
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06. 2022 № 21-7/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження Програми інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-

2023 роки  

 

З метою забезпечення подальшого розвитку медицини і медичного 

обслуговування вторинної ланки Золотоніської територіальної громади, 

враховуючи клопотання КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради (19.05.2022 №1104), керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити програму інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-

2023 роки згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету Золотоніської територіальної 

громади в межах наявних фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених 

бюджетним законодавством і міською радою, передбачати фінансування 

заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 
 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 28.06.2022 № 21-7/VІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради 

на 2022-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Золотоноша 
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I. Паспорт програми 

інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2023 роки 

 

1. Назва Програми 

Програма інфекційного контролю та дотримання 

заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги у КНП „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської 

ради на 2022-2023 роки 

2. Підстава для розроблення 

Закон України від 24.02.1994 року № 4004 „Про 

забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, Закон України від 

05.06.2003 року № 913-IV„Про внесення зміни до 

Закону України „Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, Закон України „Про державні 

цільові програми”, Закон України „Про боротьбу із 

захворюванням на туберкульоз”, Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні” п. 22 ч. 1 

ст. 26, ч. 1 ст. 59  

3. Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Золотоніська  багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради 

4. Розробник Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Золотоніска багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради 

Відділ прогнозування та розвитку громади 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

„Золотоніська  багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради 

6. Головний розпорядник коштів Золотоніська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми* 

Загальний обсяг – 2 517 802,00 грн, в т.ч.: 

2022 рік – 1 598 142,00 грн 

2023 рік – 919 660,00 грн 

 

*Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 

змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж 

терміну дії Програми 
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II. Мета 

Метою Програми є зниження рівня інфекційних захворювань, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги населенню району, забезпечення безпечності 

медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання санітарно-

епідеміологічних вимог у приміщеннях структурних підрозділів закладу.  

 

III. Підстава розроблення програми 

Підставою розроблення Програми є зниження рівня інфекційних 

захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню громади за 

рахунок вдосконалення комплексу профілактичних та протиепідемічних 

заходів, впровадження ефективної системи епідеміологічного нагляду за 

інфекціями, пов’язаних з наданням медичної допомоги (далі ІПНМД)  

покращення забезпеченості закладу сучасними засобами дезінфекції, 

забезпечення безпечності медичних послуг.  

 

IV. Обґрунтування необхідності прийняття програми 

Інфекційні хвороби, пов’язані з наданням медичної допомоги, які 

поступаються лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, до 

цього часу залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності 

населення в усьому світі. Високий рівень цієї захворюваності, на думку 

експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), пов’язаний з ростом 

стійкості збудників внутрішньо- лікарняних інфекцій до дії протимікробних 

препаратів (антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів), відсутністю 

ефективної системи контролю за інфекціями. Ризик захворювання на ІПНМД 

поширюються як на пацієнтів так і працівників закладів охорони здоров'я. За 

даними ВООЗ 1 з 10 пацієнтів інфікується під час надання медичної допомоги; 

на 30% зменшується кількість інфекцій, що передаються під час надання 

медичної допомоги за ефективної профілактики. Рівень захворюваності на ці 

інфекції у розвинених країнах світу досягає до 44%. За визначенням ВООЗ 

кожний десятий пацієнт інфікується збудниками ІПНМД. 

Інфекційний контроль відіграє вирішальну роль для підвищення безпеки 

пацієнтів та профілактики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги 

(далі ІПНМД). Медичний заклад має високий ризик поширення мікроорганізмів 

між відвідувачами та медичними працівниками. Ризик ІПНМД підвищують 

інвазійні процедури. Програма інфекційного контролю дасть змогу зробити 

медичне обслуговування безпечним і доступним, адже допоможе запобігти 

витратам на лікування ІПНМД, а головне – зберегти життя відвідувачів.  

Прийняття запропонованої Програми дасть можливість забезпечити 

безпечність медичних послуг, що надаються населенню з дотриманням 

санітарно-епідеміологічних вимог у приміщеннях структурних підрозділів 

закладу шляхом:  

-  забезпечення гарантії безпеки інструментарію при обслуговуванні 

пацієнтів;  

- забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення 

ІПНМД;  
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- підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення інфекційного 

контролю;  

- зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів закладу;  

- дотримання протиепідемічного режиму шляхом забезпечення сучасним 

обладнанням та засобами дезінфекції;  

- визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового 

забезпечення необхідним обладнанням, засобами та реактивами.  

 

V. Правові аспекти 

Закон України від 24.02.1994 року № 4004 „Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення”, Закон України від 05.06.2003 року № 

913-IV „Про внесення зміни до Закону України „Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, Закон України „Про державні цільові програми”, Закон 

України „Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”, наказ МОЗ від 

03.08.2021  №1614 „Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного 

контролю в закладах охорони здоров’я та установах / закладах надання 

соціальних послуг / соціального захисту населення” 

 

VI. Фінансово-економічне обґрунтування 

На реалізацію Програми протягом 2022-2023 років планується спрямувати 

2 283 802,00 грн згідно з Додатком 2 до Програми. При цьому обсяг 

фінансування уточнюється щороку при формуванні міського бюджету на 

відповідний бюджетний період. 

 

VII. Прогноз впливу 

Прийняття Програми інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у  КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-

2023 роки дасть можливість знизити рівень захворювань, пов’язаних з цими 

інфекціями, забезпечить безпечність надання медичних послуг, впровадження 

ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу, вірусних гепатитів, COVID-19 та інших небезпечних інфекцій, 

впровадження методів та режимів дезінфекції в практику роботи закладу, 

забезпечення закладу засобами дезінфекції, підвищення рівня захисту 

медичного персоналу та відвідувачів.  

 

VIII. Результати 

Прийняття Програми інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-

2023 роки сприятиме зниженню рівня інфекційних захворювань, забезпеченню 

безпечності надання медичних послуг, впровадженню ефективних 

протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, 

вірусних гепатитів, COVID-19  та інших небезпечних інфекцій, методів та 

режимів дезінфекції в практику роботи закладу, забезпечення закладу засобами 

дезінфекції, підвищення рівня захисту медичного персоналу та відвідувачів.  
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Додаток 1 

до Програми інфекційного 

контролю та дотримання заходів 

із запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної 

допомоги у 

КНП  „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня”  

Золотоніської міської ради на 

2022-2023 роки 

 

  

 

План заходів 

щодо реалізації Програми інфекційного контролю та дотримання заходів із 

запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги у КНП 

„Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 

2022-2023 роки 
 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець Примітка 

1  2  3  4  5  

І. Організаційно-методична робота  

1. 

Створити відділ  інфекційного контролю у  

КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради 

липень 
медичний 

директор 

 

2. 

Забезпечити виконання медичним 

персоналом: 
постійно 

головна 

медсестра 

 

Наказу Міністерства охорони здоров’я 

України 11.08.2014 № 552 „Про 

затвердження Державних санітарних норм 

та правил (далі - Правил) „Дезінфекція, 

передстерилізаційне очищення (далі - 

ПСО) та стерилізація медичних виробів в 

закладах охорони здоров’я” 

 

головна 

медсестра 

 

Наказу МОЗ України 03.08.20 №1777 

„Про затвердження Заходів та Засобів 

щодо попередження інфікування при 

проведенні догляду за пацієнтами” 

  

Наказу МОЗ України від 01.02.2019 № 287 

„Про затвердження Стандарту 

інфекційного контролю для закладів, що 

надають допомогу хворим на туберкульоз” 

  

Наказу МОЗ №1614 від 03.08.2021 року 

„Про організацію профілактики інфекцій 

та інфекційного контролю в закладах 

охорони здоров’я та установах / закладах 

надання соціальних послуг / соціального 

захисту населення” 

  

3. 
Розробити та затвердити епідемічно-

безпечні алгоритми на медичні маніпуляції 

 головна 

медсестра, 
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та процедури, які виконують лікарі та 

молодший медперсонал 

завідувачі 

4. 

Контроль за виконанням медперсоналом 

закладу епідемічно-безпечних алгоритмів 

виконання процедур та маніпуляцій.  

постійно 

  

5. Розробити чек-листи  
медичний 

директор 

 

6. 

Організувати контроль якості виконання 

процедур відбору, зберігання та 

транспортування біологічного матеріалу  

2 рази на рік 

ВІК, 

головна м/с, 

завідувачі 

 

7. 
Провести розрахунки потреби 

дезінфекційних та антисептичних засобів  
січень 

ВІК 

головна м/с 

 

8. 

Провести  навчання і контроль рівня знань 

медичного персоналу щодо питань 

запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги  

згідно планів 

занять 

ВІК, 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор 

 

9. 
Забезпечити проходження періодичних 

медичних оглядів працівниками закладу  

згідно 

графіку 

медоглядів 

головна 

медсестра 

 

ІІ. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних 

з наданням медичної допомоги 

1. 

Проводити контроль за організацією та 

проведенням очищення та дезінфекції 

поверхонь при проведенні поточних та 

генеральних прибирань відповідно до 

графіка.  

Ведення журналів генерального 

прибирання та облік роботи 

бактерицидних опромінювачів  

1 раз квартал 

головна м/с, 

м/с 

координатор, 

завідувачі  

відділень 

 

2. 

Контролювати дотримання медперсоналом 

закладу вимог санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів  

1 раз квартал ВІК 

 

3. 

Контролювати проведення збору, 

зберігання, утилізації використаних 

витратних матеріалів, біологічних відходів 

згідно чинних нормативних актів  

1 раз квартал 

головна м/с, 

м/с, 

координатор 

 

ІІІ. Навчання і контроль знань медичного персоналу з питань профілактики ВЛІ 

1. 

Проводити диференційований залік 

перевірки знань медперсоналу з питань 

інфекційного контролю та заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги  

1 раз на рік ВІК 

 

2. 
Проводити семінари з питань інфекційного 

контролю, інфекційної безпеки  
згідно плану 

голова ВІК, 

головна м/с, 

м/с 

координатор 

 

3. 

Проводити практичні заняття з 

медперсоналом на робочих місцях з 

відпрацюванням техніки виконання:  

постійно 

згідно планів 

занять у 

структурних 

підрозділах 

завідувачі 

відділень, 

головна м/с, 

м/с, 

координатор 

 

3.1 
Гігієнічної та хірургічної обробки рук 

медперсоналу  
постійно 

головна м/с, 

м/с 
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координатор 

3.2 

Правила забору крові у пацієнта для 

біологічних досліджень та 

транспортування у лабораторію  

постійно головна м/с 

 

3.3 Процедур і маніпуляцій  постійно головна м/с  

4. 

Проведення санітарно-освітньої роботи 

серед пацієнтів щодо запобігання 

інфекціям, пов’язаних з наданням 

медичної допомоги  

 головна м/с 

 

ІV. Заходи щодо запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у 

медичного персоналу 

1. 

При прийомі на роботу інформувати 

медичний персонал про фактори ризику 

при виконанні своїх професійних 

обов’язків  

 

ВІК, 

головна м/с, 

охорона 

праці 

 

2. 

Проводити з медперсоналом інструктаж з 

питань запобігання інфекціям, пов’язаних 

з наданням медичної допомоги та безпеки 

праці  

1 раз на 6 

місяців 

головна м/с, 

м/с, 

координатор, 

завідувачі 

 

3. 
Контролювати щеплення медперсоналу 

проти гепатиту В  

згідно 

календаря 

щеплень 

завідувачі 

 

4. 

Використовувати універсальні заходи 

безпеки при проведенні інвазивних 

процедур:  

 
медичний 

персонал 

 

4.1 

Використовувати індивідуальні засоби 

захисту (халати, шапочки, гумові 

рукавички, маски, окуляри, або захисні 

екрани, взуття, що піддається дезінфекції) 

під час проведення усіх медичних 

маніпуляцій, які пов’язані з контактом з 

кров’ю або іншими біологічними рідинами 

пацієнтів  

під час 

надання 

медичної 

допомоги 

медичний 

персонал 

 

4.2 

Дотримуватись правил безпеки при роботі, 

зборі, дезінфекції гострого та ріжучого 

медичного інструментарію  

під час 

роботи 

 

4.3 
Дотримуватись правил і техніки миття та 

антисептики рук  

під час 

роботи 

 

4.4 

У випадку професійної аварії, яка мала 

місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим 

або біоматеріалом від ВІЛ-інфікованого, 

проводити екстрену після контактну 

профілактику згідно з чинними 

нормативними актами  

при 

виникненні 

аварії 

 

4.5 

У всіх структурних підрозділах закладу 

вести форму облікової звітності № 108-о 

„Журнал реєстрації аварій при наданні 

медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та 

роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом”, 

затверджену наказом МОЗ України від 

17.03.2015 р. № 148  

постійно завідувачі 

 

V. Заходи інфекційного контролю по туберкульозу 
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Адміністративний контроль: 

1. 

Проводити навчання персоналу, пацієнтів 

та членів їх родин, відвідувачів 

здійсненню інфекційного контролю за 

туберкульозом (за планом) 

2022 – 2023 

роки 

лікарі, 

головна м/с, 

м/с, 

координатор 

 

2. 

Забезпечити дотримання алгоритмів 

інфекційного контролю під час проведення 

пацієнтам медичних маніпуляцій та 

процедур, дезінфекції, стерилізації, 

особистої гігієни  

2022 – 2023 

роки 

головна м/с, 

завідувачі, 

лікарі 

 

3. 

Забезпечити  контроль за дотриманням 

медичними працівниками заходів з 

охорони праці , проводити інструктаж 

постійно 
охорона 

праці 

 

Інженерний контроль: 

1. 

Провести оцінку використання в 

структурних підрозділах закладу 

природної вентиляції та проведення 

дезінфекції  

травень, 

червень 
ВІК 

 

2. 
Провести  перевірку технічного стану ламп 

УФО в структурних підрозділах закладу  
травень ВІК 

 

3. 

Провести розрахунок потреби в лампах 

УФО в залежності від технічного стану 

наявних опромінювачів  

травень ВІК 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу закладу та хворих: 

1. 

Провести  визначення потреби щодо 

засобів індивідуального захисту персоналу 

в залежності від ступеню ризику передачі 

МБТ (розрахунок необхідної кількості 

респіраторів)  

травень ВІК  

VІ. Заходи інфекційного контролю для запобігання захворювання на ГРВІ та грип, COVID-19 

Адміністративний контроль: 

1. 
Проведення вакцинації проти грипу, 

коронавірусу працівникам закладу  

вересень,  

жовтень 

медичний 

директор 

 

2. 

Контроль стану здоров’я персоналу з 

недопущенням до роботи осіб з ознаками 

грипу та інших ГРВІ , COVID-19 

постійно 
завідувачі 

відділень 

 

3. 
Запровадження респіраторної гігієни / 

етикету при кашлі  
постійно 

завідувачі 

відділень 

 

4. Керування потоками хворих  постійно 
завідувачі 

відділень 

 

5. 
Проведення тренінгів з інфекційного 

контролю  
2022 ВІК 

 

Зменшення кількості потенційних джерел збудника інфекції: 

1. 

Припинення планових відвідувань 

структурних підрозділів закладу хворими з 

підозрілими або підтвердженими 

випадками грипу , COVID-19 до того часу, 

доки вони не перестануть виділяти вірус у 

довкілля  

в період 

епідемічного 

підйому 

захворю-

ваності на 

ГРВІ та грип, 

COVID-19 

завідувачі, 

лікарі 
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Технічний контроль: 

1.  

Проводити постійну оцінку використання 

в структурних підрозділах закладу 

природної вентиляції та проведення 

дезінфекції 

 

завідувачі, 

головна м/с 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу закладу: 

1. 

Щорічно проводити визначення потреби 

щодо засобів індивідуального захисту 

персоналу з метою профілактики грипу та 

ГРВІ 

1 раз на рік ВІК 

 

VІІ. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази 

1. 

Провести закупівлю деззасобів та 

антисептків, диспенсорів для антисептику 

та рідкого мила, для паперових рушників 

3-4 квартал 

2022 року 

аптечний 

відділ, 

бухгалтерія 

 

2. 

Забезпечити контроль за наявністю в 

закладі засобів професійної гігієни та 

індивідуального захисту  

липень 2022 головна м/с 

 

3. 

Проведення поточного та капітального 

ремонтів в структурних підрозділах 

закладу  

згідно планів директор 

 

5. 

Організувати контроль якості виконання 

процедур відбору, зберігання та 

транспортування біологічного матеріалу  

2 рази  на рік 

ВІК, 

головна м/с, 

завідувачі 

 

6. 
Провести розрахунки потреби 

дезінфекційних та антисептичних засобах  
січень 

ВІК, 

головна м/с 

 

7. 

Провести  навчання і контроль рівня знань 

медичного персоналу щодо питань 

запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги  

згідно планів 

занять 

ВІК 

головна м/с, 

м/с, 

координатор 

 

8. 
Забезпечити проходження періодичних 

медичних оглядів працівниками закладу  

згідно 

графіку 

медоглядів 

головна м/с 

 

ІІ. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних 

з наданням медичної допомоги 

1. 

Проводити контроль за організацією та 

проведенням очищення та дезінфекції 

поверхонь при проведенні поточних та 

генеральних прибирань відповідно до 

графіка.  

Ведення журналів генерального 

прибирання та облік роботи 

бактерицидних опромінювачів  

1 раз на 

квартал 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор, 

завідувачі  

відділень 

 

2. 

Контролювати дотримання медперсоналом 

закладу вимог санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів  

1 раз на 

квартал 
ВІК 

 

3. 

Контролювати проведення збору, 

зберігання, утилізації використаних 

витратних матеріалів, біологічних відходів 

згідно чинних нормативних актів  

1 раз на 

квартал 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор 

 

ІІІ. Навчання і контроль знань медичного персоналу з питань профілактики ВЛІ 

1. Проводити диференційований залік 1 раз на рік ВІК  



 11 

перевірки знань медперсоналу з питань 

інфекційного контролю та заходів із 

запобігання інфекціям, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги  

2. 
Проводити семінари з питань інфекційного 

контролю, інфекційної безпеки  
згідно плану 

голова ВІК, 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор 

 

3. 

Проводити практичні заняття з 

медперсоналом на робочих місцях з 

відпрацюванням техніки виконання:  

постійно 

згідно планів 

занять у 

структурних 

підрозділах 

завідувачі 

відділень, 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор 

 

3.1 
Гігієнічної та хірургічної обробки рук 

медперсоналу  
постійно 

головна 

медсестра 

 

3.2 

Правила забору крові у пацієнта для 

біологічних досліджень та 

транспортування у лабораторію  

постійно 

 

3.3 Процедур і маніпуляцій  постійно  

4. 

Проведення санітарно-освітньої роботи 

серед пацієнтів щодо запобігання 

інфекціям, пов’язаних з наданням 

медичної допомоги  

постійно 
головна 

медсестра 

 

ІV. Заходи щодо запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у 

медичного персоналу  

1 

При прийомі на роботу інформувати 

медичний персонал про фактори ризику 

при виконанні своїх професійних 

обов’язків  

постійно 

ВІК, 

головна м/с, 

охорона 

праці 

 

2 

Проводити з медперсоналом інструктаж з 

питань запобігання інфекціям, пов’язаних 

з наданням медичної допомоги та безпеки 

праці  

1 раз на 6 

міс. 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор, 

завідувачі 

 

3. 
Контролювати щеплення медперсоналу 

проти гепатиту В  

згідно 

календаря 

щеплень 

завідувачі 

 

4. 

Використовувати універсальні заходи 

безпеки при проведенні інвазивних 

процедур:  

 
медичний 

персонал 

 

4.1 

Використовувати індивідуальні засоби 

захисту (халати, шапочки, гумові 

рукавички, маски, окуляри, або захисні 

екрани, взуття, що піддається дезінфекції) 

під час проведення усіх медичних 

маніпуляцій, які пов’язані з контактом з 

кров’ю або іншими біологічними рідинами 

пацієнтів  

під час 

виконання 

роботи та 

виникненні 

аварій медичний 

персонал 

 

4.2 

Дотримуватись правил безпеки при роботі, 

зборі, дезінфекції гострого та ріжучого 

медичного інструментарію  

під час 

роботи 

 

4.3 
Дотримуватись правил і техніки миття та 

антисептики рук  

під час 

роботи 
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4.4 

У випадку професійної аварії, яка мала 

місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим 

або біоматеріалом від ВІЛ-інфікованого, 

проводити екстрену після контактну 

профілактику згідно з чинними 

нормативними актами  

при 

виникненні 

аварії 

 

 

4.5 

У всіх структурних підрозділах закладу 

вести форму облікової звітності № 108-о 

„Журнал реєстрації аварій при наданні 

медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та 

роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом”, 

затверджену наказом МОЗ України від 

17.03.2015 р. № 148  

 
завідувачі 

 

 

V. Заходи інфекційного контролю по туберкульозу 

Адміністративний контроль: 

1. 

Проводити навчання персоналу, пацієнтів 

та членів їх родин, відвідувачів 

здійсненню інфекційного контролю за 

туберкульозом (за планом) 

2022 – 2023 

роки 

лікарі, 

головна м/с, 

медсестра, 

координатор 

 

2. 

Забезпечити дотримання алгоритмів 

інфекційного контролю під час проведення 

пацієнтам медичних маніпуляцій та 

процедур, дезінфекції, стерилізації, 

особистої гігієни  

2022 – 2023 

роки 

головна м/с, 

завідувачі, 

лікарі 

 

3. 

Забезпечити  контроль за дотриманням 

медичними працівниками заходів з 

охорони праці, проводити інструктаж 

 
охорона 

праці 

 

Інженерний контроль: 

1. 

Провести оцінку використання в 

структурних підрозділах закладу 

природної вентиляції та проведення 

дезінфекції  

липень, 

серпень 

кожного 

року 

ВІК 

 

2. 
Провести  перевірку технічного стану ламп 

УФО в структурних підрозділах закладу  

липень 

кожного 

року 

ВІК 

 

3. 

Провести розрахунок потреби в лампах 

УФО в залежності від технічного стану 

наявних опромінювачів  

листопад 

кожного 

року 

ВІК 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу закладу та хворих: 

1. 

Провести  визначення потреби щодо 

засобів індивідуального захисту персоналу 

в залежності від ступеню ризику передачі 

МБТ (розрахунок необхідної кількості 

респіраторів)  

травень ВІК 

 

VІ. Заходи інфекційного контролю для запобігання захворювання на ГРВІ та грип, COVID-19 

Адміністративний контроль  

1. 
Проведення вакцинації проти грипу, 

коронавірусу працівникам закладу  

вересень,  

жовтень 

кожного 

року 

медичний 

директор 
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2. 

Контроль стану здоров’я персоналу з 

недопущенням до роботи осіб з ознаками 

грипу та інших ГРВІ , COVID-19 

постійно 
завідувачі 

відділень 

 

3. 
Запровадження респіраторної гігієни / 

етикету при кашлі  
постійно 

завідувачі 

відділень 

 

4. Керування потоками хворих  постійно   

5. 
Проведення тренінгів з інфекційного 

контролю  
2022 ВІК 

 

Зменшення кількості потенційних джерел збудника інфекції: 

1. 

Припинення планових відвідувань 

структурних підрозділів закладу хворими з 

підозрілими або підтвердженими 

випадками грипу, COVID-19 до того часу, 

доки вони не перестануть виділяти вірус у 

довкілля  

в період 

епідемічного 

підйому 

захворюва-

ності на ГРВІ 

та грип, 

COVID-19 

завідувачі, 

лікарі 

 

 

Технічний контроль: 

1. 

Проводити постійну оцінку використання 

в структурних підрозділах закладу 

природної вентиляції та проведення 

дезінфекції  

постійно 
завідувачі, 

головна м/с 

 

Засоби індивідуального захисту органів дихання для персоналу закладу: 

1. 

Щорічно проводити визначення потреби 

щодо засобів індивідуального захисту 

персоналу з метою профілактики грипу та 

ГРВІ 

листопад 

кожного 

року 

ВІК 

 

VІІ. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази 

1. 

Провести закупівлю деззасобів та 

антисептків, диспенсорів для антисептику 

та рідкого мила, для паперових рушників 

3-4 квартал 

аптечний 

відділ, 

бухгалтерія 

 

2. 

Забезпечити контроль за наявністю в 

закладі засобів професійної гігієни та 

індивідуального захисту  

липень 

кожного 

року 

головна м/с 

 

3. 

Проведення поточного та капітального 

ремонтів в структурних підрозділах 

закладу  

згідно планів директор 
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Додаток 2 

до Програми інфекційного 

контролю та дотримання заходів 

із запобігання інфекціям, 

пов’язаних з наданням медичної 

допомоги у 

КНП  „Золотоніська 

багатопрофільна лікарня”  

Золотоніської міської ради на 

2022-2023 роки 

 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми                                                                                                             

інфекційного контролю на 2022-2023 рік 
 

ІК Опис заходів 

Шляхи 

реалізації 

заходів 

Бюджет, грн 

2022 рік 

Бюджет, грн 

2023 рік 

Джерела 

фінансу-

вання 

Очіку-

ваний 

результат 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

Проведення 

поточного 

ремонту  

приміщень КНП 

„Золотоніська 

багатопрофільна 

лікарня” 

Ремонт  

приміщень 
80000,00 80000,00 

місце-

вий 

бюджет 

 

кошти 

НСЗУ 

поліп-

шення 

матеріа-

льно-

технічної 

бази 

А
д

м
ін

іс
тр

ат
и

в
н

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

Забезпечення 

контейнерами 

для збору 

мокротиння 

пацієнтів 

Придбати 

контейнери 

200 штук 

(6,00 грн за 

1 шт.) 

1200,00 2000,00 

кошти 

НСЗУ, 

інших 

незабо-

ронених 

законом 

джерел 

дотри-

мання норм 

проти-

епідеміного 

характеру 

Забезпечення 

одноразовими 

халатами 

Закупити 

одноразових 

халатів 

1200 

шт. 

69600,00 20000,00 

кошти 

НСЗУ та 

інших 

незаборо-

нених 

законом 

джерел 

запобі-

гання 

інфіку-

вання 

медпра-

цівників 

Забезпечення 

високими 

бахілами 

Закупити 

бахіли 400 

шт. 

4800,00 5000,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

санітар-

них норм 

Забезпечення 

нітриловими 

рукавичками 

Закупити 

рукавички 

15000 шт. 

141000,00 55000,00 
кошти  

НСЗУ 

запобі-

гання 

інфіку-

вання 

медпра-

цівників 
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Забезпечення 

одноразовими 

шапочками 

закупити 

одноразові 

шапочки 

200 шт. 

600,00 700,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

санітарних 

норм 

Забезпечення 

дезінфікуючими 

засобами 

придбання 

дезінфікуючи

х засобів для 

обробки 

приміщень та 

антисептиків 

250000,00  250000,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

санітарно 

епідеміо-

логічного  

режиму 

Забезпечення 

миття посуду 

придбання 

посудомий-

них 

машини, 

2 од. 

18000,00 20000,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

санітарних 

норм 

Забезпечення 

утилізації 

медвідходів 

- придбання 

пакетів / 

контейнерів 

для збору 

медвідходів 

кат. В; 

- заключення 

угоди на 

утилізацію 

медвідходів 

кат. В; 

- забезпечення 

роботи 

муфельної 

печі та 

отримання 

відповідних 

дозволів, 

ліцензій тощо. 

10000 од  = 

60000,00 грн 

 

 

 

 

60000,00  

 

 

 

 

600000,00 

70000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцевий 

бюджет; 

кошти 

НСЗУ; 

власні 

кошти 

підприємс

тва 

 

Забезпечення 

гарячою  водою 

придбання 

бойлера для 

гарячої води 

2 од. * 

8000,00 грн 

= 16000,00 

грн 

20000,00 
кошти  

НСЗУ 
 

 

 

Гігієна рук 

придбання 

диспенсорів з 

тримачем для 

антисептика 

33*450,00 

грн = 

14850,00 

грн 

16000,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

санітар-

них норм 

придбання 

диспенсорів з 

тримачем для 

рідкого мила 

33*320= 

10560,00 грн 
14000,00 

кошти   

НСЗУ 

придбання 

тримача / 

диспенсорів 

44*170 = 

7500,00 

грн 

9000,00 
кошти   

НСЗУ 
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закритих для 

паперових 

рушників 

 

рушники- 

1000 од * 23 

грн = 

23000,00 грн 

25000,00 
кошти   

НСЗУ 

 Бактеріологічний 

контроль 

стерильності 

виробів 

медпризначення, 

забруднення 

середовища, 

дослідження 

біологічного 

матеріалу 

укласти 

договір на 

проведення 

лабораторних 

досліджень з 

ДУ 

„Черкаський 

ОЦКПХ” 

141000,00 182000,00 
кошти  

НСЗУ 

дотри-

мання 

норм 

проти-

епідеміч-

ного 

харак-

теру 

 Організація 

медичного 

огляду 

медпрацівників, 

бак обстеження 

працівників 

харчоблоку 

укласти 

договір 

на проведення 

досліджень з 

ДУ 

„Черкаський 

ОЦКПХ” 

1872,00 2060,00 
кошти  

НСЗУ 
 

Ін
ж

ен
ер

н
и

й
 к

о
н

тр
о
л
ь
 

Дооблаштувати 

бактерицидними 

опромінювачами

- комбіновані та 

„жалюзі” 

стаціонари, 

поліклініку 

придбання 

УФО 

УФО 

комбіновані- 

19 од * 2040 

грн = 

38760,00 

грн, 

типу 

„жалюзі”-10 

од * 5940,00 

= 

59400,00 

грн, 

всього 

98160,00 грн 

 

екрановані-31 

од * 1900 грн 

= 

58900 грн 

місцевий 

бюджет 

 

кошти 

НСЗУ 

 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
и

й
 з

ах
и

ст
 

о
р
га

н
ів

 д
и

х
ан

н
я
 

Забезпечення 

респіраторами 

медпрацівників 

 

респіратори 

2400 од* 

36,00 грн 

= 86400,00 

грн 

90000,00 
кошти  

НСЗУ 
 

 Всього коштів: 2 517 802,00 

2022 рік 2023 рік   

1 598 142,00 919 660,00   

 

Секретар ради         Наталія СЬОМАК 


