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Вітаємо з Міжнародним
днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!днем медичної сестри!!!

Дорогі медичні сестри! 
Колектив Асоціації «СОІК» щиросердечно вітає вас, людей з найбільшим серцем, із професійним 

святом – Днем медичної сестри! Щодня і щогодини ви невтомно дбаєте про життя та здоров’я багатьох 
людей, і це ще раз доводить кожному, що професія медичної сестри – це покликання, стан душі, готовність 
рятувати, допомагати, розуміти. Існує одне староіндійське висловлювання – немає друга, подібного 
здоров’ю, немає ворога, подібного хворобі. Але кожну медсестру можна впевнено назвати Другом. 
Як тільки не називають вас – помічниця, піклувальниця, ангел-охоронець. Ви бережете, розумієте, 
підтримуєте, рятуєте.

Тому в цей день ми зичимо вам незліченних хвилин щастя, теплих сонячних променів, витривалості 
та незламного здоров’я.

Нехай життя відкриває для вас широкі світлі горизонти, а Господь посилає мудрість, духовне багатство 
та гармонію.

З повагою, колектив Асоціації «СОІК»

Дорогі медичні сестри, акушерки, 
фельдшери, лаборанти!!!

Асоціація медичних сестер України щиро вітає вас з професійним 
святом  – міжнародним Днем медичної сестри. Сьогодні в Україні ви скла-
даєте найчисельнішу ланку (402897 фахівців працює в галузі), які відда-
ють своє життя заради здоров’я інших, які завжди готові до дій, жертов-
ні, незламні, сміливі і в той час тендітні, чутливі та ніжні. 

Нехай ваша праця ніколи не залишиться непоміченою чи знеціненою 
і доля щодня дарує вам Віру, Любов та Надію. Ваше бездонне серце не-
хай завжди буде наповнене теплом та спокоєм. Терпіння вам, витримки, 
невпинного росту до вершин, впевненості у ще не розпочатих справах, 
миру та благополуччя.

Зі святом Вас! Щастя Вам і добра!

З повагою, президент АМСУ Івашко Г. М.
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Тема прибирання є найпоширенішою се-
ред семінарів та тренінгів, які проводять 
спеціалісти Асоціації «СОІК». Перебуваю-
чи у Черкасах, Ірина Іванова мала цікаву 
розмову із головним спеціалістом відді-
лу епідеміологічного нагляду Черкаського 
міського Управління ГУ Держсанепідслуж-
би у Черкаській області Зубченко Тама-
рою Олексіївною. Її точку зору ми записа-
ли та вирішили представити у цьому но-
мері газети.

Великою кількістю досліджень доведено, що клі-
нічно важливі патогенні мікроорганізми можуть ви-
живати в лікарняному середовищі, а строки збе-
рігання їх життєздатними на поверхнях довкілля 
(стіни, підлога, палатні меблі, раковини тощо) до-
сить тривалі. Доведено, що контаміновані поверх-
ні в певних умовах можуть стати джерелом розпо-
всюдження збудників внутрішньолікарняних інфек-
цій, тому забезпечення чистоти лікарняного серед-
овища є важливим заходом для контролю інфек-
цій, а включення цього питання, в якості однієї із 
складових, до програми інфекційного контролю, за-
безпечує зниження частоти захворювань госпіталь-
ними інфекціями. Крім цього, забезпечення чисто-
ти в лікарнях є дуже важливою для набуття довіри 
пацієнтів, оскільки брудні поверхні лікарняного (на 
фото Зубченко Т. О.) середовища загалом асоцію-
ються із загальною недостатністю догляду за паці-
єнтами. Отже чистота в лікарні є не лише важли-
вим заходом контролю інфекцій, вона також вико-
нує і естетичні задачі.

В останні роки питанню щодо очищення і дезін-
фекції об’єктів довкілля лікарень приділяється ве-
лика увага. Неадекватне очищення та дезінфек-
ція поверхонь при традиційній практиці очищення, 
як правило, є проблемою. Досить не зручно раніше 
було використовувати дерев’яні швабри, звичайні 
ганчірки, відра для дезінфекції. Для вище перера-
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хованого інвентарю також має бути спеціально від-
ведена кімната для його зберігання, адже кількість 
швабр та відер мала бути майже на кожний кабінет, 
окрема та підписана. Двох відерною системою пра-
цювати зручніше, так як швабри та мопи промарко-
вані кольорами, і це дає змогу персоналу викорис-
товувати інвентар за системою кольорового коду-
вання. Але основною проблемою є час, час який мо-
лодший медичний персонал витрачає на прибиран-
ня. Спочатку інвентар оброблявся, ганчір’я замочу-
валось в дезінфектанті, потім його постійно треба 
було знімати з швабри, ополіскувати та знову одяга-
ти на швабру. Воду для миття однієї палати потріб-
но було змінити декілька разів, що фізично наванта-
жувало працівника. Використовувалась велика кіль-
кість дезінфікуючого засобу за рахунок частої зміни 
робочого розчину. Бюджети лікарень не дозволяють 
сьогодні часто замінювати інвентар, купувати доро-
гі дезінфікуючі засоби та ін.. Так чому б не скориста-
тися новими технологіями, придбати одну систему, 
яка допоможе зекономити та досягти максимально 
бажаного ефекту від процесу прибирання.

Згідно вимогам наказу МОЗ України від 04.04.2012р. 
№ 236 «Про організацію контролю та профілактики 
післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричи-
нених мікроорганізмами, резистентними до дії антимі-
кробних препаратів» щодо застосування прибираль-
ного устаткування двох відер при проведенні приби-
рання приміщень, на мій погляд, дієво сприяє змен-
шенню мікробної контамінації об’єктів лікарняного 
середовища та виключає перенесення госпітальної 
мікрофлори з одного приміщення в інше. Найбільш 
ефективним це відбувається при використанні про-
фесійного прибирального устаткування. Але не слід 
забувати, про так званий «людський фактор», коли 
при наявності в лікарнях вищезазначеного сучасно-
го прибирального устаткування, у окремих медичних 
працівників відсутні знання і навики щодо проведен-
ня належного очищення і дезінфекції лікарняного се-
редовища. Тому, дуже важливою є робота спеціаліс-
тів Асоціації «Служба організації інфекційного контр-

олю» по проведенню навчання серед медичних пра-
цівників по цих питаннях. А те, що ця робота спеціа-
лістами «СОІК» проводиться на дуже високому про-
фесійному рівні, я переконалась будучи присутньою 
на конференції, яка проводилась Асоціацією в берез-
ні місяці в Черкаській обласній дитячій лікарні.

Технології не стоять на місці, і якщо є бажання та 
можливість покращити роботу медичного персона-
лу, то не потрібно зупинятися, дійте, це того варте!

Головний спеціаліст
відділу епідеміологічного нагляду
Черкаського міського Управління

ГУ Держсанепідслужби у Черкаській області
Зубченко Тамара Олексіївна 
Спеціаліст Асоціації «СОІК» 

Іванова Ірина 
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Станом на 1 травня 
по всій Україні статус 
отримали 284 відділення 
закладів охорони здоров’я. 
Географію проекту 
(кількість закладів та 
відділень кожного окремого 
регіону) можна знайти за 
допомогою Інтернету на 
сайті асоціації «СОІК» 
www.soic.in.ua. Також 
проглянути всеукраїнський 
реєстр закладів із 
детальною інформацією 
можна з мобільного 
телефону, потрапивши 
на мобільну версію сайту 
www.soicmobi.com

• Жовківська центральна районна 
лікарня Львівської області

• Тернопільська обласна комунальна 
клінічна психоневрологічна лікарня

• Черкаська обласна рада КЗ «Черкаська 
обласна дитяча лікарня» 

• КЗ «Дніпропетровський обласний 
перинатальний центр зі 
стаціонаром»ДОР» 

• КЗ "Рівненський обласний онкологічний 
диспансер"

• Клініка "Into-sana", м. Одеса
• Перинатальний центр Полтавська 

обласна клінічна лікарня ім. М.В. 
Скліфосовського

• КЗОЗ "Харківський спеціалізований 
медико-генетичий центр"  

• Хмельницький обласний 
перинатальний центр

• КЗ "Обласний центр з профілактики та 
боротьби зі СНІДом", м. Чернігів

•Львівська область – 12 
•Дніпропетровська  

область – 7 область – 7 область –
•Рівненська область – 7 – 7 –
•Івано-Франківська 

область – 7 область – 7 область –

•Львівська область – 38
•Тернопільська область – 28 
•Дніпропетровська  

область – 21
•Рівненська область – 20 
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19 березня 2014 року президент Львівської облас-
ної асоціації медичних сестер Шевчук Ірина Богданівна 
та фахівець асоціації «Служба організації інфекційно-
го контролю» Галапац Надія Петрівна вручили відзнаку 
нейрохірургічному та ЛОР-відділенню Львівської міської 
дитячої клінічної лікарні. Це не перші лауреати проекту у 
даному медичному закладі інші два відділення підтвер-
дили, що вони чисті та безпечні ще влітку 2013 року.

Як сказав головний лікар установи Квіт Дмитро Івано-
вич статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» є пока-
зовим  для медичного закладу.

Хтось відзнаку отримує, а хтось вже її захищає. 9 бе-
резня 2014 року свою першу перевірку для підтверджен-
ня статусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» про-
йшли Львівський міський комунальний пологовий буди-
нок №1 та відділення інтенсивної терапії КЗ ЛОР «Львів-
ська обласна інфекційна клінічна лікарня». Фахівець асо-
ціації «СОІК» Івануляк Оксана, яка проводила огляд зау-
важила, що згадані медичні заклади  не лише підтриму-
ють, а й покращують систему гігієни. 

ВОЛИНЬ
10 квітня 2014 року Волинська область доповнила ре-

єстр «чистих» закладів двома новими закладами. Від 
нині Іваничівська ЦРЛ та Ковельське територіальне ме-
дичне об’єднання наповнили перелік лікарень. В міс-
ті Іваничі асоціація «СОІК» проводила активність ще во-
сени 2013 року. Персонал лікарні прослухав комплексну 
лекцію. Тоді ж було проведено аудит усіх відділень за-
кладу. Так головна медсестра отримала рекомендації, де 
ми описали дрібні недоліки системи гігієни, які слід було 
доопрацювати. Але співпраця на цьому не завершилася. 

Ми приїхали із новою перевіркою і встановили, що три від-
ділення лікарні гідні отримати відзнаку «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта». Серед них: хірургічне відділення, невро-
логічне відділення, операційний блок хірургічного відділення. 
Тепер ці відділення є зразковими і дають приклад іншим від-
діленням у налагодженні санітарно-гігіє нічного режиму. Спе-
ціаліст Асоціації «СОІК» Надія Галапац привітала персонал 
відділень та вручила завідувачам таблички сертифікати, які 
вони разом розмістили на вхідних дверях відділень. Атмос-
фера була святкова і сповнена позитиву. Присутніми на офі-
ційній процедурі були головна медсестра і заступник головно-
го лікаря з лікувальної роботи, завідуючі і старші медсестри 
відділень. Також свою цікавість виявили журналісти із друко-
ваних ЗМІ та Ново-Волинське телебачення.

Ще один заклад, Ковельське територіальне медичне 
об’єднання, відтепер поповнює реєстр. Відділення транс-
фузіології за результатами аудиту отримало позитивну 

оцінку від спеціаліста СОІК. Дане відділення стало пер-
шим у цьому медичному закладі, що отримало статус 
«Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Вручення, що 
відбулося 11 квітня,  стало приємною несподіванкою для 
медперсоналу.

Також, приємно відмітити, що Любомльське ТМО продо-
вжує розпочату справу. Нагадаємо, що 18 грудня 10 відді-
лень закладу одночасно стали власниками голубих табли-
чок, як символу визнання на рівні безпеки та гігієни. І сьогод-
ні ще два відділення додалися до цього списку, а саме: сто-
матологічне відділення та фізіотерапевтичне відділення.

РІВНЕНЩИНА
19 березня кардіологічне відділення найбільшого ме-

дичного закладу Рівненщини КЗ «Рівненська обласна клі-
нічна лікарня» приєдналося до проекту. Нагадаємо, що 
участь у програмі заклад розпочав ще в кінці січня з від-
ділення лапароскопічних та малоінвазивних хірургічних 
втручань. Кардіологічне відділення пройшло усі етапи ау-
диту та було визнано чистим та безпечним. На офіцій-
ній частині заходу був присутній головний лікар устано-
ви Зима Іван Ярославович, заступник головного лікаря з 
медсестринства Хіночек Валентина Миколаївна, головна 
медсестра Рудик Людмила Іванівна. Усі вони висловили 
подяку завідуючій відділенням, старшій медсестрі, сестрі 
господарці, персоналу відділення за їх сумлінну працю, 
дисципліноване ставлення до виконання маніпуляцій та 
вцілому роботи. Спеціаліст Асоціації «СОІК» Ольга Хеле-
нюк вручила сертифікат та разом із завідуючою відділен-
ням розмістили його на вхідних дверях.

16 квітня в Острозькій ЦРЛ відбулася подія – Острозь-
ка лікарська амбулаторія ЗПСМ №1, що належить до КЗ 
«Острозький районний центр ПМСД» була номінована на 
звання «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Приємно 
відмітити, що це перше відділення на Острожчині, яке 
успішно пройшло аудит, в результаті якого Асоціація 
«Служба організації інфекційного контролю» присвоїла 
їм таке звання. Всього на Рівненщині у всеукраїнській 
програмі взяли участь 6 закладів охорони здоров’я, се-
ред яких 18 відділень пишаються такими відзнаками.

 На офіційному врученні серед присутніх був головний 
лікар центру ПМСД Стратюк Олександр Анатолійович. Він 
зауважив, що таке звання додасть впевненості медичному 
персоналу в тому, що вони якісно виконують свою роботу і 
створили безпечні умови для перебування пацієнтів у їх 

відділенні. Також, подякували персоналу і завідувач відді-
лення Маєвська Людмила Арсентіївна та головна медсе-
стра центру ПМСД Макаревич Оксана Іванівна.

Спеціаліст асоціації «СОІК» Ольга Хеленюк вручила 
сертифікат головному лікарю та зауважила, що через рік 
асоціація знову завітає у відділення з метою перевіри-
ти, чи підтримуються усі санітарно-епідеміологічні нор-
ми, що були задекларовані проектом.

Віднині, яскрава табличка із надписом «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта» зустрічає кожного відвідувача 
Острозької лікарської амбулаторії ЗПСМ №1 при вході. Це 
надає пацієнту впевненості та збільшує довіру до лікаря.

ХМЕЛЬНИЧЧИНА
28 квітня на Хмельниччині статус чистого та безпечно-

го закладу отримала стоматологічні клініка ПП «Фенікс-
Дент». Дізнавшись про всеукраїнську програму керівни-
цтво закладу однозначно прийняло рішення отримали 
цю нагороду. Разом зі спеціалістом «СОІК» персонал клі-
ніки прослухали семінар, отримали цінні консультації по 
використанню системи двох-відер. Усі робочі кабінети та 
місця було оснащено кольоровими схемами кодування 
інвентарю, обробки рук, замочування інструментів, роз-
ведення робочих розчинів. 

За словами директора Григорія Олійника цей статус є 
важливим показником для пацієнта, який сьогодні має 
можливість вибирати клініку чи кабінет для лікування. 
Тому, якісна робота персоналу та лікарів відтепер обґрун-
тована даною відзнакою. Також, це величезний стимул 
для медичного персоналу закладу, який розуміє, що немає 
меж досконалості, і свою роботу потрібно підтверджувати 
гарним результатом надання медичної допомоги.

ЧЕРНІГІВЩИНА 
В місті Чернігів КЗ “Обласний центр з профілактики та 

боротьби зі СНІДом” отримав статус «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта». Два відділення закладу – амбулаторно-
поліклінічне відділення та лабораторія діагностики ВІЛ-
інфекції пройшли аудит та досить швидко опрацювали ре-
комендації від Асоціації «СОІК». Подія відбулася 16 квіт-
ня. Зібрався весь персонал центру, були запрошені поваж-
ні гості – начальник Управління охорони здоров’я Чернігів-
ської облдержадміністрації Гармаш Петро Петрович, за-
ступник голови Чернігівської обласної ради Мельничук Ва-
лентин Васильович. З вітальним словом виступив головний 
лікар Дейкун Микола Петрович. Він відзначив, що присво-
єння статусу «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта» – це 
не лише велика честь, а й значна відповідальність і заслу-
га медичного персоналу та самих пацієнтів, для яких і були 
створені відповідні умови з метою забезпечення високої 
якості надання медичної допомоги.

Головна медсестра Рудько Наталія Василівна також 
привітала усіх присутніх із подією у закладі. Карпенко Оль-
га, спеціаліст «СОІК» ще раз наголосила умови проекту та 
особливості його впровадження в центрі. Участь у заході 
також взіли завідувачі відділень Білик Валентина Іванівна 
– завідувач лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції, і Малюта 
Ольга Яківна – завідувач амбулаторно-поліклінічного від-
ділення. Сертифікати вручала Президент Асоціації медич-
них сестер в Чернігівській області Сакун Тетяна Михайлів-
на. На заході були присутні представники місцевих ЗМІ. 
Також, були присутні представники компанії Лізоформ Ме-
дікал – по закінченню урочистої частини вони поздорови-
ли персонал закладу та подарували солодкий подарунок 
– торт із надписом «Чиста лікарня». 

ÍÎÂÈÍÈ Ç ÐÅÃІÎÍІÂ
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25 квітня в місті Полтава відбулось офіційне вручення 
відзнаки «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Перина-
тальний центр Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. 
Скліфосовського та всі відділення закладу за результата-
ми аудиту показали найвищий результат. На цьому заході 
вступне слово сказав головний лікар Полтавської облас-
ної клінічної лікарні Оксак Григорій Анаталійович. Присут-
німи були заступник головного лікаря з медсестринства Си-
доренко Ольга Константинівна, Президент Асоціації медич-
них сестер Полтавської області Самолеліс Людмила Мико-
лаївна. Ірина Іванова, спеціаліст «СОІК» ще раз для усіх 
присутніх презентувала асоціацію «СОІК» та умови проек-
ту. Її колега Карпенко Ольга описала етапи проходження 
цього проекту в Перинатальному центрі та вручила відзна-
ку головному лікарю Григорію Анатолійовичу, який потім по 
черзі викликав всіх завідувачів відділень і вручав їм таблич-
ки. Після офіційної частини комісія, у складі тих, хто висту-
пав, пройшлись по всіх відділеннях і розмістили сертифіка-
ти на вхідних дверях усіх відділень. Цим процесом керува-
ла головна акушерка Перинатального центру Дивенець Лі-
дія Миколаївна, за участю якої проходив аудит проекту. Па-
нувала атмосфера свята і піднесеного настрою. На вручен-
ні були присутні представники ЗМІ.

Слідом за перинатальним центром, в той самий день 
25 квітня вручення статусу відбулось у Міському клінічно-
му пологовому будинку м. Полтави, а саме у двох відді-
леннях: пологове відділення та відділення інтенсивної 
терапії новонароджених Вступне слово говорила голо-
вний лікар Міського клінічного будинку м. Полтави Удові-
цька Наталія Олегівна, виступили також представники 
асоціації «СОІК» Іванова Ірина та Карпенко Ольга. Вони 
розповіли про проект та нагадали присутнім деталі впро-
вадження проекту саме в цьому закладі. Потім Карпенко 
Ольга привітала з отриманням статусу головного лікаря і 
вручила таблички, які Наталія Олегівна передала завіду-
вачам відділень. За участю заступника головного лікаря 
з медсестринства Гасан Наталії Іванівни комісія відвіда-
ла відділення та розмістила відзнаку.

На вручені були присутні представники ЗМІ, головні мед-
сестри лікарень міського підпорядкування міста Полтава.

ХЕРСОНЩИНА
І знову, медичні працівники Херсонщини не переста-

ють дивувати своїм прагненням до чистоти. Так, протя-
гом січня-березня 2014 року спеціаліста «СОІК» неодно-
разово запрошували до закладів охорони здоров’я об-
ласті, де були проведені семінари, тренінги та аудити.

Під час візитів Зубченко Людмила відмітила ряд за-
кладів заслуженими нагородами – відзнаками «Чиста лі-
карня безпечна для пацієнта». Лідером по здобуттю від-
знак в регіоні є Херсонська обласна клінічна лікарня, яка, 
до речі, і є першопрохідцем у всеукраїнській програмі. 
Сприяли цьому головний лікар лікарні Клименко Віктор 
Леонідович та головна медична сестра лікарні Кузнєцова 
Лілія Семенівна. На сьогоднішній день статус мають 
дев’ять відділень установи.

Разом з тим, лідером серед районних лікарень області 
є Скадовська ЦРЛ, де керівництво лікарні головний лікар 
Турик Віктор Ананійович та головна медична сестра Кар-
тавцева Лариса Федоровна приклали максимум зусиль 
для отримання даної відзнаки. П’ять відділень закладу 
пишаються сьогодні табличками.

Також необхідно відзначити КЗ «Херсонську міську 
клінічну лікарню ім. О.С Лучанського», колектив якої на 
чолі з головним лікарем Ломако Людмилою Василієвною 
та головною медичною сестрою Пальоною Наталею Іва-
нівною бере активну участь у даному проекті. Відтепер 
три відділення номіновані та мають статус.

Взагалі, хочеться подякувати керівництву зазначених 
лікарень та всім небайдужим працівникам, хто своїм про-
фесіоналізмом та бажанням бути найкращим у своїй сфері 
зберігають найцінніше – здоров’я своїх колег та пацієнтів.

ХАРКІВЩИНА
27 березня 2014 року денне відділення Харківської місь-

кої поліклініки №8 отримало статус «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта». Нагадаємо, що в листопаді 2013 року 
заклад дав старт проекту на Харківщині. Тоді участь взя-
ли два відділення – жіноча консультація та хірургічне відді-
лення. Вручення відбулось, у теплій, спокійній атмосфері.

Присутніми були головна медична сестра Декань Лю-
бов Іванівна, завідувач відділенням Повзік Валентина 
Борисівна, старша медична сестра Курило Марина Воло-
димирівна та медичний персонал відділення. Спеціаліст 
«СОІК» Ольга Карпенко привітала усіх зі здобуттям від-
знаки, зазначила, що заклад рухається у правильному 
напрямку та побажала усім професійного зросту, вдячних 
пацієнтів і безпечної роботи.

ОДЕЩИНА
Місто Одеса славиться своїм особливим колоритом, 

морським повітрям та щирими дружніми жителями. До 
списку таких переваг сміливо можна віднести і медици-
ну, яка вже кілька десятків років залишається незмін-
но на високому рівні. Безперечно, усі заклади охорони 
здоров’я міста працюють в гарних умовах та якісно на-
дають медичну допомогу. Однак, особливу увагу потріб-
но приділити клініці «Into-sana». 13 березня 2014 року усі 
тринадцять відділень закладу отримали сертифікати чи-
стоти. В результаті проведеної роботи спеціалістом Асо-
ціації «СОІК» заклад отримав розрахунки аудиту, по яких 
вони відразу почали працювати. Згодом, прослухавши 
ряд тренінгових занять та повторного аудиту Асоціацією 
було прийнято рішення присвоїти звання «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта». 

Головний лікар Галина Усенко в коментарях журналіс-
там зазначила, що разом зі статусом вони отримали під-
твердження від незалежної організації того, що клініка 
дійсно дотримується міжнародним стандартам якості, чи-
стоти та безпеки. Ще одне вручення відбулося у квітні. КУ 

«Дитяча міська лікарня №3» першою серед державних 
закладів охорони здоров’я отримала відзнаку за чистоту 
та безпеку пацієнтів. 

Яскраві сертифікати із надписом «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта» відтепер зустрічають відвідувачів та 
пацієнтів при вході у відділення педіатричне, діагностич-
не, для дітей немовлячого віку, відділення інтенсивної те-
рапії, неврологічне відділення, педіатричне відділення 
для дітей старшого віку.

ЧЕРКАЩИНА
На Черкащині відбулася перша перевірка. Минув рік з 

дня вручення статусу «Чиста лікарня безпечна для паці-
єнта» Черкаському обласному онкологічному диспансеру.

30 квітня фахівець Асоціації «СОІК» Зубченко Людми-
ла провела планову перевірку на дотримання санітарно-
протиепідемічних стандартів згідно з нормативами про-
екту. У складі комісії були присутні заступник головного 
лікаря з медсестринства – Іщенко Олена Миколаївна, 
старша медична сестра хірургічного відділення – Олійник 
Ольга Петрівна. Чотири відділення закладу успішно про-
йшли перевірку та по закінченню отримали сертифікат, 
що засвідчив їх ретельний підхід до гігієни.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА
В перинатальному центрі Дніпропетровська відділен-

ня постінтенсивного догляду та виходжування новонаро-
джених набуло звання «Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта». Це відділення є вже п’ятнадцятим по рахунку се-
ред тих, які ще минулого літа отримали такі звання. Ви-
сокий кредит довіри до лікаря щодня своїми діями під-
тверджує медичний персонал відділення. Спільними зу-
силлями з Асоціацією «Служба організації інфекційного 
контролю» вони здійснюють боротьбу з ВЛІ.

Все більше закладів цікавить наш проект, він дійсно 
підвищує ефективність організації запобігання ВЛІ у за-
кладах охорони здоров’я.

Не дивлячись на складну ситуацію, яка склалась у 
країні, «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9», 
підвищує відповідність відділень до світових стандар-
тів. Так Акушерсько-фізіологічне відділення закладу пер-
шим удосконалило систему прибирання приміщень сво-
го відділення, забезпечує і контролює усі вимоги до пе-
решкоджанню ВЛІ. Що дає право надати відділенню ста-
тус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Дякуємо пер-
соналу відділення за працю на сторожі здоров’я та жит-
тя. Особлива подяка за Вашу невтомну працю завідува-
чу відділення Трегуб Н.М.

На початку квітня відбулося вручення в Перинаталь-
ному центрі Кривого Рогу. Віднині «Криворізький перина-
тальний центр зі стаціонаром ДОР’», а саме два відді-
лення номіновані на звання чистих та безпечних. Сере 
цих відділень акушерське обсерваційне відділення та 
відділення інтенсивної терапії для новонароджених та 
недоношених дітей.

В теплій дружній атмосфері на загальних зборах ко-
лективу відбулося довгоочікуване вручення табличок. 
Колективом лікарня було прийнято рішення підготувати 
решту відділень до первинного аудиту та взяти до ува-
ги усі рекомендації Асоціації «СОІК». Як результат за-
клад хоче отримати таку відзнаку для усіх відділень та 
центру вцілому. 

Галапац Надія, Зубченко Людмила,
Карпенко Ольга, Хеленюк Ольга,

Махотін Дмитро, Мальована Світлана
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Ефективність будь-якої роботи залежить від 

належного планування, а управління закладом по-
чинається з розрахунку потреб для його належ-
ного функціонування. Тому на керівників, особли-
во медичного закладу та його підрозділів покладе-
на величезна відповідальність та значна кількість 
обов’язків. Спеціалісти Асоціації «Служба органі-
зації інфекційного контролю» можуть полегшити 
їхню роботу надавши фахові консультації з питань 
інфекційного контролю.

Одним з пріоритетних завдань Асоціації «СОІК» є роз-
рахунок гігієнічного аудиту. Що ж таке аудит? В англомов-
них джерелах під цим терміном розуміють оцінку особи, 
організації, системи, процесів, підприємства, проекту або 
продукту. В розумінні фахівців «СОІК» гігієнічний аудит – 
це оцінка ефективності системи гігієни медичного закла-
ду. Стандарти аудиту розроблені згідно нормативних до-
кументів, що регламентують санітарно-епідеміологічний 
режим в закладах охорони здоров’я. Дана послуга може 
бути як окремим видом роботи так і одним з етапів про-
екту «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» і є безоплат-
ною для медичного закладу. 

До етапів аудиту належать:
– Збір даних (огляд відділення, розмова з медичним 

персоналом);
– Розрахунок першочергового рекомендованого осна-

щення кабінетів:
• дозаторами, диспенсерами, тримачами для засо-

бів гігієни рук;
• професійними ємностями для знезараження виро-

бів медичного призначення;
• двовідерною системою для прибирання типу «Вермоп»;
– Розрахунок орієнтовної потреби:
• засобів для миття, висушування та антисептики рук;
• дезінфектантів для обробки виробів медичного 

призначення;
• засобів для знезараження поверхонь;
– Представлення результатів керівництву ЗОЗ.
За час роботи Асоціації було проведено велику кількість 

аудитів, що в результаті допомогли лікувальним устано-
вам організувати використання дезінфікуючих середників 
грамотно, економно та ефективно. Цей документ є досить 
об’ємним, адже містить дуже детальну інформацію. Так, 
ми розділили по сферах і отримали в результаті 12 блан-
ків з даними різної області застосування. В цілому, ми під-
раховуємо використання антисептику та мила, одноразо-
вих рушників, при цьому враховуємо кратність окремо для 
лікарів та медичного персоналу, окремо на гігієнічну об-
робку та хірургічну. Розрахунки для налагодження систе-
ми гігієни рук здійснюються на основі вимог наказів №798 
від 21.09.2010 р. Про затвердження методичних рекомен-
дацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного пер-
соналу», №236 від 04.04.2012р. «Про організацію контр-
олю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних 
інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними 
до дії антимікробних препаратів», № 234 від 10.05.2007р. 
«Про організацію профілактики внутрішньо лікарняних ін-
фекцій в акушерських стаціонарах». Також ми враховуємо 
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я та 
специфіку медичного закладу.

Згідно квадратури приміщень аудит покаже скільки по-
трібно мати інвентарю для прибирання, ганчірок, швабр 
із врахуванням поточного та генерального прибирання. 
Ще заклад отримує інформацію про те, які витрати роз-
чинів для прибирання поверхонь вони роблять за одне 
прибирання, в місяць та в рік. На це відведено окремі ко-
лонки в таблиці. Посилаючись на наказ № 236, рекомен-
дуємо впроваджувати для прибирання систему «двох ві-
дер» – синього (для чистих мопів і чистого розчину засо-
бу) і червоного (для відпрацьованих мопів), завдяки якій 
не відбувається контамінація чистого розчину дезінфек-
танту. Мопи володіють високою поглинаючою здатністю 
і можуть збільшувати свою вагу на 32%, а процес віджи-
мання мопа відбувається за допомогою віджимного при-
строю. Маючи данні можемо порівняти традиційний спо-
сіб прибирання та за системою двох відер. Як результат 
отримуємо різницю, де очевидно, що економія від вико-
ристання сучасного методу двох відер відбувається май-
же в шість разів. Аудит покаже, які витрати робочих роз-
чинів лікарня робить для обробки виробів медичного 
призначення. В таблицях враховано і концентрації і час 
експозиції засобу. Оглянувши відділення і кожну лікарня-

ну кімнату спеціаліст «СОІК» порекомендує де і для чого 
потрібно до оснастити систему гігієни, які дозуючі систе-
ми варто інсталювати. Таким чином буде змальовано гігі-
єнічну модель відділення або цілої лікарні.

Багато лікувальних закладів в Україні вже мають по-
дібні підрахунки і переконалися, що можна ефективніше 
і головне економніше організувати процес використання 
дезінфікуючих засобів. Тут хотілося б згадати одну із про-
відних клінік в Україні «Into-sana», що розташована в м. 
Одеса. Спеціаліст «СОІК» провела там ряд заходів, зо-
крема збір даних та обрахунок потреби. Розрахунок вівся 
на основі засобів компанії «Лізоформ Медікал», оскіль-
ки клініка в той час розпочала співпрацю із цим виробни-
ком дезінфікуючих засобів. До нас звернулися з прохан-
ням включити в підрахунок і ціни на усю представлену лі-
нійку засобів. В результаті, в документі ми представили і 
розрахунок у кількостях і відразу у цінах. Захист аудиту 
відбувся в генерального директора, спеціаліст Асоціації 
представила та описала детально кожну таблицю з дани-
ми, пояснила та вказала на базі чого було виведено саме 
такі результати.

Персоналу клініки стало цікаво, чи можна в реальних 
умовах вийти на такі розрахунки. За певний час персонал 
відділення, що брало участь у пілотному проекті, відмі-
тив, що результати збігаються і можна уникнути переви-
трат дезінфікуючих засобів. Вони залишилися задоволе-
ними, тому клініка запровадила наші рекомендації та об-
рахунки у всіх відділеннях.

Слідом за налагодженою системою гігієни клініку чека-
ла нагорода. На початку весни, спеціалістом асоціації було 
здійснено ще один огляд і встановлено – вони гідні нази-
ватися «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Усі 13 від-
ділень успішно отримали нагороди. Це лише підтвердило 
їхній ретельний підхід до надто важливих речей у лікарні – 
створення безпечного та комфортного середовища.

Геннадій Баланюк, головний фельдшер клініки, відко-
ментував останні події закладу, що були пов’язані із ро-
ботою асоціації «СОІК». В нашій з ним бесіді він заува-
жив наступні речі: 

Геннадій Баланюк: Щороку явище внутрішньолікар-
няної інфекції (ВЛІ) стає все актуальнішим і нагальнішим 
для пацієнта та медичного працівника закладів охорони 
здоров’я України. В умовах жорсткої конкуренції кожний 
фактор, який є ексклюзивним для лікарні, відіграє важ-
ливу роль у її майбутньому існуванні і розвитку. Як за-

значено вище, проблема ВЛІ є широковідомою і тому чи-
мало пацієнтів переймаються своєю безпекою, перебу-
ваючи в медичному закладі. Зайшовши до лікарні, перше 
що бачить відвідувач – це нагорода «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта». Він розуміє, що це гарантія безпе-
ки його здоров’я. В Одеському регіоні лише наша лікарня 
має таку відзнаку, яку надають Асоціація медичних сес-
тер України та Асоціація «Служба організації інфекцій-
ного контролю». «Into-sana» дуже ретельно підходить 
до закупівлі дезінфікуючих засобів. Наша клініка є лідером 
у місті щодо сучасного інвентарю для прибирання. 

Результати аудиту позитивно відобразилися на робо-
ті закладу. Посилилась упевненість працівників і відвіду-
вачів у безпеці. Саме ця відзнака запевнила всіх, хто пра-
цює тут чи відвідує наш заклад, що у стінах «Into-sana» 
діє сучасна система дезінфекції, яка веде боротьбу з вну-
трішньолікарняною інфекцією. Після отримання стату-
су «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» старша ме-
дична сестра повинна контролювати рівень чистоти й 
безпеки, що відповідає цій нагороді. Представники орга-
нізації можуть у будь-який момент навідатись до закла-
ду, який отримав відзнаку, щоб перевірити, як ретельно 
виконуються зобов’язання щодо дотримання чистоти у 
ЗОЗ. Можлива перевірка зобов’язує старшу медичну се-
стру постійно піклуватися про чистоту й налагоджува-
ти контроль над молодшим медичним персоналом. 

Сьогодні статус «Чиста лікарня безпечна для паці-
єнта» для закладу «Into-sana» – це підтвердження того, 
що наша лікарня визнана найкращою не лише у сфері на-
дання медичних послуг, а й у всіх інших аспектах роботи 
клініки. А те, що «Into-sana» перша в Одеському регіоні 
отримала цей статус, лише додає авторитету і визнає 
її як найкращу серед закладів охорони здоров’я у всіх сфе-
рах обслуговування та надання послуг.

Статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», що 
зустрічає пацієнтів на дверях головного входу, викликає 
велику зацікавленість серед відвідувачів, які раніше не 
чули про цю відзнаку. Але запитавши будь-кого зі співро-
бітників, можна відразу дізнатись, що значить і гарантує 
цей статус. Пацієнти та їх родичі, які вже знайомі з вище 
згаданою програмою, висловлюють свої побажання в до-
сягненні нового рівня у розвитку їх улюбленої лікарні.

Матеріал підготували спеціалісти
з Асоціації «СОІК» Галапац Надія та Хеленюк Ольга
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Зам. №678/18-09. Наклад 2000 пр.

Переверніть пластиковий контейнер у правильне по-
ложення та починайте миття стін.

Підготовка мопів для дезінфекції підлоги проводиться 
аналогічно. Єдиною відмінністю є кількість робочого розчи-
ну на 1 моп – 250 мл . Поки мопи просочуються робочим роз-
чином можна підготувати серветки для обробки обладнання.

Підготовка серветок
для дезінфекції поверхонь:

1. Попередньо продезінфікуйте відро засобом для 
швидкої дезінфекції. 

2. Серветки(мінімум 5шт.) треба скласти в четверо та 
покласти у відро.

3. Мопи для дезінфекції операційних ламп, кондиціо-
нерів, освітлювальних приладів і т.д також складіть у від-
ро поверх серветок.

4. Залийте 2л робо-
чого розчину закрийте 
кришку та залиште про-
сочуватися.

Алгоритм проведення 
генерального прибирання 
операційного блоку:

Дезінфекція стелі від 
вікна до дверей.

Дезінфекція стін з ви-
користанням чистих мо-
пів для кожної стіни.

Дезінфекція підлоги по-
чинається від вікна до две-
рей методом «вісімки».

Окрім ефективного 
застосування розчинів 
та інвентарю важливу 
роль відіграє професій-
на підготовка персона-
лу, який виконує приби-
рання, ос кільки на прак-
тиці процес прибирання 
часто виявля ється тру-
домістким і фізично важ-
ким заходом, що призво-
дить до неадекватного 
та не ефективного вико-
нання обов’язкових про-
цедур прибирання з боку 
медичного персоналу. 

Професійне приби-
ральне устаткування  – це 
ергономічна і проста в 
експлуатації система, 
використання якої до-
зволяє фізично полег-
шити роботу персоналу, 
а також забезпечити еко-
номну витрату миючих і 
дезінфікуючих засобів, 
оскільки одного мопу ви-
стачає для ефективної 
обробки 10-15 м2, що до-
зволяє майже в 10 разів 
зменшити витрати дезін-
фікуючих засобів. Засто-
сування системи Moboxx дозволяє не переносити пато-
генну чи умовно-патогенну мікрофлору з одного примі-
щення в інше, що забезпечує профілактику внутрішньо-
лікарняних інфекцій, не відбувається контамінація чисто-
го розчину дезінфектанту. При роботі з такою системою 
для прибирання є відсутнім будь-який контакт персоналу 
з вологою частиною мопів і з розчинами, як при віджимі 
«мопу», так і при його замочуванні в миючому або дезін-
фікуючому розчині, що запобігає можливому негативно-
му впливу на здоров’я персоналу хімічних сполук. 

Матеріал підготували спеціалісти Асоціації 
«СОІК» Грищенко Юлія та Іванова Ірина

Пріоритетними факторами у профілактиці внутріш-
ньолікарняних інфекцій являються належне проведен-
ня антисептичної обробки рук, дезінфекції, стериліза-
ції інструментів та поточного, заключного і генерального 
прибирання приміщень. При цьому останньому фактору, 
а саме прибиранню, в Україні до сьогодні приділяється 
найменша увага, хоча згідно даних світової науки збудни-
ки можуть переноситися з поверхонь приміщень ЛПЗ на 
руки або аерогенно, з подальшою їх передачею.

Згідно Постанови № 26 від 01.09.04. Головного дер-
жавного санітарного лікаря України «Про заходи щодо 
профілактики внутрішньолікарняних інфекцій» у зв’язку 
з постійною реєстрацією внутрішньолікарняних інфекцій 
діяльність лікувально-профілактичних установ потребує 
суттєвого удосконалення, особливо в питанні дотриман-
ня санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в 
операційних та інфекційних відділеннях.

Інноваційна німецька компанія Vermop розробила про-
фессійну систему прибирання AquvaVizMoboxx, яка скла-
дається з пластикової бази, рами з нержавіючої сталі, міш-
ка для використаних мопів з кришкою, двох промаркованих 
відер по 6 л для серветок та двох пластикових контейнерів 
Moboxx по 15л для спеціально підготовлених мопів з гер-
метичними кришками. Завдяки високоякісним матеріалам, 
пластика до складу якого входить скловолокно та рами з 
нержавіючої сталі, яка не реагує на хімічні речовини та не 
піддається корозії система має довгий термін експлуатації. 
AquvaVizMoboxx, дуже легка, компактна та універсальна 
завдяки цим критеріям система полегшує роботу молодшо-
го персоналу та займає мало місця в приміщені.

Технологія дезінфекції та прибирання
операційних відділень

Профілактична обробка операційних повинна прово-
дитись в три етапи: поточне, заключне, генеральне при-
бирання. Щоб уникнути перенесення внутрішньолікар-
няних інфекцій рекомендовано проводити дезінфекцію з 
використанням технології спеціально підготовлених мо-
пів в пластикових контейнерах Moboxx з герметичними 
кришками, які розташовані на візку. Для прибирання опе-
раційного відділення необхідно мати як мінімум один ві-
зок з двома пластиковими контейнерами, двома відрами 
прикріпленими до візка і мішком з герметичною кришкою 
для збору використаних мопів.

Заключна дезінфекція проводиться наприкінці робо-
чої зміни. Генеральне прибирання приміщень стерильної 

зони та зони суворого режиму операційного блоку (опера-
ційної та передопераційної) проводиться не рідше одного 
разу на сім днів. В інших функціональних приміщеннях опе-
раційного блоку (зони обмеженого режиму) – один раз на 
місяць. Генеральне прибирання проводиться операційною 
сестрою із залученням молодшого медичного персоналу.

Вимоги до вибору мопів для прибирання та 
дезінфекції операційних відділень

Мопи – спеціальні насадки з різних волокон, які вико-
ристовуються для прибирання та дезінфекції різного роду 
поверхонь. Для проведення дезінфекції стель та стін в 
операційній рекомендовано використовувати мопи зі спе-
ціальними волокнами мікроволокна з унікальною поглина-
ючою здатністю, які кріпляться на пластиковий тримач з 
кнопкою для зняття та одягання мопа без допомоги рук.

Для проведення дезінфекції важкодоступних місць та 
обладнання (операційні лампи, кондиціонери, освітлю-
вальні прилади, монітори і т.д ) необхідно використову-
вати мопи з мікроволокна, які кріпляться на спеціальний 
гнучкий прогумований двосторонній тримач на телеско-
пічній ручці. Для дезінфекції підлог в операційних та пе-
редопераційних необхідно використовувати антибактері-
альні мопи для зменшення розмноження мікроорганізмів. 
Мопи для дезінфекції підлог в операційних згідно з євро-
пейським маркуванням інвентарю мають бути зеленого 
кольору щоб уникнути неконтрольованого використання 
мопів іншого призначення.

Всі мопи перед першим використанням потрібно ви-
прати при температурі 95°, а подальші прання проводити 
при температурі 40-95° в автоматичній машині. Сушити 
мопи потрібно в сушильному барабані або у добре прові-
трюваному приміщенні.

Підготовка мопів для дезінфекції стель та 
стін в операційному блоці:

Продезінфікувати пластиковий контейнер засобом 
для швидкої дезінфекції.

Складіть мопи у контейнер бахромою вниз та залий-
те дезінфікуючим розчином з розрахунку 200 мл робочо-
го розчину на 1 моп . У контейнер можна помістити мак-
симум 15 мопів (дивіться мал. 1) 

Закрийте контейнер герметичною кришкою і перевер-
ніть його кришкою вниз. Час дії протягом якого мопи про-
сочуються дезрозчином становить 15-20 хв (мал. 2)
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