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Характеристики ідеального дезінфікуючого засобу 
 

 Широкий спектр дії: Повинен мати широкий протимікробний спектр дії   

 Швидка дія: повинен миттєво вбивати мікроорганізми  

 Не повинен залежати від навколишнього середовища; повинен активно діяти за 

наявності органічних речовин (наприклад, кров, мокротиння, кал) і бути 

сумісним з милом, миючими засобами і іншими використовуваними хімічними 

речовинами 

 Нетоксичний: не повинен бути шкідливим для користувача чи пацієнта  

 Сумісність з поверхнею: Не повинен мати корозійну дію на інструменти і металеві 

поверхні і не повинен пошкоджувати пластики, гуми і інші матеріали  

 Залишковий ефект на очищених поверхнях: повинен залишати протимікробний 

бар'єр на оброблених поверхнях  

 Повинен бути простим у використанні, з чітко зазначеними вказівками на 

маркуванні  

 Без запаху: повинен мати приємний запах або не мати запаху взагалі для 

полегшення його регулярного застосування  

 Економічний: не повинен бути занадто дорогим  

 Розчинність: повинен розчинятися у воді  

 Стабільність: повинен бути стабільним як в концентрованій, так і в розчинній 

формах  

 Екологічно чистий: Його утилізація не повинна шкодити навколишньому 

середовищу 



Під час проведення дезінфекції любим 

дезінфектантами персонал ЗОЗ дотримується 

правил безпеки, в т.ч. використання 

індивідуального захисного одягу  

Наказ «Державного комітету України із нагляду за охороною праці» 

26.01.2005  № 15 (зі змінами, внесеними наказом Мінсоцполітики №140 від 

30.01.2017р.) 

 Про затвердження Типового положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою: «37. Роботи   по  дезактивації,  дезінсекції,  

дератизації  та  дезінфекції приміщень.»  



Використання індивідуальних засобів захисту 

медичних працівників при роботі із деззасобами 

 Наказ МОЗ України від 02.03.2007  N 99 

Про  затвердження  Гігієнічного 

нормативу "Перелік промислових 

алергенів« 

деякі АДР, що використовуються в 

деззасобах належать до помірно 

небезпечних алергенів (альдегіди, аміни, 

ферменти), до цієї ж групи алергенів 

віднесені і синтетичні мийні засоби 



КЛАСИ  АКТИВНО-ДІЮЧИХ РЕЧОВИН (АДР) 

 1. ГАЛОГЕНИ     Cl, J, Br 

 2. АЛЬДЕГіДИ   глутаровий, ортофталевий,  

    формальдегід, гліоксаль, альдегід бурштинової  кислоти 

 3. ФЕНОЛИ       оксифенил-фенол  

 4. СПИРТИ          етанол, 1-пропанол, 2-пропанол, 
(ізопропиловий спирт), бензиловий, бутиловый,  
феноксіетанол, феноксіпропанол 

 5. ПЕРЕКИСНІ  Н2О2, всі НАДкислоты (пероксиоцтовата 
ін.), діоксид хлору 

 6. КИСЛОТИ       мурашина, лимонна, оцтова, ундецилова 

 7. ПАР (КАТіонні )    -      ЧАСи, похідні гуанідинів 
(полігуанідини,    бігуанідини та ін.),  

    третинні аміни, діаміни  

    8. Луги 



ПРИРОДНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 Пріони 
  

 Спори (бацил, клостридій) 
  

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

 Дерматофіти 
  

 Малі безоболонкові віруси (Polio virus) 
  

 Великі безоболонкові віруси (Adenovirus) 
  

 Дріжджові  гриби (Candida) 
  

 Грамнегативні  бактерії (Pseudomonas) 
  

 Грампозитивні  бактерії (S. aureus) 
  

 Віруси з ліпідною оболонкою (HIV, HBV) 
(в т.ч. аналогічна інф. Вказана Damani N. Керівництво з інфекційного контролю і 
профілактики. Oxford: Oxford University Press, 2012) 

 



        

   ТОЛЕРАНТНіСТЬ – АДАПТАЦіЯ – ЗВИКАННЯ 



МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ ДО 

ДЕЗЗАСОБІВ  ФОРМ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 використання неадекватних режимів застосування ДЗ 

 не виключається можливість наявності клінічних 
штамів мікроорганізмів більш стійких до ДЗ у 
порівнянні із тест-культурами 

-  в т.ч. властивість мікроорганізмів утворювати 
біоплівки і виживати в них; 

 довготривале широкомасштабне застосування одних і 
тих ДЗ 

 не раціональна ротація ДЗ на рівні АДР 

 не якісні ДЗ 



Галогени 

 Група засобів на основі хлору досить різноманітна за своїми властивостями – в першу 

чергу, стабільністю, умовами зберігання. 

 Спектр дії: активні по відношенню до всіх видів мікроорганізмів, включаючи як 

вегетативні так і спорові форми.  

 Властивості: широкий спектр протимікробної дії, сумісні із мийними засобами, 

відбілювальний ефект 

 Недоліки:викликають корозію багатьох металів та сплавів, знебарвлюють і  знижують 

міцність тканин, мають досить різкий запах. При застосуванні хлорного вапна 

утворюються хлорорганічні сполуки, що забруднюють навколишнє середовище. 

Хлорне вапно та гіпохлорити досить швидко втрачають активність. 

 Хлор – назвичайно руйнівний агент для механізмів (пральні машиги, мийні машини) 

 Застосовуються у якості дезінфекційних засобів, хімічних стерилянтів (у випадках 

сумісності із матеріалами). Гомогенізують мокротиння, згустки крові – застосування 

для знезараження біологічних відходів і вцілому медичних відходів категорії В. У 

випадках виникнення ускладнень епідситуацій в список рекомендованих деззасобів 

ВОЗ входять і хлорвмісні 

 



Хлорвмісні сполуки  приклади 

 

Застосування найрізноманітніше: 

-знезараження питної води 

- дезінфекція стійких до хлору поверхонь (під час генеральних прибирань, 

санітарно-технічне обладнання тощо) 

- знезараження і одночасне відбілювання білизни, посуду тощо 

- дезінфекція , дезінфекція високого рівня предметів догляду за хворими 

(грілки, пристосування для проведення клізм, судна і т.п.), а при необхідності і 

хімічна стерилізація 

- знезараження медичних відходів (забезпечує бактерицидну, віруліцидну, 

фунгіцидну та при необхідності і спороцидну дію) 

-  знезараження біологічних рідин, виділеь (гомогонізує мокротиння, згустки 

крові). Порошками, гранулами можна засипати при розливі, розбризкуванні. 

 

 



Галогени 

 Йодвмісні. Представники - йод неорганічний кристалічний, 

комплекс йоду з носіями, як наприклад – повідон йод (ПВП-йод). 

 Спектр дії повідон йоду : виражена антибактеріальна, противірусна 

та фунгіцидна (за виключенням плісняви) активність. 

 Властивості:  повідон-йод кумулятивною, канцерогенною, 

мутагенною, ембріотоксичною дією не володіє. Досить активний 

протимікробний засіб. 

 Недоліки: пофарбування матеріалів, несумісний із іншими 

антисептиками, особливо лужними, ферментативними, 

протипоказаннями для застосування є дизфункція щитовидної 

залози. 

 Застосовуються у якості антисептиків для шкіри рук та шкіряних 

покривів і слизових оболонок, виробництва лікарських засобів з 

антисептичною дією.  

 



Альдегіди 

 Формальдегід              Суциндиальдегід                                       Глутардиальдегід 

                                         (альдегід бурштинової к-ти) 

 
 

 Використовують: формальдегід, глутаровий альдегід, альдегід бурштинової 

кислоти, гліоксаль, ортофталевий альдегід. 

 Спектр дії: активні по відношенню до всіх видів мікроорганізмів, включаючи як 

вегетативні так і спорові форми.  

 Властивості: сумісні зі всіма конструктивними  матеріалами, не мають 

корозійної активності, біорозпадаються. 

 Недоліки: висока токсичність при любих шляхах надходження в організм (в 

першу чергу – інгаляційному, особлива небезпека– при застосуванні 

формальдегіду), наркотична дія, подразнююча дія, сенсибілізуючий і 

кумулятивний ефект, фіксація органічних забруднень на виробах, що 

обробляються  

 Для нівелювання негативного впливу альдегідів, що використовуються для 

виробництва ефективних деззасобів розроблені новітні рецептури композиційних 

дезінфектантів на основі альдегіду в композиції  із похідними гуанідинів, інших 

катіонних ПАР. При цьому, синергічна (тобто взаємопосилююча) дія активних 

складових разом із додатковими речовинами забезпечує широкий спектр 

протимікробної активності деззасобів. 

 Застосовуються у якості дезінфекційних засобів, дезінфектантів високого рівня, 

хімічних стерилянтів (в т.ч. для ендоскопів, наркозо-дихальної апаратури) 

 



Засоби , що вміщують альдегіди. Приклади 

Застосування найрізноманітніше: 

- Дезинфекція, дезинфекція високого рівня, хімічна стерилізація 

медичних виробів 

- Вибір для ендоскопічного обладнання, наркозо – дихальної 

апаратури 

- При використанні під час генеральних прибирань – обов’язкове 

застосування засобів захисту органів дихання 

 



Діаміни, третинні аміни, глюкопротамін 

CH3-N(C2H5)-

CH3 
  

 
Представники – додецилдипропілентриамін, N,N- біс(3-амінопропіл)додециламін, 
глюкопротамін, кокоспропілендіаміну ацетат 
Спектр дії: бактерицидна, віруліцидна, фунгіцидна, спороцидна  та овоцидна дія 

Властивості:широкий спектр дії, досить активні по відношенню до 
збудників туберкульозу і плісняви, попереджають утворення біоплівок і 

знищують їх,  відносно малотоксичні, не пошкоджують вироби, що обробляються, добре 
розчиняються у воді, біорозпадаються. Це катіон активні ПАР і їм притаманні гарні 
очищуючі та мийні властивості 

Недоліки: можуть викликати сенсибілізацію, досить відчутний  запах амінів у 
концентратів. 
Застосовуються у якості дезінфекційних засобів, дезінфектантів високого рівня 
(генеральні, поточні прибирання, знезараження медичних виробів із різноманітних 
матеріалів). 
Не можна рекомендувати застосування в місцях з особливими вимогами до запахів, 
дезінфекції кувезів. 
 



Засоби , що вміщують третинні та ді-   аміни. Приклади 

 

Застосування найрізноманітніше: 

- Дезинфекція, дезинфекція високого рівня, хімічна стерилізація (?) медичних 

виробів в т.ч. для ендоскопічного обладнання, наркозо – дихальної 

апаратури 

- Дезінфекція предметів догляду за хворими 

- Дезинфекція під час поточних та генеральних прибирань (за виключенням 

місць  де є необхідність застосування деззасобів без запахів 

- Дезінфекція білизни, посуду тощо 

- Вибір для роботи у вогнищах туберкульозу 



 

Сполуки з гуанідіновою структурою                                     

 

 Представники – хлоргексидину біглюконат, октенідину дигідрохлорид, полімерні 

сполуки (полігексаметиленгуанідину (ПГМГ) гіпохлорид та фосфат, 

полігексаметиленбігуанідину гідро хлорид). 

 Одна із перспективних підгруп серед цих сполук – полігуанідини 

 Спектр дії полігуанідинів: бактерицидна, віруліцидна та фунгіцидна  

 Властивості: не токсичні, стабільні, не пошкоджують об’єкти, що знезаражуються,  

попереджують утворення біоплівок і ―розчиняють‖ їх , прискорюють і посилюють 

проникнення в клітини мікроорганізмів інших активних та допоміжних речовин, мають 

приємний або нейтральний запах, миють і дезодорують, повністю біодеградують до 

безпечних компонентів. Особливістю цієї групи є здатність утворювати на оброблених 

поверхнях полімерні плівки, що забезпечує тривалу залишкову бактерицидну дію 

 Є повідомлення про заборону застосування методом мікодисперсного розпилення  

 Недоліки: не мають спороцидної активності   

 Застосовуються у якості дезінфекційних засобів, антисептиків для шкіри рук та 

шкіряних покривів і слизових оболонок, виробництва лікарських засобів  

 

                                                                                           полігуанідини 



Пероксиди (перекисні) 

 Представники – перекис водню, надкислоти (надоцтова, надмурашина), перборат 

натрію, перкарбонат натрію, пергідроль  

 Спектр дії: активні по відношенню до всіх видів мікроорганізмів, включаючи як 

вегетативні так і спорові форми.  

 Властивості: широкий спектр дії, гарно очищають від різноманітних забруднень, 

біологічно розпадаються, в терапевтичних концентраціях не накопичуються в 

організмі при довготривалому застосуванні, не мають токсичної і алергічної дії 

 Недоліки: викликають корозію деяких металів, сплавів, в високих концентраціях 

можуть викликати хімічні опіки шкіри, слизових, подразнення дихальних шляхів, 

знебарвлюють тканини, втрачають активність в процесі зберігання.  

      При вдиханні аерозолю перекису водню може викликати набряк легень. 

 В поєднанні з іншими хімічними групами та при комбінації з антикорозійними і 

стабілізуючими складовими отримують препарати  досить стабільні і не шкідливі, з 

широким спектром антимікробних властивостей. Засоби придатні для 

застосування у відділеннях з особливими вимогами до санітарно-

протиепідемічного режиму. 

 Застосовуються у якості дезінфекційних засобів, хімічних стерилянтів (у випадках 

сумісності із матеріалами), антисептиків 

 



 

Четвертинні аммонійні сполуки (ЧАСи) 
     Бензалконіумхлорид                Мецетроніум етилсульфат 

  Представники –алкілдиметилбензиламонію хлорид, дидецилдиметиламонію хлорид, N,N-дидецил-

N-метил-полі(оксіетил)амоній пропіонат, бензалконію хлорид (синоніми — дельтамін, катамін АБ), N-

децил-N-ізононіл-N-N-диметиламонію хлорид, алкілдиметилетиламоній метилсульфат, бензотоній 

хлорид, дидецилдиметиламоній бромід з мочевиною (синонім — клатрат ЧАС із карбамідом), мецетроній 

етилсульфат, дизобутилфеноксіетилдиметилбензил хлорид амонію, диметил-2-гідроксіпропіламоній 

хлорид тощо 

 Спектр дії: бактерицидна, обмежено віруліцидна та  фунгіцидна. 

 Властивості: низька токсичність, мають приємний запах,  

 гарні миючі властивості, сумісні з багатьма матеріалами. 

 Недоліки: обмежений спектр протимікробної активності, швидка поява стійких 

до ЧАСів штамів мікроорганізмів. Негативний вплив на антимікробну активність ЧАС 
надають катіони металів, кисле середовище (рН <3), органічні речовини, підвищена 
мінералізація води.  

 Застосовуються (якщо у якості АДР тільки ЧАСи) – в ЛПЗ як деззасоби на 

харчоблоках, вибір для дезіфекції палат сумісного перебування матері і дитини, 

місць із особливими вимогами до запахів і т.п.    

 Додавання ЧАСів у склад з іншими активними речовинами покращує 

властивості дезінфекційних засобів, в т.ч. синергічно посилюється протимікробна 

дія. 

 



Кислоти (органічні, неорганічні) та їх похідні 

 Представники – неорганічні (соляна, сірчана тощо), органічні (гліколева, 

молочна, глютамінова, оцтова, саліцилова , ундецилова, похідна 

ундецилової кислоти – Тетраніл У) 

 Спектр дії органічних кислот: активні по відношенню до деяких 

вегетативних форм бактерій, вірусів, грибів  

 Властивості: гарно очищають від різноманітних забруднень і 

покращують проникнення інших АДР, біологічно розпадаються, не 

токсичні, не алергени,  

 Недоліки: обмежений спектр протимікробної дії 

 В поєднанні з іншими хімічними групами синергічно посилюють 

протимікробну дію підтримюють рН на необхідному рівні тому 

застосовують як складову дезінфекційних і антисептичних засобів. В ЄС 

наразі для рутинного прибирання (поточна профілактична дезінфекція в 

першу чергу застосовують засоби саме на основі вказаних кислот 



Спирти 
      
 Етанол                     1 — пропанол                     2 — пропанол 

СНз-СН2-ОН          СНз-СН2-СН2-ОН           СНз-СН-СНз-ОН                                                                             
 

 Представники групи – етиловий (етанол), пропиловий  (1-пропанол), ізопропиловий 

(2-пропанол). 

 Ароматичні спирти – феноксіетанол, феноксіпропанол 

 Спектр дії (етанолу та пропилових спиртів):  в концентрації 60-90% активні по 

відношенню до вегетативних форм бактерій, грибів, мікобактерій та вірусів. 

Найактивніший відносно вірусів – етанол. 

 Властивості: швидкодіючі засоби, досить сильно відрізняються між собою за 

ступенем токсичної дії на організм людини. Етанол – випадків хронічного отруєння 

парами невідомі, не викликає сенсибілізації. Пропанол – навіть невелика кількість 

прийнятого всередину викликає симптоми отруєння, довготривале використання 

приводить до сухості, лущення шкіри, утворення тріщин, інколи дерматитів. 

 Недоліки (інші): спирти не мають мийних властивостей, фіксують органічні 

забруднення, можуть пошкоджувати вироби із пластмас, акрилового скла і гуми. 

 Застосовуються у якості готових до  використання швидкодіючих дезінфекційних 

засобів, швидкодіючих антисептиків.  



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%. 

 

 



Використання спиртвмісних засобів для 

дезінфекції 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 

 

Із рекомендацій в ЄС: 

В ДЗ, призначених для обробки невеликих за площею поверхонь  

ефективною прийнята наступна  концентрація спиртів: етиловий 60%, 

ізопропиловий – 50%. Концентрація в рецептурах антисептиків суміші 

 різних спиртів знаходиться  в такому ж діапазоні - 50-60%. 

 



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 

 (тип А,В,С)- 
проникають в 
стерильні тканини 
чи судинне русло 

Імплантанти, 
скальпелі,голки, 
інші хірургічні 
інструменти 

Стерилізація Стерилізація 

 критичні вироби медичного призначення підлягають стерилізації, для 

хімічної стерилізації дані ВОЗ: перекис водню, надоцтова кислота 

(пероксіоцтова кислота, в т.ч. виділяється при застосуванні перкарбонатів), 

альдегіди, хлорвмісні (при сумісності із матеріалами). Вимога- відмивання 

стерильною водою. 



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 

 (тип А, В) - 
Стикаються із 
слизовими 
оболонками, 
пошкодженими 
шкіряними 
покривами 

Ендоскопи, наркозо-
дихальна апаратура, 
ванни для 
гідротерапії 
мундштуки, трубки 
спірометрів, 
термометри 

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, в т.ч. виділяється при 

застосуванні перкарбонатів), аміни (діаміни, третинні аміни), 

хлорвмісні (у випадках сумісності із матеріалами) 



Кореляція класифікації виробів медичного пизначення по 

І.Х.Сполдингу з рівне 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  

Некритичні (не 
стикаються із 
слизовими, 
пошкодженими 
шкіряними 
покривами) 

стетоскопи 
настільні 
прибори, 
підкладні судна 

Дезінфекція 
«низького» рівня 

Деззасоби без 
указання в 
інструкції 
туберкулоцидної 
активності 

Дезінфекційні засоби, що рекомендуються: 

альдегіди, перекисні сполуки, аміни (діаміни, 

третинні аміни), хлорвмісні, похідні гуанідинів, ЧАС 



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»  

 

П 5.1. Передстерилізаційне очищення: 

 ПСО здійснюється після дезінфекції як окремий процес або в 

поєднанні з дезінфекцією у разі відсутності забруднення біологічними 

рідинами та кров’ю за наявності у мийному засобі дезінфекційних 

властивостей 

                                                            в країнах ЄС -   

                                                            засіб для очистки з ензимами /чи без      

                                                            ензимів (на основі дієвих детергентів)    

                                                           на додаток  до всіх вимог -  повинен 

видаляти             

                                                           видаляти біологічні     плівки              

                                                             



Знезараження медичних відходів 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ  МОЗ від 08.06.2015  № 325 

Про затвердження Державних санітарно-

протиепідемічних правил і норм щодо поводження з 

медичними відходами 

 
Методи знезараження епідемічно небезпечних медичних відходів 

(категоріяВ): 

●Фізичний (термічний, паром під тиском, радіаційний тощо) 

●Хімічний – використання розчинів дезінфекційних засобів 

- використовуються робочі розчини дезінфекційних засобів що мають  

бактерицидну (включаючи туберкулоцидну, віруліцидну, 

фунгіцидну (спороцидну – за необхідності) дію 

      (п 13.Р 5, СанПін) 

По ціні, надійності, властивості гомогенізувати біологічні рідини – на 

першому місці хлорвмісні деззасоби 



Якість дезінфікуючих засобів 

 Державна реєстрація  

- Свідоцтво про реєстрацію дезінфікуючого засобу, Методичні вказівки  щодо 

застосування засобу (для ЗОЗ та дитячих закладів)  - в новій редакції Постанови 908 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів  

- України від 14 березня 2018 р. № 178) - ВІДСУТНІ 

     натомість вказується відомість про «Інструкцію»     хто буде затверджувати    

      Інструкцію? В ЄС – це виробник 

     Етап реєстрації – проведення санітарно-епідеміологічної експертизи,  

      при позитивних результатах -   затверджується Висновок санітарно-епідеміологічної 

експертизи, у відповідності до п.4 Постанови №178 в «Державний реєстр 

дезінфікуючих засобів»  вносяться     в т.ч.  деззасоби, на які є Висновки 

санепідекспертизи, що       затверджені до набрання чинності цієї Постанови 

 

      На кожну партію продукції повинен бути 

- Паспорт (Сертифікт) якості на продукцію: 

- - в ньому обов’язково вказується вміст усіх активно-діючих 

-  речовин (що відповідає вимогам Закону України про метрологію  

- та метрологічну діяльність та Закону України «Про ринковий агляд») 

- - В країнах ЄС  дотримуються  практики незалежного контролю дезінфекційних 

засобів -  в першу чергу по вмісту діючих речовин у  засобі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до статті 325 Кримінального кодексу України 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I. Статтю 325 Кримінального кодексу України (2341‐14) 

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25‐26, ст. 131) викласти у 

такій редакції: 

"Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним захворюванням та 

масовим отруєнням 

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання 

епідемічним та іншим інфекційним 

захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням 

(отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії 

спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, 

‐ 
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або арештом на строк до шести місяців, 

або обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі 

наслідки, ‐ караються позбавленням волі на 

строк від п'яти до восьми років". 

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 



Безпека в лікувальних 

закладах 

 

Для персоналу Для пацієнтів 



Безпека  лікувального закладу 

Для  населення Для довкілля 



      ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 

                                 Валентина Малюга 

                                                        Лікар-епідеміолог                         

                                                 ТОВ «ДАНА МЕДІКАЛ                                       

           063 747 66 26  E mail:  danamedvd@gmail.com  
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