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Дорогі друзі!

Травневий випуск «Чистої правди» ми присвячуємо медсестрам. 

Здавна професія медичих сестер була ототожнена з милосердям, 
чуйністю, старанністю та водночас відвагою. Медсестрам доводи-
лося працювати під кулями, рятуючи військових на полі бою, чи 
ризикувати своїм життям під час епідемій. 

Флоренс Найтінгейл, основоположник наукової сестринської спра-
ви, у своїй книзі «Як потрібно доглядати за хворими» писала, що 
головне мистецтво доглядальниці полягає в умінні відразу відга-
дувати бажання хворого, не чекаючи поки він їх висловить. 

Сьогодні ж статус медичної сестри ще відповідальніший та потре-
бує глибоких професійних знань, витримки і великої самовіддачі. 
Тому бути медсестрою — означає йти в ногу з часом і тримати руку 
на пульсі в буквальному сенсі. Адже кожного дня, кожної хвилини 
їм довіряють найдорожче — здоров’я і життя.     

Тож прийміть наші вітання з Днем медичної сестри!  

Дякуємо за щирість, чуйне серце і врятовані життя. 

З повагою, 
президент Асоціації «Служба організації інфекційного 
контролю»
Олег Ковальський    
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Загалом виникнення медсестрин-
ської справи тісно пов’язане з 
християнством і монастирями. 
У XVI столітті був створений ка-
толицький орден єлизаветинок, 
названий так у честь Єлизавети 
Угорської, християнської святої, 
засновниці низки лікарень у Цен-
тральній Європі. Згодом було за-
сновано монашеський рух — сестер 
милосердя, які допомагали бідним 
та доглядали хворих і поранених. 
Так жінок почали називати за їхню 
чуйність, увагу і терпіння, а також 
тому, що милосердя в той час було, 
по суті, основною зброєю в бороть-
бі з людськими стражданнями. 

У XVIII–XIX ст. у протестантських 
країнах Північної Європи хворими 
опікувалися общини діаконіс — на 
початках християнства цю назву 
отримали жінки, які присвятили 
себе церкві, а також відвідували 
бідняків і хворих. 

Перші ж свідчення про спеціаль-
ну підготовку сестер милосердя 
з монашок належать до 1844 року. 
Через десять років завдяки видат-
ному хірургові Миколі Пирогову у 
Петербурзі було створено Хресто-
воздвиженську общину сестер 
— перший у світі заклад, у якому 
навчали доглядати за хворими і 
пораненими у госпіталях та на-
віть на полі бою у роки Кримської 
війни. Тоді готували сестер-го-

Історія медсестринської справи сягає далекого Х століття, саме 
тоді княгиня Ольга організувала лікарню, де жінки доглядали 
хворих. За часів Середньовіччя мистецтво лікувати і доглядати 
передавалося від батьків дітям. А в Середньовічній Європі 
хворим традиційно допомагали виключно монахи і монашки. Як 
змінювалося медсестринство в Україні та світі — розповідаємо 
далі.

«ШАРІТКИ»,

ЯК ЗАРОДЖУВАЛОСЯ 
МЕДСЕСТРИНСТВО В 
УКРАЇНІ ТА СВІТІ

«СТАРИЦІ»,

«СЕСТРИ МИЛОСЕРДЯ»
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сподинь, аптекарок і перев’язоч-
них сестер так, щоб всі вони мог-
ли замінювати одна одну. В різних 
документах і джерелах медичні 
сестри згадуються під назвами 
«стариць», «сиділок», «сестер ми-
лосердя», а в Україні — «шаріток» 
від слова charité, що в перекладі 
з французької означає «благодій-
ність».

У цей же період в англійських вій-
ськах також з’явився загін саніта-
рок на чолі з Флоренс Найтінгейл. 
Згодом на базі лікарні св. Томаса в 
Лондоні вона організувала школу 
сестер милосердя. 

Згодом у 1860-х роках у багатьох 
містах України були організовані 
будинки сестер милосердя, де за 
хворими доглядали шарітки-мо-
нахині, які перед тим проходили 
спеціальну підготовку. Цікаво, що 
завдяки сумлінному навчанню та 
великому практичному досвіду 

шарітки ставали висококвалі-
фікованими медичними сестра-
ми. У повоєнний період вони 
успішно працювали у різних лі-
кувальних закладах.

У Західній Україні перша школа 
медичних сестер була створена 
лише у 1895 році при загальній 
лікарні у Львові. Вона була ор-
ганізована крайовим відділом 
здоров’я спільно з товариством 
Червоного Хреста. А під час от-
римання диплома випускниці 
медсестринської школи давали 
таку урочисту обіцянку: «Кляну-
ся і обіцяю вірно служити ідеям 
Червоного Хреста, дотримувати-
ся вимог професійної етики, ви-
конувати свої обов’язки добросо-
вісно, не ухилятись від догляду 
за різного роду хворими і спри-
яти поширенню принципів охо-
рони здоров’я населення і особи-
стої гігієни народу на території 
моєї діяльності».

Тоді були ліквідовані общини се-
стер милосердя та зникло з ужит-
ку і слово «милосердя». Були роз-
роблені програми для підготовки 
акушерок і санітарного персоналу. 
З 1927 року готували медичних 
сестер у технікумах після попере-
дньої загальноосвітньої підготов-
ки за відповідними програмами. 

Друга світова війна стала справж-
нім випробуванням для медичних 
сестер, адже тоді допомогу пора-
неним надавали 500 тисяч серед-
ніх медичних працівників. У роки 
війни медичні сестри здійснили 
багато подвигів. Одним з таких 
подвигів стало те, що санінструк-
тор стрілецької роти Валерія Гна-
ровська винесла з поля бою понад 
300 поранених.   

Починаючи з 1995-1996 років по-
чали відкриватися факультети се-
стринської справи в медичних уні-
верситетах та академіях України. 
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Традиційним одягом медиків 
вважається білий халат. Якщо ко-
мусь сказати про «людей у білих 
халатах», без сумніву, всі неод-
мінно зрозуміють, що мова йде 
про лікарів. І, що важливо, – білий 
халат має на меті не так захистити 
медика від інфекції або плям кро-
ві, як вберегти хворого від можли-
вого зараження.

Середньовіччя: халати 
проти чуми

Чи не перший прототип сучас-
ного медичного халата – епіде-
міологічний костюм римського 
і середньовічного лікаря, який 
використовували під час згубних 
епідемій. Це був довгий та чорний 
халат. Людина у такому одязі мала 
чудернацький дзьоб, щоб створи-
ти зону безпеки і не вдихати зара-
жене повітря. Порожнина дзьоба 
була заповнена лікарськими тра-
вами. Пізніше, в Середньовіччі, на 
додаток до всього перерахованого 
медики вдягали шкіряне вбрання 
і носили з собою палиці з ладаном. 

Фартух і не більше

 Хірурги та медсестри не носили 
спеціальний одяг аж до початку 
ХХ століття. У ХIХ столітті в ос-
новному використовували зви-
чайний брезентовий фартух, який 
згодом замінили на гумовий, який 
одягали тільки в операційній по-
верх повсякденного одягу лікаря. 
Операції проводили в операцій-
них кімнатах, влаштованих ам-
фітеатром. У центрі операційної 
знаходився стіл, оточений кілько-
ма рядами сидінь, завдяки чому 
студенти та інші глядачі могли 
спостерігати за ходом операції. 
Тоді не використовували рукави-
чок і були одягнені в звичайний 
одяг, поверх якого одягали фарту-
ха, що захищав від плям крові. Аж 
до другої половини  ХІХ століття 
білі халати не носили навіть прак-
тикуючі хірурги. 

Халат як вид одягу

Лише у 1860-х роках британський 
гігієніст Джозеф Лістер створює 

Форма медичних працівників буває різною: у приватних лікувальних закладах вона може бути 
«фірмовою»,  ще десь – довільною. Одні лікарі мають зелену, інші – червону, а ще хтось віддає перевагу 
класиці – білій. Сьогодні подивимося на те, як змінювалася медична форма упродовж століть.

ІСТОРІЯ ОДЯГУ: 
ЯК ЗМІНЮВАЛАСЯ 
МЕДИЧНА ФОРМА 
МЕДСЕСТЕР
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так звану теорію антисептики. Він 
запропонував носити білі халати 
з метою гігієни і санітарії. Надалі 
про майстерність медика стали 
судити по тому, наскільки сильно 
забрудненим був його халат в ході 
медичних маніпуляцій. Джозеф 
Лістер ввів в обіг білий халат – як 
вид одягу, який закриває більшу 
частину тіла. Адже на білому кра-
ще видно кров і бруд. 

Білий – на постійній основі

Фактично першими в постійну 
практику білі халати ввели в пе-
ріод франко-пруської війни 1870 
року. До початку XX століття за-
стосування білого халата, шапоч-
ки і маски було справою вже до-
сить поширеною. Але тільки після 
світової епідемії «іспанки» в 1918 
році, яка забрала життя десятків 
мільйонів людей, носіння халата 
і шапочки стало явищем пошире-
ним серед не тільки хірургів, а й 
медиків загалом. 

А тепер ще й мода 

Халати почали використовувати 
як професійну форму одягу для 
тих, хто хоч якось залучений до 
медичної діяльності. Тепер їх та 
медичні костюми можна при-
дбати у спеціалізованих магази-
нах, де також зазвичай продають 
спецодяг і для працівників різних 
сфер. Наприклад, працівникам 
«швидкої допомоги» пропонують 
іноді відразу три варіанти одягу 
залежно від сезону: легкі штани 
і сорочки, напівкомбінезони  чи 
куртки.

Медичні халати традиційно шили 
з бавовни, але зараз використо-
вують більш сучасні матеріали – 
мікс тканини з волокон поліефіру 
і бавовни. Халати з натуральної 
тканини – бавовни – створюють 
відчуття комфорту, не парять, але 
сильно мнуться. Медичні вироби 
з таких тканин приємні на дотик 

та «дихають». А ще їх легко прати і 
вони упродовж тривалого часу не 
втрачають свого вигляду. 

Звісно, мода не обійшла стороною 
і одяг медичних працівників. Ди-
зайнери створюють цілі лінійки 
спецодягу, який виглядає стильно 
і презентабельно. Існує величезна 
різноманітність фасонів медично-
го одягу різних кольорів і форм.

На фото: у середині XX століття 
благодійний Фонд охорони здоров’я 
Хелени Фулд опублікував колекцію 
фотографій медсестер з різних країн 
в формі – всього близько ста знімків. 
Світлини у цій статті – із цієї колек-
ції.

БІРМА

АРГЕНТИНА

БЕЛЬГІЯ
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Засіб для дезінфекції апаратів для гемодіалізу

Призначення:
для дезінфекції  контура циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу;
для видалення осаду кальцію та магнію на поверхнях гемодіалізного обладнання.

Спектр антимікробної активності:
бактерицидна (вкл. мікобактерії туберкульозу);
фунгіцидна (кандидози, дерматомікози);
віруліцидна (вкл.гепатити А,В,С,ВІЛ).

Методика та умови приготування робочих розчинів:
робочі розчини (2% за препаратом) засобу готують автоматично
безпосередньо в апараті за допомогою пропорційного насосу апарату
(розчин розводять демінералізованою водою у співвідношенні 1:25).

Термін придатності робочих розчинів засобу:
робочий розчин засобу використовують з метою дезінфекції одноразово.

Фасування: флакон 1л та каністра 5л.
Використовувати згідно з методичними вказівками, затвердженими наказом МОЗ України.

Увага! Температура рідни під час теплової дезінфекції дуже висока. 
Тому, роз’єднувати трубки категорично заборонено. Відміняти або 
змінювати режим дезінфекції також заборонено!

Склад засобу: лимонна кислота – 50%, функціональні добавки: стабілізатор, 
інертні компоненти, вода дистильована.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РІДКИЙ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ,     

ДОСТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА СТЕРИЛІЗАЦІЇ

Хлор Ліквід

    Дезінфекція гідравлічного контуру апаратів для гемодіалізу;
    Дезінфекція та одночасне миття всіх видів поверхонь;
    Дезінфекція медичного обладнання;
    Знезараження медичних та харчових відходів;
    Дезінфекція свердловин, резервуарів і напірних баків, 
відстійників, освітлювачів, фільтрів, водопровідної мережі та інших 
водопровідних споруд;

Призначення:

Переваги:
    спектр антимікробної активності атестовано згідно 
Європейських стандартів EN; 
   - бактерії (вкл. мікобактерії туберкульозу);
   - віруси (вкл. гепатити В, С, ВІЛ);
   - грибки;
   - спори.
    універсальність застосування: дезінфекція, ДСО, стерилізація;
    висока ефективність при низьких концентраціях;
    професійне прибирання всіх типів поверхонь;
    робочі розчини мають антикорозійні, дезодоруючі, відбілюючі та 
миючі властивості;
    не пошкоджує медичне обладнання;
    можливість багаторазового використання.

Склад: гіпохлорид натрію 7,0 -10,0 % (початковий вміст активного 

хлору), інгібітори корозії, миючі компоненти, вода

Фасування: флакон 1 л та каністри 5 л, 10 л.
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   Професійний комплекс засобів 
для відновлення структури волосся Flora Professional.  
Допоможе повернути красу та здоров'я Вашого волосся.

В продажу з 1 травня!

        Серія засобів складаєтся з:
Шампунь для живлення і термозахисту волосся
Шампунь-термозахист для фарбованого волосся
Бальзам-кондиціонер регенеруючий для волосся
Маска-термозахист для волосся зміцьнювальна
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Розповідаємо про 10 переваг 
проекту для медичного персо-
налу та пацієнтів лікувальних 
закладів.     

Контроль якості роботи 
медичного персоналу 

Кожен заклад, що стає учасником 
проекту «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта», проходить обов’яз-
ковий гігієнічний аудит, який 
проводять спеціалісти Асоціації 
«Служба організації інфекційного 
контролю». За його результатами 
лікарні чи відділенню рекоменду-
ють низку рішень для покращення 
чи оптимізації методів дотриман-
ня санітарно-епідеміологічного 
режиму. 

Навчання персоналу 
якісному інфекційному 
контролю

Фахівці проекту проводять май-
стер-класи для медичного персо-
налу щодо правильного викори-
стання сучасних дезінфікуючих 
засобів та системи прибирання 
відповідно до вимог МОЗ України. 

Лекційно-практичний курс дуже 
зручний, адже його проводять ві-
дразу у лікувальних закладах.

Заміна застарілих або 
невиправдано дорогих 
дезінфікуючих засобів 

Також у межах аудиту фахівці 
«СОІК» аналізують засоби дезін-
фекції, які застосовують у медза-
кладі. У результаті медичній уста-
нові можуть порекомендувати 
перейти на економніші чи дієвіші 
деззасоби.  

Сучасна технологія 
ефективної дезінфекції та 
прибирання приміщень

Не всі медичні установи мають 
можливість оперативно стежи-
ти за появою нових та сучасних 
методів проведення дезінфекції. 
Адже традиційний інвентар для 
прибирання, такий як відро, ган-
чірка, швабра та віник, не дозволя-
ють ефективно досягти чистоти й 
безпеки. Проект «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта» дає мож-
ливість дізнатися про актуальні 

сучасні системи для прибирання, 
серед яких, наприклад, системи 
Vermop. У їх складі – візок із дво-
ма відрами, віджимний пристрій, 
вставка для віджиму, або герме-
тичні контейнера Moboxx, для по-
передньої підготовки мопів,. мо-
більні швабри та мопи і необхідній 
кількості.

Розробка письмових 
алгоритмів, що 
забезпечують зниження 
ризику, пов’язаного з 
доглядом за пацієнтами 
та інфікуванням 
медичного персоналу

Для закладів-учасників проекту 
спеціалісти «СОІК» складають та 
допомагають впровадити комп-
лекс профілактичних та протие-
підемічних заходів на основі ана-
лізу санітарно-епідеміологічного 
режиму в медустанові. У їхньому 
складі – візок із двома відрами, 
віджимний пристрій, вставка для 
віджиму, або герметичні контей-
нери Moboxx для попередньої під-
готовки мопів, мобільні швабри та 
мопи у необхідній кількості.  

«ЧИСТА ЛІКАРНЯ 
БЕЗПЕЧНА ДЛЯ 
ПАЦІЄНТА»

1

2

3

4

5

Проект «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта» – це 
не лише можливість отримати 
статус закладу з бездоганним 
дотриманням санітарно-
епідеміологічного режиму, 
а й суттєва економія коштів 
лікарень та обізнаність у світі 
новинок засобів дезінфекції. 

ТОП-10 ПЕРЕВАГ 
ПРОЕКТУ 
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Складання 
розрахункових таблиць 
щодо використання 
дезінфікуючих розчинів

Як правильно, економно та з мак-
симальною ефективністю вико-
ристовувати деззасоби – проект 
«Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта» також навчає. Для цього 
фахівці Асоціації «СОІК» розро-
бляють спеціальні розрахункові 
таблиці, якими послуговуються 
лікувальні установи.   

Вручення офіційного 
статусу та внесення до 
інтерактивної мапи

Медичні установи, які успішно 
пройшли аудит і навчання персо-
налу, отримують офіційний ста-
тус «Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта» і спеціальну табличку, 
що свідчить про професіоналізм 
у сфері гігієни закладу. Також лі-
карня потрапляє до переліку кра-
щих на спеціальній інтерактивній 
карті map.soic.in.ua на сайті Асо-
ціації «Служба організації інфек-
ційного контролю». 

7

6
Статус «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта» 
може отримати не 
лише лікарня, а й 
окреме відділення

Проект передбачає участь в гігіє-
нічному аудиті та навчанні мед-
персоналу не лише медзакладів 
загалом, але й окремих відді-
лень, які в результаті також мо-
жуть отримати табличку «Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта». 
І кількість таких відділень може 
зростати, аж поки весь заклад не 
отримає статус «Чистої лікарні». 
До речі, подати заявку на участь у 
проекті можна на сайті soic.in.ua.

Гарантування безпеки 
лікувального закладу 

Статус «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта» – це свідчення без-
доганного дотримання санітар-
но-епідеміологічного режиму, а 
значить – і безпеки та комфорту 
не лише для медиків, а й відвіду-
вачів лікувальних закладів. На це 
у першу чергу звертають увагу па-
цієнти, обираючи лікарню.

8

9
10 Підтвердження статусу 

«Чистої лікарні»

Фахівці «СОІК» закріплюють за 
собою право проводити обов’яз-
кові повторні аудити через рік 
після вручення лікувальному за-
кладу статусу «Чистої лікарні» 
та з інтервалом кожні два роки. У 
разі дотримання персоналом усіх 
рекомендацій, медустанова офі-
ційно підтверджує свій статус, 
а це також і додаткова гарантія 
впевненості і можливість для па-
цієнтів скористатися медичними 
послугами саме вашого закладу. 



ЧИСТА ПРАВДАNo 28 ТРАВЕНЬ, 2019 14

«ЧИСТА 
ЛІКАРНЯ 
БЕЗПЕЧНА ДЛЯ 
ПАЦІЄНТА» 
– ПРОЕКТ, ЩО ЗМІНЮЄ 
МЕДИЧНУ СПІЛЬНОТУ

Цього місяця розповідаємо про 
низку медичних установ та лікар-
няних відділень з великих міст, 
селищ та містечок, які долучили-
ся до проекту й отримали статус 
«Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта».  

Локачі

У лютому КНП «Локачинська ЦРЛ» 
отримала ще одну відзнаку «Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта», а 
саме – неврологічне відділення.  
Персонал закладу провів довгу 
та клопітку роботу. У результаті 
фахівець «СОІК» підтвердив до-
тримання закладом усіх вимог 
проекту: правильне оснащення 
кабінетів, дотримання гігієнічних 
норм, забезпечення належного 
знезараження виробів медично-
го призначення та застосування 
професійної системи для приби-
рання згідно з нормативною ба-

зою МОЗ України.

Крім того, хірургічне і терапе-
втичне відділення закладу успіш-
но пройшли повторну перевірку 
й отримали сертифікати підтвер-
дження. Нагадаємо, що рік тому 
саме ці два відділення дали старт 
проекту «Чиста лікарня» у Лока-
чинській ЦРЛ. Тож вітаємо з ви-
сокою нагородою та бажаємо із 
такою ж завзятістю йти до постав-
лених цілей! 

Миколаїв

Усі 14 відділень Міської лікарні 
№3 м.Миколаїв пройшли повтор-
ну перевірку. Кожне відділення на 
старті проекту поступово впрова-
джувало нові стандарти. Почина-
лося все з заміни обладнання та 
ремонту передопераційних при-
міщень, маніпуляційних, палат, 
туалетів. Змінювали засоби та ме-

тоди санітарної обробки. Разом зі 
статусом «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта» лікарня отри-
мала чітко налагоджену систему 
гігієни; підготовлений практич-
но та обізнаний теоретично 
персонал; престиж та публічне 
схвалення; високий кредит до-
віри до лікаря, а пацієнт, котрий 
вибирає медичний заклад, отри-
мує критерій справжньої чисто-
ти, безпеки та здоров’я.

Луцький район

Також у лютому відзнаку «Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта» 
отримали Боратинська, Торчин-
ська та Заборольська Амбулато-
рії загальної практики сімейної 
медицини КНП «Луцького ра-
йонного ЦПМСД» і таким чином 

Розвиток не стоїть на місці, й лікарні та медичні установи щороку 
шукають нові рішення в забезпеченні належного санітарно-
епідеміологічного режиму. Адже безпека пацієнта і медика – це 
запорука успіху лікарняного закладу. Проект «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта», який впроваджує Асоціація «Служба 
організації інфекційного контролю», знайомить з новітніми 
розробками й сучасними засобами дезінфекції та навчає 
медперсонал ефективно і правильно їх застосовувати.
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розпочали роботу в проекті. 

Фахівець Асоціації «СОІК» про-
вела гігієнічні аудити і навчан-
ня персоналу закладів. На основі 
тренінгу було складено рекомен-
дації щодо доопрацювання для 
отримання статусу «Чиста лікар-
ня». Відтак керівництво і праців-
ники закладу доклали макси-
мум зусиль і продемонстрували 
найвищий ступінь підготовки у 
питаннях налагодження санітар-

но-епідемічного режиму. На вру-
ченнях було присутнє керівниц-
тво та весь медичний персонал. 
Бажаємо нових досягнень!

Львів

У березні у ТОВ «МЕДЦЕНТР СВ. 
ПАРАСКЕВИ» фахівці «СОІК» про-
вели повторний гігієнічний аудит 
для підтвердження сертифікату 
«Чиста лікарня безпечна для паці-
єнта». Нагадаємо, що цей підроз-
діл ще в 2012 році одним із перших 
в Україні долучився до програми 
«чистоти і безпеки». Всі відділи 
медичного центру за адресою вул. 
Заводська, 7 отримали сертифі-
кати, що є безперечним підтвер-
дженням дотримання вимог про-
екту  протягом семи років та чітко 
налагодженого санітарно-епіде-
мічного режиму.

П’ять відділень КНП ЛОР «Львів-
ської обласної інфекційної клініч-
ної лікарні» отримали сертифікат 
«Чиста лікарня безпечна для паці-
єнта», а саме: приймальне, перше 
дитяче, друге дитяче, четверте 
і п’яте відділення. Історія ство-
рення лікарні унікальна, адже 
сягає в минуле на два століття. 
Приймальне відділення ціло-
добово надає широкопрофільну 
лікувальну, діагностичну і кон-
сультативну допомогу дорослим 

і дітям. Перше дитяче відділення 
спеціалізується на нейроінфек-
ціях, вірусних і бактеріальних 
інфекціях носогорла і дихальних 
шляхів, дітей із гарячками різного 
ґенезу. У другому дитячому госпі-
талізують хворих на інфекції, що 
передаються фекально-оральним 
шляхом, діти від 0 до 3 років. У 
четвертому відділенні надають 
допомогу хворим на інфекційний 
мононуклеоз, хворобу Лайма, га-
рячку невідомої етіології, лісте-
ріоз, малярію. П’яте відділення 
спеціалізується на хронічних ге-
патитах А, В, С, Д та інших гепати-
тах, спричинених інфекційними 
збудниками. Бажаємо не зупиня-
тися на досягнутому і долучити 
всі відділення лікарні до проекту 
«Чиста лікарня»!

Також у Львові 21 березня від-
ділення анестезіології з ліжка-
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ми для інтенсивної терапії КНП 
«ОХМАТДИТ» пройшло повторну 
перевірку. Нагадаємо, що це пер-
ша відзнака у закладі охорони 
здоров’я. Через рік після вручення 
було проведено гігієнічний аудит, 
за результатами якого відділення 
підтвердило відповідність і до-
тримання умов проекту «Чиста 
лікарня». Медичним працівникам 
було вручено сертифікат. 9 квітня 
до проекту долучилося ще 2 відді-
лення закладу. Відділення реані-
мації новонароджених з виїзною 
бригадою екстреної медичної до-
помоги (на 9 ліжок) – це регіональ-
ний центр, у який госпіталізують 
новонароджених з соматичною та 
хірургічною патологією, вродже-
ними вадами розвитку, немовлят, 
які потребують хірургічної корек-
ції, реанімації та інтенсивної те-
рапії, штучної вентиляції легень з 
м. Львова і області, інших областей 
Західної України. Чергову нагоро-
ду в лікарні отримало I-ше педіа-
тричне відділення (на 50 ліжок), 
яке надає спеціалізовану медич-
ну допомогу дітям віком від 3-х до 
18-ти років. Впродовж року ста-
ціонарне лікування отримують в 
середньому 2 тисячі дітей із кар-
діологічними, нефрологічними, 
гастроентерологічними захворю-
ваннями. У відділенні працюють 
висококваліфіковані фахівці, до-
свідчений середній та молодший 
медичний персонал. Директор 
Мар’яна Возниця посприяла та 
підтримує проект «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта».

Новояворівськ

КНП ЯРР ЛО «Новояворівська ра-
йонна лікарня» функціонує з 1978 
року та розрахована на 365 ліжок. 
Заклад – багатопрофільний, у його 
складі 12 стаціонарних відділень, 
у тому числі дитяча і доросла по-
ліклініки, два денні стаціонари, 
відділення ЗПСМ і відділення 
відновного лікування. У лікарні 
працює 385 медичних сестер, 30 з 
яких є бакалаврами. У березні від-
булася визначна подія для закла-
ду – 9 відділень Новояворівської 
районної лікарні імені Ю. Липи 
отримали відзнаки «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта». А це: 
акушерське, гінекологічне, кар-
діологічне, неврологічне, терапе-

пацієнта» одразу у восьми від-
діленнях КУ «Обласна клінічна 
лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» 
Житомирської обласної ради. За 
результатами перевірки відзна-
ку підтвердили: кардіохірургіч-
не відділення, ревматологічне, 
кардіологічне відділення, ре-
перфузійний блок інтенсивної 
терапії, відділення рентген-ен-
доваскулярної хірургії та інтер-
венційної радіології, проктоло-
гічне відділення, ендоскопічне і 
терапевтичне. Відділення лікарні 
пройшли успішну повторну пе-
ревірку та отримали сертифікати 
підтвердження. Всього 10 відді-
лень обласної клінічної лікарні 
ім. О.Ф.Гербачевського отримали 
відзнаку, а тому триває підготов-
ка й оснащення інших відділень 
до проходження аудиту. Дотри-
мання інфекційного контролю та 

втичне, травматологічне, хірур-
гічне відділення, операційний 
блок та відділення анестезіології 
з ліжками. Завдяки злагодженій 
співпраці керівництва та медич-
ного персоналу колективи відді-
лень дотримуються необхідних 
стандартів проекту, накопичу-
ють необхідні знання та постійно 
підвищують свою кваліфікацію. 

Бажаємо не зупинятися на досяг-
нутому!

Житомир 

У лютому цього року Асоціація 
«Служба організації інфекційно-
го контролю» провела повторний 
аудит на підтвердження відзна-
ки «Чиста лікарня безпечна для 
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створення безпечного лікарняно-
го середовища – це пріоритетні 
завдання для колективу закладу.

Крім того, останній день лютого 
вже четверте відділення КУ «Жи-
томирської обласної дитячої клі-
нічної лікарні» отримало відзнаку 

«Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта». Спеціальний сертифікат 
на вході до відділення кожному 
пацієнтові свідчить про 100%-ве 
дотримання чистоти педіатрич-
ного відділення №3, яке очолює 
Валентина Мілевич. За її словами, 
у відділенні лікують новонарод-
жених дітей з різною патологією, 
а також малюків з інфекціями пе-
ринатального віку. Реабілітують 
тут і недоношених маловагових 
дітей через місяць після виписки 
з пологових будинків. За рік тут 
проліковують близько 800 немов-
лят. Відділення, розраховане на 
30 ліжок, забезпечене необхідним 
обладнанням, тут працює досвід-

чений медичний персонал. Навіть 
в економічно розвинених країнах 
створення системи інфекційно-
го контролю пройшло нелегкий 
шлях до становлення, а в Україні 
статус «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта» змінює медичний 
світ, робить його безпечним для 

пацієнта. У планах колективу об-
ласної дитячої клінічної лікарні 
вибороти цей статус для всіх від-
ділень.

Київ

Київський міський пологовий 
будинок №2 – колиска, де щодня 
допомагають з’явитися на світ і 
рятують не одне дитяче життя. 
Дуже важливо, щоб система гігі-
єни в таких закладах була на ви-
сокому рівні. Відповідність сучас-
ним стандартам гігієни полегшує 
постійну боротьбу за кожне нове 
життя. За результатами гігієніч-
ного аудиту, ще два відділення 

закладу – бактеріологічна лабора-
торія та відділення репродуктив-
ного здоров’я отримали сертифі-
кати «Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта». Така відзнака – заслу-
га всього персоналу. Дякуємо за 
Вашу наполегливу та відповідаль-
ну працю!

Окрім того, у Києві медичний 
центр «Майстерня посмiшки» от-
римав сертифікат «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта». Спе-
ціалізуючись на комплексному 
лікуванні, пацієнту пропонують 
широкий спектр послуг, почина-
ючи від діагностики зубощелеп-
ної системи і закінчуючи повним 
відновленням усмішки. Особли-
ву увагу в ході лікування приді-
ляють ознайомленню пацієнта з 
роботою стерилізаційної кімна-
ти, детально розповідаючи про 
етапи обробки інструментів. У 
«Майстерні посмішки» проводять 
стерилізацію наконечників, вико-
ристовуючи німецький автоклав 
Sirona DAC UNIVERSAL. Ввіряю-
чи своє здоров’я і красу, пацієнти 
можуть бути впевнені в безпеці і 
найвищому рівні обслуговування.
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Рівне

22 лютого у м. Рівне за ініціативи 
Асоціації стоматологів України 
та Асоціації стоматологів Рівнен-
ської області відбулася конферен-
ція «Мультидисциплінарний під-
хід у лікуванні стоматологічних 
захворювань в практичній діяль-
ності лікаря-стоматолога». Асоці-
ація «СОІК» також взяла участь у 
даному заході – фахівець з інфек-
ційного контролю, лікар-терапевт 
Власюк Тетяна виступила з допо-
віддю «Профілактика інфікуван-
ня при професійній діяльності в 
стоматології».

Харків

22 лютого на виставці Хар-
ків-BEAUTY Days 2019, Radmir 

Суміжна діяльність «СОІК»
Expohall, виспупив фахівець з ін-
фекційного контролю Асоціації 
«СОІК», лікар-епідеміолог Руденко 
Стінаслав з доповіддю «Безпечна 
краса». Були розглянуті актуаль-
ні питання інфекційного контро-
лю, що стосуються безпосередньо 
сфери краси.

Львівська область

У Львівській області проходить 
курс навчально-освітніх семіна-
рів для медичних сестер на тему: 
«Висококваліфіковані медичні се-
стри – запорука якісного медич-
ного обслуговування населення», 
який стартував минулого року. 
22 лютого в КНП «Кам̀ янка-Бузь-
кої ЦРЛ» відбулося зібрання для 
всього району, на якому Прези-
дент Асоціації медичних сестер 
Львівської області І. Шевчук оз-

найомила присутніх з діючою нор-
мативно-правовою базою, підняла 
актуальні питання з акредитації 
лікарні та атестації молодших ме-
дичних спеціалістів. Представ-
ником Асоціації «СОІК» було ви-
світлено питання профілактики 
внутрішньо-лікарняних інфекцій в 
ЛПЗ. Також дані питання розгляда-
лися 20 березня на базі  КНП «Ново-
яворівська районна лікарня ім. Ю. 
Липи» – семінар провели для ме-
дичних сестер, завідувачів ФАПів 
і амбулаторій Яворівського району. 
Додатково спеціалісти навчаль-
но-тренувального відділу провели 
майстер-клас з надання допомоги 
пацієнтам у невідкладному стані. 
У квітні відповідний захід відбувся 
в КНП «Самбірський РЦПМСД» для 
Самбірського району. По завершен-
ню семінарів слухачам було вруче-
но сертифікати.
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Овен

Літні місяці для Овнів будуть 
по-справжньому спекотні. Ак-
тивними будуть робочі години, а 
ще активнішими – позаробочі. Це 
період проб усього нового: літні 
коктейлі, літні вечірки, ночівля в 
наметах.

Як кажуть, літо – наче маленьке 
життя?

Телець

Літня пора для Тельців характери-
зуватиметься стабільністю у всьо-
му: тихі сімейні вечори, прогулян-
ки з друзями, приємні розмови 
з колегами, цікаві знайомства з 
ввічливими пацієнтами.

Насолоджуйтеся спокоєм, адже 
відомо, що найспокійніше завжди 
перед найбурхливішим періодом.

Близнюки

Нові захоплення, новий досвід на 
роботі, нові знайомства, неперед-
бачувані поїздки. Зорі віщують 
Близнюкам спонтанність та від-
критість до всього нового.

Коли ж, як не літом, піти назустріч 
цікавинкам та пригодам, які так 
манять.

Рак

Працелюбних Раків чекає нареш-
ті довгоочікуваний відпочинок. 
Хтось поїде на екзотичний ку-
рорт, хтось – до озера, а хтось на 
дачу. Але, незважаючи на місце 
відпочинку, Раки наберуться сил 
та натхнення, щоб працювати з 
подвійним завзяттям, відновлять 
запаси своєї енергії, якою вони так 
люблять ділитися з оточенням.

Лев

Цей знак зодіаку влітку забуде на-
решті про всі дрібні негаразди, які 
супроводжували його цього року. 
Для Левів почнеться не просто 
біла смуга у житті, а сяюча та не-
забутня.

Основне, не вагайтеся, а кори-
стуйтеся вдалим періодом, завдя-
ки якому можна буде реалізувати 
все задумане та навчитися новому 
і корисному.

Діва

Для Дів зорі віщують час, коли їм, 
піклуючись про всіх навколо, про-
сто необхідно згадати й про себе.

Купіть собі одяг, про який дав-
но мріяли, заплануйте подорож, 
в яку давно хотіли поїхати, або 
влаштуйте для себе спа-вікенд. Не 
відмовляйте собі ні в чому, адже 
ви це заслужили!

Терези

У той час, коли всі інші планують 
відпустки та поїздки до моря, Те-
рези будуть самовдосконалюва-
тися та важко працювати. Адже 
недарма астрологи прогнозують 
для цього знаку зодіака кар’єрне 
зростання та визнання на роботі. 
Тож, сумлінно віддаючись роботі, 
пам’ятайте, що все винагороджу-
ється.

Скорпіон

Це час для дуже важливих та ви-
значальних покупок для Скорпі-
онів. Для когось вони спонтанні (і 
це чудово), а хтось довго відкладав 
кошти, довго перебирав варіанти. 
Так-от – час змін настав, купуйте і 
насолоджуйтеся!

Стрілець

Яскраві емоції, незабутні вражен-
ня та багато сюрпризів – все це 
чекає у літній період Стрільців. 
Разом з початком спекотних со-
нячних днів почнуть вирувати 
події в особистому житті. Тому 
готуйтеся до порцій позитивного 
адреналіну.

Козеріг

Переїзд, зміни на роботі чи в осо-
бистому житті. А може все разом? 
Літній період для Козерогів стане 
часом змін усього того, що їх не 
влаштовує. Цей знак зодіаку на-
береться сміливості до радикаль-
них змін як на робочому місці, так 
і в житті. І зорі сприятимуть їхнім 
діям.

Водолій

Для Водоліїв літо – завжди найу-
спішніший період. Це час, коли їм 
все вдається: всі проблеми вирі-
шуються на їхню користь, робота 
виконується блискуче і без по-
спіху, у сім’ї – злагода та спокій. 
Тож насолоджуйтесь цим часом і 
використовуйте його для сміли-
вих рішень (адже удача на вашому 
боці).

Риби

Улітку Риби здивують не лише 
всіх навколо, але й навіть самих 
себе. Вони наче вирвуться з рамок 
свого повсякденного життя і ро-
битимуть все інакше. Ті, хто був 
спокійним та виваженим, будуть 
активними та прийматимуть не-
сподівані рішення. Надзвичайно 
працездатні люди дозволять собі 
відпочинок.

ЧИСТИЙ ГОРОСКОП (ЧЕРВЕНЬ – СЕРПЕНЬ 2019 РОКУ)
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