнта (предметів 
догляду за хворим, поверхонь медичних меблів в цій зоні,); 
прибирального інвентарю, поверхонь, до яких найчастіше 
дотикається персонал (ручки дверей, ручки кранів, 
включателі/виключателі  медичної апаратури тощо



Дезінфекція об’єктів лікарняного середовища
■ Наказ МОЗ України від 04 квітня 2012 року №236 Інструкція 

щодо організації контролю та профілактики 
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених 
мікроорганізмами, резістентними до дії антимікробних 
препаратів

■ П  12.8. Для дезінфекції використовуються 
     дезінфекційні засоби із широким спектром 
    протимікробної дії

■ 12.21. Між хірургічними операціями дезінфікуються 
     об’єкти, які безпосередньо стикаються 
     з пацієнтами, при цьому використовуються 
     швидкодіючі деззасоби

    12.22-23  Поточні прибирання з використанням 
    деззасобів:
    - функціональних приміщень – 2 рази на добу
    - палат – один раз на добу



Дезінфекція об’єктів лікарняного 
середовища

      Діагностично-лікувальні приміщення
■ Поверхні і предмети в зоні лікування хворих:
- дезінфекція після кожного хворого, пацієнта,  деззасоби із режимом короткої 

експозиції,  забезпечення знищення вегетативних форм бактерій, збудників 
парентеральних вірусних гепатитів, грибів роду Кандіди;  

 - дезінфекція  під час генеральних прибирань забезпечення знищення вегетативних 
форм бактерій, збудників парентеральних вірусних гепатитів, грибів роду 
Кандіди, експозиція залежить від виділеного часу на проведення 
прибирання, але не перевищує 60 хвилин;  

■ Поверхні і предмети в перехідній зоні, а також в “зоні дотику хворих, 
медперсоналу” (бильця ліжок, приліжкові тумбочка, дверні ручки і т.п.):

- знищення вегетативних форм бактерій, збудників парентеральних вірусних 
гепатитів

- дезінфекція 1 раз в день та під час генеральних прибирань
■ Допоміжні, господарсько-адміністративні приміщення (коридори, санвузли 

і т.п.)   -   Поверхні і предмети:
-  щоденне рутинне миття
 - дезінфекція під час генеральних прибирань 1 раз на місяць, знищення 

вегетативних форм бактерій



ДСТУ ISO 14644-1:2009
ДСТУ ISO 14644-1:2009 Чисті приміщення та пов'язані з ними 

контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря 
(ІSO 14644-1:1999, ІDT) 

Приклад – перинатальні центри (пологові відділення)
■ Особливо чисті (ОЧ) - операційні, палати інтенсивної терапії
■ Чисті (Ч) - процедурні, пологові зали та палати, передопераційні, палати сумісного 

перебування матері та дитини
■ Умовно-чисті (УЧ) - процедурні, пологові зали та палати, передопераційні, палати 

сумісного перебування матері та дитини Інструментально-матеріальні, матеріальні, 
оглядові, коридори, що примикають до операційних, кімната для виготовлення 
молочних сумішей та води для пиття, стерилізаційна для посуду (пляшечок), кімната 
для зберігання та приготування вакцин БЦЖ, кімната для виготовлення молочних 
сумішей та води для пиття, кабінети медперсоналу, приміщення мийки, знезараження 
та тимчасового зберігання кювезів

■ Брудні (Б) - коридори, санітарні вузли, вбиральня, санпропускники, кімнати для 
брудної білизни і тимчасового зберігання відходів, приміщення мийки та дезінфекції 
суден та інвентарю 

■ - в повітрі не повинно визначатись:  золотистий стафілокок та гриби, -
     звідси  слідує що потрібно вибирати режим дезінфекції, яий  забезпечує 
     знищення бактерій (окрім збудників туберкульозу) та грибів роду Кандіди



Наказ МОЗ від 11.08.2014р. №552  «Про затвердження 
Державних санітарних норм та правил  «Дезінфекція, 

передстерилізаційна очистка та стерилізація медичних виробів 
в закладах охорони здоров’я» 

■ Розділ II, пункт 2
■ 1) дезінфекції підлягають усі медичні вироби одразу після їх 

використання (усі медичні вироби після використання вважаються 
інфікованими). Набори інструментів та окремі інструменти 
вважаються викорис таними у випадку відкриття пакування

■ 2) дезінфекція медичних виробів проводиться в операційному блоці, 
маніпуляційному/процедурному кабінеті, а також в інших 
лікувально-діагностичних приміщеннях з використанням 
дезінфекційних засобів, які запобігають фіксуванню білкових 
компонентів;

■ 3) дезінфекцію медичних виробів здійснюють фізичним, хімічним або 
комбінованими методами згідно з режимами, що забезпечують 
знищення вірусів, бактерій та грибів.



Кореляція класифікації виробів медичного 
призначення по І.Х.Сполдингу з рівнем 

дезінфекції (за даними ЕРА- Американське  
агентство по охороні навколишнього середовища
Класифікація
Виробів 
медичного 
призначення 
(ВМП)

Приклади 
ВМП

Класифікація 
процесів по 
Сполдингу: 

Класифікація 
засобів по 
ЕРА 

Критичні - 
проникають в 
стерильні 
тканини чи 
судинне русло

Імплантанти, 
скальпелі,голки, 
інші хірургічні 
інструменти

Стерилізація Стерилізація

 критичні вироби медичного призначення 
підлягають стерилізації



Занурення в розчин відразу після використання 
(не даючи підсохнути органічним забрудненням)
- вибирають  деззасоби, робочі розчини яких не 
фіксують органічні забруднення

Повне занурення в дезрозчин, попереджуючи спливання, 
заповнюючи всі канали і отвори, роз’ємні вироби 
занурюють в розібраному вигляді
- інструменти в ємність не кидають, а кладуть!
- товщина дезрозчину над інструментами – не менше 1см.

Відлік часу експозиції від моменту занурення 
останнього виробу

Наказ МОЗ від 11.08.2014р.  №552 «Про затвердження Державних 
санітарних норм та правил  «Дезінфекція, передстерилізаційна очистка 
та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» 

Знезараження виробів медичного призначення 
(категорія критичних) 

Розділ 2 п.2. Наказу №552



Знезараження виробів медичного призначення (критичних) 

■ Не допускається проведення дезінфекції медичних виробів (крім 
механізованого методу в мийно-дезінфекційних машинах) 
одномоментно з процесом ПСО матеріалів забруднених кров’ю та 
іншими біологічними рідинами

■ Профілактика заражень медичного 
     персоналу інфекцій з парентеральним 
     механізмом передачі
     (включаючи гепатит В,С) під час проведення ПСО

Наказ МОЗ від 11.08.2014р.  №552 «Про затвердження Державних 
санітарних норм та правил  «Дезінфекція, передстерилізаційна очистка 
та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» 



Епідеміологічна доцільність
на місцях використання медичних виробів в процесі їх обробки з метою 
забезпечення достатнього рівня хімічної, біологічної чистоти на практиці 
доцільно проводити:
- первинне сортування медичних виробів (відділення виробів 
одноразового використання та багаторазового використання. тощо)
При відсутності в ЗОЗ автоматичних і напівавтоматичних мийних     
                       (мийно-дезінфекційних) машин критичні МВ підлягають:
-  первинній обробці, включаючи занурення у мийно-дезінфікуючий 
розчин, проводиться тільки у випадках необхідності/доцільності,  
наприклад, при значному органічному навантаженні з метою його 
зменшення під час дезінфекції (наступного етапу обробки, 
 Виконується одразу після проведення медичної 
процедури/маніпуляції/втручання   із дотриманням 
медичним персоналом заходів інфекційної безпеки, 
при наявності 2-х ємностей з перфорованими піддонами, при цьому 
контакт з забрудненими виробами виключається. Ручне очищення не 
застосовується!
- дезінфекції в розчині деззасобу,що не фіксує органічних забруднень
- передстерилізаційному очищенню
- стерилізації

■ Дезактивація і Репроцессінг медичних приладів у лікувально-
профілактичних установах – рекомендації ВООЗ, грудень 2016р.



Знезараження виробів медичного призначення (критичних) 

■ п 2.2 (розділ II) дезінфекцію ВМП здійснюють фізичним. Хімічним або 
комбінованим методом, за режимами що забезпечують знищення  
бактерій, вірусів та грибів.

■                                          Деззасіб

Наказ МОЗ від 11.08.2014р.  №552 «Про затвердження Державних 
санітарних норм та правил  «Дезінфекція, передстерилізаційна очистка 
та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» 



Шкала порівняльної стійкості різних мікроорганізмів до деззасобів



Біологічні плівки – оргнізаційна структура бактерій

Утворення бактеріями 
біоплівок- спосіб пристосування 
мікрооганізмів до змін 
зовнішнього середовища, 
виживання та в подальшому 
загроза  формування 
резістентних штамів

% дезрозчинів для знищення 
мікроорганізмів в біоплівках 
значно вищий ніж в умовах 
тестування в лабораторіях



Передстерилізаційа очистка ВМП
Ретельне виконання всіх етапів передстерилізаційного очищення
📫Очищення і миття за допомогою щіток
📫Промивання в робочому розчині
📫Промивання під проточною водою (відмивання від 
📫миючого засобу)
📫Ополіскування дистильованою водою (для змивання 

     солей, що вміщуються в водогінній воді
📫Перевірка на залишки миючих засобів, крові

■Стерилізація медичних виробів (категорія критичні), одним із методів
    найнадійніший – автоклавування – 
Агенти: пар, висока          температура, тиск
 самий не надійний – використання хімічних засобів/стерилянтів )



Ротація дезінфекційних засобів на рівні АДВ 
(приклади)

Захід 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й 
Дезінфекція в 
ході 
генеральних 
прибирань

Дихлорізо-
ціанурат 
натрію

(Хлорантин 
актив)

альдегіди
 + ЧАС +
полігуанідини 

(Бациліквід лонг)

Третинні аміни
+
ЧАСи+ ПГМ

(Террацид)

НОК
 (активний 
кисень

(ДАНОКСИН)

Дезінфекція в 
ході поточних 
прибирань

Полігуанідини 
+ ЧАС+ 
похідна 
органічної 
кислоти

(Біопагдез)

НОК
 (активний кисень

(ДАНОКСИН

дихлорантин

(Хлорантин)

ЧАСи
+
спирти

(Велідез)

Дезінфекція 
ендоскопів, 
наркозо-
дихальної 
апаратури 
(ДВУ)

альдегіди
 + ЧАС +
полігуанідини 

(Бациліквід 
лонг)

Третинні аміни
+
ЧАСи+ ПГМ

(Террацид)

НОК
 (активний 
кисень

(ДАНОКСИН)

альдегіди
 + ЧАС +
полігуанідини 

(Бациліквід 
лонг)



Необхідність введення

■ Стандартизації процедур дезінфекції за 
окремо виділеними напрямками 

очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно – дихальної апаратури; 
очищення, дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а також 
медичного інструментарію до них; очищення, дезінфекція та 
стерилізація медичних виробів багаторазового використання; процедура 
проведення генеральних прибирань із урахуванням функціонального 
призначення  підрозділу ЗОЗ; процедура проведення поточного 
прибирання із дезінфекцією із урахуванням функціонального призначення  
підрозділу ЗОЗ і т.п.

■ Введення чек-листів (контрольних листів щодо якості 
виконання процедури) 
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