
 

 

ВАЛЕНТИНА МАЛЮГА 

ЛІКАР-ЕПІДЕМІОЛОГ   

ТОВ  «ДАНА МЕДІКАЛ» 

 

 

 

Дезінфекція та протиепідемічний режим 

в закладах охорони здоров'я 

онкологічного профілю. Безпека 

пацієнта та медичного персоналу 

 



Інфекційні захворювання – 

небезпечний фактор лікарняного 

середовища 

 



ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНІ 

ІНФЕКЦІЇ (ВЛІ) 

 Бактеріальні, вірусні, грибкові, паразитарні 



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) 



ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ 

З парентеральним механізмом передачі  

- вірусний гепатит В  

- вірусний гепатит D  

- вірусний гепатит С 

- вірусний гепатит G  

- вірусний гепатит TT  

- вірусний гепатит SEN 

- вірусний гепатит NF 



В 1мл. крові може  вміщуватись: 

 - до 10 000 інфікуючих доз гепатиту С; 

 - до 107 інфікуючих доз вірусного гепатиту В 

                                       

Для виявлення краплі крові, в которій може вміщуватись 

інфікуюча доза збудника гепатиту потрібний мікроскоп! 



Проблема – хронічні вірусні 

гепатити (ХВГ) 

 За оцінкою експертів Всесвітньої організації 
охорони здоров’я на хронічну форму вірусного 
гепатиту В страждає близько 240 мільйонів 
людей. Близько 600 тисяч осіб щорічно помирає 
від гострих або хронічних наслідків хвороби. У 
світі вірусним гепатитом С щорічно інфікуються 
3-4 мільйони осіб, 150 мільйонів страждають на 
хронічну форму цього захворювання, 350 тисяч 
щороку помирають. ВООЗ оцінює Україну як 
країну з середнім рівнем поширення вірусного 
гепатиту С. За її даними, В Україні інфіковано 
близько 3% громадян, що становить приблизно 
1,2 млн осіб.  



РЕАЛІЗАЦІЯ ЕПІДПРОЦЕСУ :  

3 ЛАНЦЮГИ 

ДЖЕРЕЛО 
ІНФЕКЦІЇ 

МЕХАНІЗМ 

ПЕРЕДАЧІ:  

ШЛЯХИ І  

ФАКТОРИ 

ПЕРЕДАЧІ 

СПРИЙНЯТЛИВИЙ 

ОРГАНІЗМ 



Джерело інфекції Механізм 

передачі, шляхи 

передачі, фактори 

передачі 

Сприйнятливий 

організм 

Своєчасне виявлення, ізоляція та лікування 
хворого – джерела інфекції  

для ВЛІ  -  

найчастіше –  

хвора людина, 

бактеріо (вірусо) носій 

рідше 

 хвора тваринарідко 

зовнішнє середовище 



Джерело інфекції Механізм 

передачі, шляхи 

передачі, фактори 

передачі 

Сприйнятливий 

організм 

Імунізація, підвищення опірності організму 
до інфекцій 

ВЛІ: 

●пацієнтки, хворі, 

рідні, які доглядають  

● персонал медичного  

    закладу 



Джерело інфекції Механізм передачі, 

шляхи передачі, 

фактори передачі 

Сприйнятливий 

організм 

Дезінфекція, при необхідності стерилізація, 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 



У відповідності із діючим в Україні законодавством 

 - Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ 

від матері до дитини наказ МОЗ від   23.11.2007  N 740; 

 - Наказ МОЗ №120 від 25.05.2000 р. “Про 

удосконалення організації медичної допомоги хворим 

на ВІЛ інфекцію/СНІД; 

 

- Наказ МОЗ №955 від 05.11.2013р. Про затвердження 

нормативно-правових актів щодо захисту від 

зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних 

обов’язків; 

 



УНІВЕРСАЛЬНІ МЕТОДИ БЕЗПЕКИ 

 кожне робоче місце медичного працівника забезпечується засобами 
попередження передачі інфекцій, що передаються через кров  
 

 робочі місця закладів охорони здоров’я забезпечуються 
інструктивно-методичними документами, необхідним набором 
медичного інструментарію для одноразового використання, 
дезінфекційними засобами для проведення знезараження 
 

 Медичний інструментарій, а також посуд, білизна, апарати та інші 
речі, забруднені кров`ю, біологічними рідинами, відразу після 
використання підлягають дезінфекції 
 

  Медичні спеціалісти зобов`язані бути обережними під час 
проведення маніпуляцій з ріжучим та колючим інструментом 
(голками, скальпелями, ножицями та інше)  
 

 Для уникнення поранень після використання шприців голки з них не 
знімають до дезінфекції. Перед занурюванням шприца з голкою в 
дезрозчин виймають тільки поршень. Використані шприци та голки 
поміщаються у спеціальні   ємкості  з матеріалу, який не 
проколюється  
 

 З метою  уникнення поранень забороняється використовувати для 
взяття крові та інших біологічних рідин скляні предмети з відбитими 
краями  



УНІВЕРСАЛЬНІ МЕТОДИ БЕЗПЕКИ 

 При здійсненні медичних маніпуляцій, які супроводжуються 
порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, при розтині 
трупів, проведенні лабораторних досліджень, обробці 
інструментарію і білизни, прибиранні та інше медичні спеціалісти 
та технічний персонал  користуються засобами індивідуального 
захисту: 

 

    - хірургічними  халатами, гумовими рукавичками, масками 
непромокальними фартухами, нарукавниками, окулярами, 
захисним екраном 

 

 •   Медичні спеціалісти з травмами, ранами на руках, ексудативними 
ураженнями шкіри рук, які неможливо закрити лейкопластирем або 
гумовими рукавичками, звільняються на період захворювання від 
безпосереднього медичного обслуговування хворих і контакту з 
предметами догляду за ними  

 

 •  Усі маніпуляції з кров’ю і сироватками в лабораторіях виконуються 
за допомогою гумових груш, автоматичних піпеток, дозаторів  

 

      



Профілактика при пораненнях, контактах з кров`ю, 

біологічними рідинами та біоматеріалами   Якщо контакт з кров`ю, біологічними рідинами чи біоматеріалами 
супроводжувався порушенням цілісності шкіри (уколом, порізом), то 
потерпілий повинен: 

 

-   зняти рукавички робочою поверхнею усередину; 

- місце контакту промивається водою з милом (поранена поверхня 
тримається під струменем води кілька хвилин); 

 

- за умови відсутності проточної води ушкоджене місце обробляється 
дезінфікувальним гелем або розчином для миття рук. 
при цьому не допускається стискання або тертя пошкодженого місця,  
видавлювання або відсмоктування крові з рани, не використовуються розчини 
етилового спирту, йоду, перекису водню; 

  

- Але в  наказах №№120, 955 не враховано, що механізм передачі ВІЛ інфекції 
однаковий і для гепатиту В та С, які мають  значно меншу інфікуючу дозу – тому 
місце ушкодження чи забруднення із огляду на профілактику заражень 
інфекціями з парентеральним механізмом передачі слід обробляти 
антисептиками, швидкодіючими не спиртвмісними 

 



Профілактика при пораненнях, контактах з кров`ю, 

біологічними рідинами та біоматеріалами  

 У разі потрапляння крові, біологічних рідин, 
біоматеріалу на слизові оболонки: 

 

 - ротової порожнини – рідина, що потрапила 
випльовується, ротова порожнина декілька разів 
промивається водою або фізіологічним розчином; 

 

- очі - промити  водою  або фізіологічним розчином 



Дотримання універсальних методів 

безпеки при виконанні професійних 

обов’язків медичним персоналом  - 

дієва міра профілактики 

 Будь-яке ушкодження шкіри, слизових оболонок, 

медперсоналу забруднення їх біоматеріалом 

пацієнтів під час надання їм медичної допомоги 

кваліфікується як можливий контакт з матеріалом, 

який може містити збудників парентеральних 

інфекцій, в т.ч. і вірусних гепатитів, ВІЛ-інфекції. 



П.3.1.5. фактори ризику внутрішнього середовища 

закладів охорони здоров’я включають: (наказ №236 

2012р. Про організацію контролю та профілактики  

післяопераційних      гнійно-запальних інфекцій, спричинених 

мікроорганізмами, резистентними    до      дії антимікробних   
препаратів) 

- … 
- неналежну дезінфекцію медичного обладнання, устаткування та 

інших елементів операційного залу; 

- неналежну стерилізацію медичного інструментарію та 
хірургічного матеріалу; 

- порушення вимог асептики (антисептики) під час операції, огляду 
хірургічних ран (заміна перев’язок та дренажів); 

-  використання неефективних засобів знезараження (антисептиків 
та дезінфектантів); 

- … 

ЩОДО ФАКТОРІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ВЛІ 



  ...недопущення санітарної 

катастрофи  

    уже в недалекому майбутньому 

із-за розповсюдження бактерій, 

стійких до антибіотиків (ВООЗ, 

2011рік)… 

    



ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА-ЗМІНА ВІДНОШЕННЯ 

Антибіотики 

Відповідальне використання 

Обізнаність суспільства 

Програми по помірному 

використанню антибіотиків 

 

Гігієна 

Посилення профілактичних 

заходів 

Обізнаність суспільства 

Диферінційоване застосування 

антисептиків та дезінфектантів 

Сучасна тенденція в Центральній Європі 

Не «або-або» а «разом» 

ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ УБИВАТИ  

БАКТЕРІЇ В РАНІ НЕ ПРОСТІШЕ 

 БУЛО Б ЇЇ ПОПАДАННЯ В РАНУ 

 



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 



 Медичний інструментарій, а також 

посуд, білизна, апарати та інші речі, 

забруднені кров`ю, біологічними 

рідинами, відразу після 

використання підлягають дезінфекції 

 



        
Ефективність дезінфекції залежить від: 
 Ступеню органічного (білкового) забруднення  об’єктів  

 Кількості мікроорганізмів на виробах (обсеменіння)  

 Виду мікроорганізмів і рівню їхньої стійкості до 
дезінфекційних засобів 

 Активно-діючої речовини (АДР) деззасобів  

 Концентрації дезінфекційних засобів 

 рН дезасобів 

 Тривалості експозиції дезінфекції 

 Температурних умов 

 Ступеню зволоження матеріалів, що обробляються 

 



Для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій 

важливо: 

 Правильне приготування і використання 
дезінфекційних розчинів : 

 

- не порушувати правил  зберігання концентратів та 
робочих розчинів 

 

-  дотримуватись техніки приготування робочих розчинів 

- дотримуватись режимів застосування 

 ( заданих концентрацій(%), часу експозиції 



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 

 хірургічні 
інструменти, 
інструменти до 
ендоскопів тощо 

Стерилізація Стерилізація 

 критичні вироби медичного призначення 

підлягають стерилізації 



ПИТАННЯ 

Дезінфекція виробів медичного призначення  

критичних медичних виробів – в першу чергу 

 профілактика передачі збудників  ВЛІ  -                 

                                      кому??? 



ПОМИЛКА      «ДЕЗІНФЕКЦІЯ –   ДЛЯ БЕЗПЕКИ 

ПАЦІЄНТІВ» 

 

ДЕЗІНФЕКЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ – ДЛЯ БЕЗПЕКИ 

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ!  

ДЛЯ БЕЗПЕКИ ПАЦІЄНТІВ – ПСО І СТЕРИЛІЗАЦІЯ! 



ЧАСТОТА ПОРАНЕНЬ ГОСТРИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 

МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ США 

 Операційні сестри 

      93-228 на 1.000 даного контингенту 

 Санітарки                                        

      127-128 на 1.000 даного контингенту 

 

 Працівники лабораторій                  

     105-120 на 1.000 даного контингенту 

 



Правильне приготування робочих розчинів 

Вода 
 

 

 

 

Деззасіб 

Рабочий 
розчин 

Р-н 

деззасобу 

http://www.elamed.com/upload/iblock/57b/57b557756cb7893ef2770d7299826163.jpg
http://www.elamed.com/upload/iblock/e8c/e8cb48a5cf54d563bcc0ef93b2775e95.jpg


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. 



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 (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»  



Знезараження виробів медичного призначення (критичних)  

 п 2.2 (розділ II) дезінфекцію медичних виробів здійснюють фізичним, 

хімічним або комбінованим методом, за режимами що забезпечують знищення  

бактерій, вірусів та грибів. 

Деззасіб, який не фіксує органічні забруднення 

 

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»  



ПРИРОДНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

МІКРООРГАНІЗМІВ 
 Пріони 
  

 Спори (бацил, клостридій) 
  

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

 Дерматофіти 
  

 Малі безоболонкові віруси (Polio virus, папілома віруси) 
  

 Великі безоболонкові віруси (Adenovirus) 
  

 Дріжджові  гриби (Candida) 
  

 Грамнегативні  бактерії (Pseudomonas аеroginosa) 
  

 Грампозитивні  бактерії (S. aureus) 
  

 Віруси з ліпідною оболонкою (HIV, HBV) 

 



Біологічні плівки – оргнізаційна структура бактерій 

Утворення бактеріями біоплівок- 
спосіб пристосування мікрооганізмів 
до змін зовнішнього середовища, 
виживання та в подальшому загроза  
формування резістентних штамів 
(Klebsiella pnevmoniae, Psevdomonas 
aeruginosa, Acinetobacter spp., 
C.albicans   …) 
 
% дезрозчинів для знищення 
мікроорганізмів в біоплівках значно 
вищий (за повідомленнями 
представників наукових кіл в 10-100 
разів)  ніж в умовах тестування в 
лабораторіях 



Біоплінка сечевого зонда 



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, одним із методів (найнадійніший – 

автоклавування – пар, висока температура, тиск) 

 



Кореляція класифікації виробів медичного пизначення 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  

Напівкритичні - 
Стикаються із 
слизовими 
оболонками, 
пошкодженими 
шкіряними 
покривами 

Ендоскопи, наркозо-
дихальна апаратура, 
акселярні 
термометри,  

Інкубатори (кувези) 
та пристосування до 
них 

Дезінфекція високого 
рівня- спороцидні 
хімічні речовини, 
короткочасний 
контакт 
 

Хімічний стерилянт-
дезінфектант 
Дез.засіб із 
туберкулоцидною 
дією 

Дезінфекційні засоби, що рекомендуються: 

альдегіди перекисні сполуки (стабілізований перекис водню, надоцтова, 

пероксіоцтова кислота), аміни (діаміни, третинні аміни), хлорвмісні (у 

випадках сумісності із матеріалами 



 Наказ МОЗ України від 12.03.10р №221«Про 

затвердження медичних рекомендацій 

«Очищення, дезінфекція та стерилізація 

наркозно – дихальної апаратури” 

 

 Наказ МОЗ України від 29.04.2004р. 

"Методичних вказівки щодо очищення, 

дезінфекції та стерилізації ендоскопів, а 

також медичного інструментарію до них» 

 



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 

-  Готові до використання на спиртовій основі 

- Як альтернатива (в умовах обмеженого фінансування) –  

- робочі розчини концентратів за умови розроблених 

- коротких режимів дезінфекції – 2-5 хвилин 

  
Безпечні для людей 

Широкий спектр дії (ефективно знищують батерії, 

віруси збудників гепатитів В, С) 

Мають нейтральний або приємний запах, при цьому  

усувають неприємні запахи, відмивають 

забруднення  та легко змиваються, не пошкоджують 

матеріалів (на основі ЧАС, гуанідинів, третинних 

амінів та діамінів, надкислот, перекису водню та їх 

композиції) 



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 

      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 



Повітряно крапельна інфекція . Захист. 

На прикладі туберкульозу 

 Головним фактором передачі 

туберкульозної інфекції є повітря 

закритого приміщення з інфекційним 

аерозолем, що є більшим ризиком 

інфікування, ніж тісний контакт з хворим. 

 Вірулентність МБТ в аерозолі 

зберігається протягом 6 годин. 



Використання індивідуальних засобів захисту 

медичних працівників 



Медична маска. Респіратор 

 Коли потрібна хірургічна маска?  

 Дві причини: 

 Затримка крапель слизу, що виділяється з ротової порожнини і носа при 
диханні і кашлі (для цієї цілі носять медпрацівники і пацієнти) 

 Для захисту слизових оболонок медпрацівників від розбризкувань біологічних 
рідин  

 

 При використанні маски необхідно: 

 Повинна охоплювати ніс, рот і бути закріплена так , щоб мінімізувати любі 
промижутки між шкірою і маскою 

 Запобігати любих дотиків до маски під час носіння 

 Підлягає заміні як тільки стала вологою 

 Використовується як одноразовий виріб медичного призначення 

 Після знімання маски руки підлягають антисептичній обробці 

 

 Коли потрібен респіратор 

 Захист від вдихання шкідливих часток- приклад стійкі до лікарських засобів 
мікобактерії туберкульозу  

 Існує Європейський стандарт EN149 – ефективність фільтрації FFP3 дає 98%-у 
ефективність , FFP2 має 95%-у ефективність (тобто – вміщують гепафільтри) 



 При використанні: 

 УФ-випромінювачів  

       (ресурс використання – для вітчизняних     

      світильників – 5 000 годин, для імпортних – 8000  

       годин), фіксація роботи випромінювача в Журналі           

       та підрахунок відпрацьованого часу – обов’язкові 

 

ДОТРИМУВАННЯ РЕЖИМУ ПРОВІТРЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНА РОБОТА ВЕНТИЛЯЦІЙНО СИСТЕМИ 

Наказ МОЗ №236 – в палатах перебування пацієнтів – 2-х разове 

вологове прибирання , 1 із них із використанням деззасобів 

Дезінфекція лікарняного середовища 



Наказ МОЗ України від 30.04.2014р № 293 «Про 

затвердження Інструкції зі збору, сортування, 

транспортування, дезінфекції та прання білизни у 

закладах охорони здоров’я” зі змінами , внесеними 

згідно з Наказом МОЗ №529 від 30.07.2014р.  

Дотримання мір інфекційної безпеки під час збору, транспортування  

тимчасового зберігання та прання лікарняної білизни 



Використання засобів індивідуального захисту в т.ч. медичних 

рукавичок 

Медичні рукавички захищають:  

●медпрацівників від шкідливих фізичних і хімічних факторів 

 

●передачі ВЛІ від пацієнтів медпрацівникам 

 

● передачі ВЛІ від медпрацівників пацієнтам 

 

● передачі ВЛІ від пацієнта пацієнту 

 



Знезараження медичних відходів 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

08.06.2015  № 325 

Про затвердження Державних санітарно-

протиепідемічних правил і норм щодо 

поводження з медичними відходами 

 

-використовуються дезінфекційні засоби з 

бактерицидною, віруліцидною, 

туберкулоцидною, фунгіцидною дією 

(спороцидною дією – за необхідності). 



СИСТЕМА МАРКУВАННЯ  

медичних відходів 

Вид відходів 

  

Маркування ємності Вид ємності 

Медичні відходи категорії В Напис для маркування: 

«Особливо небезпечно» 

Міцний, герметичний 

пластиковий одноразовий пакет 

або контейнер, придатний для 

обробки автоклавом 

Медичні відходи категорії В 

(органічні відходи хворих: 

тканини, органи тощо) 

Напис для маркування: 

«Особливо небезпечно» 

Пластиковий одноразовий 

герметичний пакет або 

контейнер 

Медичні відходи категорії В 

(гострі предмети) 

Напис для маркування: 

«Небезпечно, гострі предмети» 

Одноразові, стійкі до проколу 

контейнери (за винятком 

скляних) 

Медичні відходи категорії С 

(хімічні і фармацевтичні 

відходи) 

Напис для маркування: 

«Небезпечно» 

Герметичний пластиковий 

одноразовий пакет або 

контейнер 

Медичні відходи категорії С 

(цитотоксичні відходи) 

Напис для маркування: 

«Особливо небезпечно» 

Одноразові тверді герметичні 

контейнери 

Медичні відходи категорії D 

(радіоактивні відходи) 

Маркування та пакування згідно з вимогами чинного 

законодавства України щодо поводження з радіоактивними 

речовинами 



Знезараження медичних відходів 

 3. При збиранні відходів категорії В забороняється: 

 руйнувати, розрізати медичні відходи, у тому числі 

використані системи для внутрішньовенних інфузій, з 

метою їх знезараження; 

 знімати голку зі шприца після його використання; 

 пересипати (перевантажувати), утрамбовувати 

неупаковані медичні відходи з однієї ємності в іншу, за 

винятком аварійних ситуацій; 

 здійснювати будь-які операції з відходами без рукавичок 

або необхідних засобів індивідуального захисту і спецодягу; 

 

??? 



Одноразовий відпрацьований 

матеріал (ватні кульки, трубки, 

шприци, інфузійні системи, 

гумові рукавички) збирають в 

одноразову м’яку упаковку 

(мішки) або контейнери 

безпосередньо на місцях їх 

утворення  

Відходи, які створюють небезпеку 

травмування при поводженні (гострі  

предмети) збирають безпосередньо 

на місцях їх утворення, у спеціальні 

непроколювані контейнери 

(ємності), із кришкою, що 

унеможливлює їх безконтрольне 

відкриття 



Транспортування у 

спеціально визначене  

місце закладу для   

збирання (тимчасового 

зберігання)  

відходів , чи на ділянки 

знезараження відходів  

Знезараження 

медичних відходів на 

місцях їх утворення (за 

відсутності 

централізованої 

системи знезараження) 

 

Вивезення за межі ЗОЗ не 

 знезаражених  

відходів категорії В –  

забороняється 



Персонал, який контактує з медичними відходами 

категорії В, повинен забезпечуватись 

●спецодягом, включаючи халат, шапочку, взуття, медичну маску, 

медичні рукавички тощо) 

●антисептиком для знезараження рук 

●розчинами дезінфекційних засобів для знезараження 

междвідходів 

●дезінфекційним засобом для термінової дезінфекції  

різноманітних поверхонь у випадку необхідності швидкого 

знезараження 

●ємностями для медичних відходів категорії В 



МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ І ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЙ 

ВКЛЮЧАЮТЬ: 

●зменшення кількості інвазивних втручань 

 

●гігієну рук 

 

●використання рукавичок 

 

●мінімальні маніпуляції з гострими предметами (включаючи пристосування для ін’єкцій),  

та необхідність належного розділення  і видалення гострих відходів 

 

●важливо недопускати контамінації ін’єкційних пристосувань 

 

●фізичне розділення чистих і контамінованих інструментів та матеріалів допомагає 

попередити перехресну контамінацію 

- наприклад, першим кроком безпечної практики видалення медичних відходів, є 

негайна утилізація використаних голок і шприца в спеціальний безпечний контейнер, 

який встановлений на  відстані витягнутої руки від робочого місця медичного 

працівника 

●зменшення кількості  небезпечних, в першу чергу таких, що можуть призводити до 

поранень, медичних відходів 
 

За рекомендаціями ВООЗ (2011 рік) 



Антисептика рук 

РУКИ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ Є ФАКТОРОМ 

ПЕРЕДАЧІ  ВЛІ В 30-85% ВИПАДКАХ 
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• Попередження інфікування внутрішньолікарняними 
штамами м/о,  а також «крос-інфекціями» 

Гігієна рук – найпростіший і наефективніший 
спосіб профілактики інфекцій пов’язаних із 
наданням медичної допомоги (застаріла назва 
ВЛІ) 

«

  

• Самозараження  (дотикання до 

носа, рота, очей  і т.д.) 

     – 37% (O’Boyle 1998) 

• Контамінація предметів 

зовнішнього середовища 

(лікарняного середовища, зони 

лікування)  

• Передача м/о іншим пацієнтам 



НОРМАТИВНА БАЗА 

 Наказ МОЗ України від 21.09.10р №798 «Про затвердження 
медичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук 
медичного персоналу” 

 

 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 

 

 

 Наказ МОЗ України від 04.04.2008р №181 “Про затвердження 
методичних рекомендацій “Епідеміологічний нагляд за 
інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика” 

 

 

 

 



Якби мікробів ми бачили 
очима  без мікроскопів – 

виконання гігієни рук було б 
100% 

Причини 
недотримання 

правил гігієни рук 
• брак часу 

• великик потік пацієнтів 

• висока робоча нагрузка персоналу 

• дефіцит раковин для миття рук 
або їх незручне розташування  

• незручне розташування дозаторів 

• подразнення шкірних покривів 
(проблеми зі шкірою) 

• термінові ситуації 

• проста «забудькуватість» 

• незнання (необізнаність) 
важливості  

 



Рівень перфорації рукавичок (ЄС, клініка Вена) 

 

 13,9 % для рукавичок із латексаиз латекса 

 6,6 % для рукавичок із нітрілу 

 

                                     Зони перфорації 

Загальний середній рівень перфорації 5.2 % 



За різними дослідженнями медичні рукавички проникні 
для мікроорганізмів: від 4% до 63% вінілові і від 3% до 52 
латексні при одноразовому застосуванні 
 
Дія хімічних речовин, в т.ч. антисептиків, деззасобів 
зменшує міцність, збільшує проникність для м/о 

Медичні рукавички захищають- 

Але антисептична обробка рук перед 

одяганням рукавичок і після їх знімання – 

обов’язкова процедура! 



Механічна дія на роговий шар шкіри (використання 

жорстких щіток, лужного мила для миття рук, 

агресивних антисептиків, відсутність пом’якшуючих 

компонентів у спиртовмісних засобах) - порушує 

стабільность популяції резидентної мікрофлори, 

призводить до дисбактеріозу шкіри, дерматозів та 

дерматитів 

   В результаті руки медичних працівниківможуть 
стати не тільки фактором передачі мікроорганізмів, 
але й стати для них резервуаром 

   Стерилізація шкіри рук не тільки не 
можлива, але і не бажана 



Гігієнічна обробка рук: 

● миття рук звичайним  (рідким/гелеподібним) 

 мийним засобом 

● гігієнічна антисептика рук: 

- гігієнічна антисептика рук – це обробка рук 

 шляхом втирання антисептика в шкіру рук  

для ліквідації транзиторних мікроорганізмів 

   Гігієна рук передбачає хірургічну і гігієнічну обробку 

рук, просте миття і захист шкіри рук. 

Хірургічна обробка рук, етапи: 
- миття рук милом   (ретельне  
відмивання залишків мийного засобу 
ОБОВ’ЯЗКОВА умова  подальшої  
ефективності антисептика який буде  
застосований 
- хірургічна антисептика рук – це процедура  
втирання антимікробного засобу (антисептика)  
в шкіру рук (без застосування води) для  ліквідації транзиторних 
мікроорганізмів та  максимально можливого зниження кількості 
резидентних мікроорганізмів 



 



Axel Kramer 

Institute of Hygiene and Environmental Medicine  

University Medicine Greifswald 

 



Стандартна методика обробки кистей рук  

антисептиком згідно з EN 1500 

СТАДІЯ 1 

Долоня до долоні рук,  

включаючи зап’ястя  

СТАДІЯ 2 
Права долоня на ліву 
тильну сторону кисті та 
ліва долоня на праву 
тильну сторону кисті 

СТАДІЯ 3 
Долоня до долоні рук  
з перехрещеними 
пальцями 

СТАДІЯ 4 
Зовнішня сторона 
пальців на 
протилежній долоні з 
перехрещеними 
пальцями 

СТАДІЯ 5 
Колоподібне втирання  
лівого великого пальця  
в закритій долоні 
правої 

 руки та навпаки  

СТАДІЯ 6 
Колоподібне втирання 
зімкнутих кінчиків  
пальців правої руки на лівій 
долоні та навпаки 



Хірургічна антисептика рук 

 



АНТИСЕПТИКА РУК  

Брудні  руки 

Руки, вимиті водою 

 видалення 

 транзиторної 

 мікрофлори 50- 85% 

Руки, вимиті з 

милом 

(видалення 

транзиторної 

мікрофлори -

95%) 

Руки 

знезаражені 

антисептиком 

(видалення 

транзиторної 

мікрофлори - 

99,99%) 

Кількість бактерій на руках в залежності від способу 

знезараження 



Антисептики значно менще 

подразнюють шкіру в порівнянні із 

милом 

За клінічними дослідженнями  проведеними в США, 

Німеччині, Фінляндії, великобританії  регулярне 

застосування антибактеріального мила на відміну від 

антисептика для шкіри , призводить до наступних 

проблем: 

  огрубіння шкіри  

  лущення  

  транепідермальної втрати води 

  знежирення 

  пересушування 

  пошкодження шкіри 
 

Kramer. Toxicological assessment of hand rubs. In: Kampf G (ed) Hand  

Hygiene, Springer, New York: Berlin, 2013, 105-174  



ЧОМУ АНТИСЕПТИК! 

 Використання швидкодіючого антисептика має пріоритет 
перед гігієнічною обробкою рук шляхом застосування 
води і мила: 

- знезараження антисептиком – ефективність і надійність; 

- не вимивається ліпідний шар шкіри детергентами, які 
завжди є в миючих засобах 

- відсутність ризиків, пов’язаних із можливою 
забрудненістю води; 

- Застосування за відсутності води 

- Не потрібно застосовувати додаткові матеріали і пов’язані 
із ними ризики інфікування (в разі їх забруднення) – 
паперові рушники, сантехніка  і т.п. 



Важливі вимоги до проведення 

гігієнічної і хірургічної антисептики 

 Втирати антисептик тільки в суху шкіру 

 

  використовувати адекватну кількість антисептика  (руки 
повинні бути повністю зволожені антисептиком, водночас не 
потрібно щоб він виливався з рук); 

 

 Не застосовувати серветки, губки,  тампони , інші предмети для 
нанесення антисептика на руки; 

 

 Ретельно дотримуватись техніки проведення обробки 

 

 Дотримуватись послідовності дій,  дозування засобу, часу 
експозиції 



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 

 

 Наказ МОЗ України від 04 квітня 2012 року №236 

 П 9.1. Вміст спиртів в антисептику – понад 65%  

 - Рекомендації ВОЗ по рецептурі антисептиків  

для рук (Організація виробництва на місцях) (травень 2012р.) – 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 

Рекомендації в ЄС 

Ефективні концентрації спиртів в шкірних антисептиках наступні (по масі): 

ізопропілового спирту - не менше 60%; етилового спирту - не менше 70%. При наявності 

в рецептурах антисептиків різних АДР концентрація спиртів  в підсумковому результаті  

в такому ж діапазоні – не менше 60%. 
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Чистими можна зробити тільки руки якщо вони без 

прикрас і без штучних нігтів 



Для точного дозування антисептиків, 
профілактики перехресного зараження 
інфекційними агентами – використання 
дозуючих пристроїв (дозаторів) 



          

 

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ДОГЛЯД ЗА РУКМИ ІЗ 
ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ 
КРЕМІВ/ЕМУЛЬСІЙ –  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ ШКІРИ 
РУК, ПЕРЕСИХАННЯ, ВИНИКНЕННЯ 
ДЕРМАТОЗІВ 



         Правильно проведена антисептика рук є 
самим надійним, економічним, простим і 
ефективним методом попередження 
виникнення внутрішньолікарняних 
інфекцій 

 

 



Безпека в лікувальних 

закладах 

 

Для персоналу Для пацієнтів 



Безпека  лікувального закладу 

Для  населення Для довкілля 
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