
Дорогі друзі!
Асоціація “Служба організації інфекційного контролю” 
щиро вітає Вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Хай цей рік принесе Вам впевненість, оптимізм та 
натхнення. Життя часто випробовує нас, проте, вар-
то пам’ятати, що за кожною темною ніччю надхо-
дить яскравий ранок. Наша Держава прокидається 
і розправляє свої крила. Наша праця і наша віра в 
неї – великий здобуток, який не варто витрачати на 
марне.
Ще раз дозвольте побажати Вам щастя в Новому році, 
веселих свят і всього найкращого, найсвітлішого як в ці 
святкові дні так і протягом року!

Асоціація “Служба організації інфекційного контролю”

Читайте у номерi:

Найкращiй досвiд – наполеглива праця (стор. 2)

Якісні лабораторії – запорука довіри 
до діагностики та успіху лікування (стор. 2)

Новини з регіонів (стор. 4-7)

З Новим роком 

та Різдвом
 

Христовим!
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Шановні читачі!

У грудні місяці відзначається Міжнародний день солідарності з інфікованими СНІДом. Це 
велика проблема з якою людство бореться застосовуючи всі свої сили та знання. Для нас, 
Асоціації СОІК, ВІЛ/СНІД є дуже актуальним питанням, оскільки медичні працівники ма-

ють один з найвищих показників ризику щодо можливості зараження ВІЛ. Ми пам’ятаємо сумні 
випадки у 80-х роках минулого сторіччя, коли десятки пацієнтів були заражені ВІЛ через неякіс-
но знезаражений медичний інструментарій, неперевірену донорську кров. Приємно розуміти, 
що наша Асоціація доклала і продовжує прикладати значних зусиль у профілактиці цього захво-
рювання. Давайте пам’ятати, що саме профілактика, дотримання санітарно-епідеміологічного 
режиму лікувальних закладів – запорука безпеки, як пацієнта, так і медпрацівника.
Крім того, напередодні Нового року та Різдва Христова, я хочу привітати вас з настанням періо-
ду чудових, оповитих казкою, зимових свят. Хай радість і веселощі, натхнення та оптимізм бу-
дуть вашими супутниками впродовж всього наступного року! Зі святами!

Президент Асоціації “Служба організації інфекційного контролю”
О. Ковальський

Дорогі друзі! 

Я щиро вітаю всіх зі Святами! Як завжди, наприкінці року час стає обмеженим,справи мають свій кінце-
вий термін виконання. Кожен хоче встигнути до Нового року завершити всі свої плани і вільно ввійти в 
наступний рік необтяженим, відпочилим та готовим до нових викликів. 

Я бажаю вам саме так зустріти Новий рік та Різдво Христове. Щоб в очах не було смутку і спогадів про не-
закінчені справи, щоб в родинному колі ви могли думати лише про діла сімейні, щоб достатком зустрів вас 
Рік Новий. Щоб ваші підлеглі та колеги дивились на вас вдячно, бо ви дбали про них цілий рік. Ви кров’ю та 
потом поставили у відділення нові системи дезінфекції та прибирання. Ви пройшли десять кіл пекла, доки 
знайшли гроші, переконали керівництво та персонал в необхідності дивитись в майбутнє. Інтегрували та 
запустили Містраль Мобокс у своїх підрозділах. 
Не всі мали можливості до таких досягнень цього року. Але, тим не менше, є плани на наступний. Ми завжди 
будемо поруч із вами. Завжди відкриті до діалогу, готові до навчання, привітні та уважні. Будемо допомагати 
вам зробити крок в майбутнє не дивлячись ні на що. Сподіваємось що ім’я Vermop завжди буде асоційовано 
зі зручністю, економічністю та високою якістю. Ми кожного дня працюємо над цим і не збираємось зупи-
нятись. Наступного року ще декілька обраних зможуть відвідати наше виробництво в містечку Вертхайм в 
Німеччині. Ще декілька людей на власні очі побачать, що все до останньої деталі виробляється в Німеччині 
на наших власних заводах. Продуктивної співпраці! До нових зустрічей !

Щиро ваші, команда Vermop Deutschland GmbH та ваш регіональний представник 
Євген СухарЄв

Ініціатива ВООЗ “Кращі лаборато-
рії – гарне здоров’я” презентували 
українським фахівцям опитуваль-

ник “Інструмент для оцінки якості ла-
бораторій”.

“Впровадження інструментів для оці-
нювання якості наших окремих лабо-
раторій і мережі загалом надзвичайно 
корисний і своєчасний для України. Це 
допоможе об’єктивно визначити силь-
ні та слабкі місця нашої мережі і ухва-
лити відповідні рішення для реакції на 
ситуацію”, – зазначила Оксана Сивак, 
заступник міністра охорони здоров’я з 
питань європейської інтеграції відкри-
ваючи зустріч.

За словами Джоанни Зветиенги, екс-
перта ВООЗ, основна мета ініціативи 
покращити здоров’я людей, шляхом 
здійснення вчасних аналізів у лабо-
раторіях, які матимуть довіру: “Якість 
створить довіру, і це стане внеском у 
виконання міжнародних медико-сані-
тарних правил”.

Опитувальник «Інструмент з оцінки 
якості лабораторій» заповнюють відпові-
дальні фахівці, що працюють у системі 
та мають різний рівень повноважень. Це 
дасть можливість розглянути питання з 
різних рівнів та створити об’єктивну кар-
тину функціонування лабораторної ме-
режі і Україні.

Запитання стосуються основних 

напрямів: координація та управління 
(включає низку пунктів, що розкривають 
специфіку координації, фінансування та 
управління обладнанням та постачан-
ням); організаційна структура; норма-
тивно-правова база; якість лаборатор-
ної системи; управління лабораторною 
інформацією; інфраструктура; кадрові 
ресурси; управління біоризиками; ана-
ліз недоліків.

Аналіз недоліків дозволяє сформу-
лювати, у чому полягають найбільш 
серйозні потреби та слабкі сторони 
національної лабораторної системи. 
У балах від 0 (що означає відсутність 
недоліків) до 5 (засвідчує серйозні не-
доліки) будуть виявлені прогалини за 
такими пунктами:
► фінансові кошти для здійснення ді-

яльності лабораторій,
► людські ресурси – кваліфікація та на-

явність відповідного лабораторного 
персоналу,

► відповідність обладнання до вимог,

► якість реагентів та витратних матері-
алів,

► національні настанови щодо конкрет-
них методів роботи лабораторій,

► збір зразків,
► транспортування зразків,
► організаційна структура лабораторій, 

структура надання послуг і співпраця,
► нормативно-правова база,
► безпека або захищеність лабораторій,
► забезпечення якості,
► визнання важливості лабораторних 

послуг,
► наявність політичної волі (національ-

на політика щодо лабораторій, бю-
джет тощо).
Запропонований ВООЗ інструмент 

оцінки якості допоможе удосконалити 
вітчизняну систему лабораторної діа-
гностики.

За матеріалами 
МОЗ України 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
pre_20161212_b.html

оФiЦiйнi ноВини

Якісні лабораторії – 
запорука довіри до діагностики 

та успіху лікування
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- Любове Іванівно, скажіть мені, будь 
ласка, як так сталося, що ви обрали собі 
фах медсестри? Це було покликанням чи 
родинною традицією?

-  Це, скоріш за все, було саме покликання. 
Адже в моїй родині ніколи не було медичних 
працівників. Але я з дитинства всіх жаліла: 
котів,собак. Лікувала їх. 

Так склалося, що у медичний університет 
я не попала. В ті часи поступити туди було чи 
не складніше, ніж зараз. Крім того, у мене 
ніколи не було підтримки. Я сирота. Тому 
де я змогла – там пробилася! Я жила в селі, 
під Києвом і кожного дня їздила на навчан-
ня. Мене завжди підтримувала моя бабуся 
(ми жили удвох), яка казала: “Навчайся, буде 
кому мене лікувати, буде кому укола дати!”. 

- Яке училище ви закінчили?
- Це було 4-е медичне училище, на При-

вокзальній. Сестринська справа.
- а як ви потрапили у стоматологію?
- Відразу після закінчення медичного 

училища, по направленню, я працювала у 
шпиталі для ветеранів війни, у Пущі-Водиці 
17 років. Починала з сестри для виконання 
маніпуляцій (в/м, в/в, п/ш ін’єкції). При цьо-
му, якщо говорити про санітарно-епідеміо-
логічний режим – мене ніхто не навчав. Все 
доводилось опановувати самій. Логікою, 
аналізом. Маніпуляційна сестра, потім па-
латна, потім старша медсестра ендокрино-
логічного відділення. А потім моя сусідка, 
лікар-стоматолог, запропонувала працюва-
ти з нею. Пропрацювавши певний час в її 
клініці, мені довелося знову шукати роботу, 
оскільки мій лікар, з яким я працювала, за-
хворів.

І от, мені запропонували підійти на співбесі-
ду на Хрещатик, в Інститут прогресивних сто-
матологічних технологій. Навіть не очікуючи, я 
залишилася в цьому інституті. Ба більше, з пер-
шого візиту туди, я поставила собі за мету зали-
шитися там. Я була вражена тією системою, що 
там працювала. Зокрема, системою епідеміоло-
гічного контролю. Де кожен знав і що робити, 
і як робити. Буквально, весь час, я мріяла про 
таку систему!

- Як ви оцінюєте, з точки зору свого 
досвіду, особливості підтримання санітар-
но-епідеміологічного режиму в стомато-
логії?

- По-перше, його підтримувати легше, ніж 
в клініках іншого профілю. Дуже полегшує 
роботу відсутність харчоблоку, буфетних. (То-
бто сегменту пов’язаного з харчуванням хво-
рих.) Відсутність палат, особливо інфекційних 

боксів з передбоксниками. Одним словом – 
набагато легше.

- Зрозуміло. але тоді постає інше запи-
тання. Ми з вами знаємо, що наразі ситу-
ація з санітарно-епідеміологічним станом 
невеликих приватних стоматологічних 
кабінетів не вельми успішна. Чому, як ви 
думаєте?

- Звісно, основним чинником є фінанси. 
Невелика кількість клієнтів, невеликі надход-
ження. Звідси – економія. Проте, є ще один 
фактор. Фактор особистості. Невміння, а поде-
куди і небажання правильного налагодження 
роботи. “У мене клієнтів небагато, і так нор-
мально!” – ось така думка, вкрай неправильна, 
дуже часто домінує над тим, що треба докла-
дати зусиль не тільки для показової, а й для 
справжньої чистоти!

- Давайте розглянемо, ще одне питан-
ня. у вас великий досвід роботи, практич-
ний досвід, чи були у вашій практиці ви-
падки внутрішньолікарняної інфекції, саме 
в стоматології?

- Ні, дякувати Богу, саме у моїй практиці 
таких випадків не було. Хоча, один випадок 
порушення процедури я Вам розповім. Це 
було доволі давно. Одна клієнтка приймала 
ліки, дуже точно, по годинах. І якраз прохо-
дила лікування у лікаря-стоматолога. Вона 
попросила зробити їй ін’єкцію. Асистент пого-
дилась і зробила. Потім у пацієнтки почало-
ся запалення, вона почала скаржитися і нам 
довелося ретельно розбирати цей випадок. Я 
тоді була ще старшою медсестрою терапев-
тичного відділення. Зібрали збори, комісію 
з інфекційного контролю. І коли асистентка 
продемонструвала, як вона робила ін’єкцію 
стало зрозуміло, як багато в неї помилок і не-
правильних дій. Оце єдиний такий випадок, 
який я можу згадати. Загалом, в моїй практи-
ці, мене завжди оточували люди, які жодним 

чином не допускали таких помилок, як у своїй 
роботі, так і в роботі підлеглих.

- Тоді інше питання, я так зрозумів, що 
ви приділяєте велику увагу навчанню пер-
соналу?

- Так. Основну увагу приділяю саме се-
редній ланці. Звісно, ті ж санітарочки, як 
правило медичної освіти не мають, з ними 
потрібно багато працювати, докладати бага-
то зусиль.  З медичними сестрами в наш час, 
завдяки відеороликам з інтернету, навчатись 
легше, ми розбираємо якісь складні моменти 
завжди разом, щоб всі розуміли можливі на-
слідки. Запрошуємо наших лікарів проводити 
тематичні заняття з медичними сестрами та 
спеціалістів з інших організацій. Також запро-
сили фахівців СОІК прочитати кілька лекцій. 
Ми вдячні  СОІК за допомогу у навчанні пер-
соналу.

Технічно я отримала від власників все, що 
хотіла. Звісно, я не обирала найдорожче чи 
якесь там ексклюзивне. Ні, я обирала прак-
тичне, те що було б придатне саме для нас. 
Коли ми переїхали у нову будівлю наш керів-
ник звернувся до пана Євгена Сухарєва, пред-
ставника Vermop і він допоміг нам з система-
ми для прибирання. Бо Іван Володимирович 
Опанасюк, часто буваючи у Німеччині, перей-
маючи їх досвід, звернув увагу на цю систему 
прибирання. Пан Євген проводив навчання 
персоналу, своїм прикладом показуючи, як 
правильно все слід робити. Це було 2014 року, 
як раз під час ремонтних робіт, саме тоді, 
коли прибирання було дуже актуальним .

Переоцінити важливу роль, яку грав наш 
керівник, Іван Володимирович Опанасюк, про-
сто неможливо. Він завжди шукав щось нове, 
навчав персонал, домовлявся з партнерами 
про обмін досвідом. Відправляв нас навчати-
ся. Завжди намагався забезпечити найкра-
щим обладнанням, матеріалами. Його смерть 
стала дуже великою втратою для нас. І голов-
не, саме він запровадив цю жорстку систему 
санітарно-епідеміологічного режиму. Я від-
чуваю велику відповідальність, бо я повинна 
підтримувати все так, як мені доручили – дію-
чим і налагодженим. Це мій обов’язок і так би 
мовити – борг, перед його пам’яттю. Поки я не 
знайду гідну заміну – на пенсію не піду.

- Правильну систему обробки рук ви за-
провадили?

- Ні, це запровадив ще Юрій Володимиро-
вич Опанасюк. Адже він об’їздив усю Європу. 
Він спілкувався з провідними фахівцями най-
кращих клінік. Переймав їх досвід. І от тепер 
цей досвід працює і у нас. Завдяки йому, і 
враховуючи те, що Іван Володимирович був 
провідним хірургом, ставлення до гігієни рук 
завжди було дуже жорстким. Не приведи 
Боже, якщо імплант не приживається. Одра-
зу всіх збирають, розглядають кожну дію, ко-

жен крок. Чому, як? І от завдяки таким діям, я 
можу чітко сказати – жодного разу причиною 
відторгнення не була інфекція. 

- І ще про прибирання. Як ви оціните, 
персонал тримає марку? ви задоволені?

- Якщо чесно, мені важко догодити. Бо я 
ніколи не полінюся, якщо треба драбину – 
залізу по драбині, або залізу кудись в недо-
ступні зони – перевірю і переконаюсь: чисто 
чи ні. Я ж перевірю кожну складочку. Але без 
цього не можна. Одразу персонал починає 
розслаблятися.

- Скажіть, Любове Іванівно, інколи 
виникають обставини, при дотриманні 
санітарно-епідеміологічного режиму, що 
між лікарями і медсестрами виникають не-
порозуміння. Як у вас з цим?

- О! Лікарі, я б сказала, що вони – злісні 
порушники (сміється)! Насправді, про всіх 
лікарів, з якими мені доводилося працювати, 
у мене залишилися найтепліші, найкращі спо-
гади. Але, що стосується санепідрежиму – тут 
лікарі завжди хочуть знайти якусь шпаринку, 
аби робити так як їм зручно, а не так як треба. 
З цим доводиться боротися. І тут у мене своя 
система. Я намагаюся впливати на лікаря че-
рез його асистента. Він постійно поруч, пови-
нен володіти основним масивом інформації. 
І саме він повинен десь підказати, десь допо-
могти, а то і виправити свого лікаря. Тому я, 
в першу чергу, напосідаю на асистентів, що 
порушення режиму – це їх провина.

А зараз ситуація трохи ускладнилася, у 
нас багато новеньких медсестер, бо дівчата мо-
лоді, виходять заміж, ідуть в декретну відпустку. 
Беремо нових, а їх треба навчати! І тут вже від 
лікарів я отримую зворотну допомогу. Вони вже 
теж починають своїх асистентів навчати пра-
вильному поводженню, правильним діям.

- І ось тут я хочу поцікавитися кадрами. 
ви, ваші керівники, якому типу медсестер 
віддаєте перевагу: досвідченим працівни-
кам чи випускникам?

- Наші двері відкриті як для молодих 
спеціалістів, так і для працівників з досвідом 
роботи. А коли до нас приходить молода 
медсестра, я намагаюся одразу прищепити 
їй правильну поведінку, правильне розумін-
ня санепідрежиму. Головною проблемою є 
те, що випускники – це медсестри загально-
го профілю. Їх знання стоматології почасту 
обмежується тим, що вона знає – у людини 
є зуби. Все! Основам стоматології доводиться 
навчати прямо на місці. Крім того, знання по 
санітарно-епідеміологічним режимам теж не 
блискучі. Фахівця ми ліпимо тут, як з глини. 
Тяжко, бо їх треба навчати, але як ми навчимо 
їх, так вони і будуть працювати. Інакше це все 
позначається на роботі.

- а як у вашій клініці вирішується пи-
тання утилізації медичних відходів? у сто-
матології, порівняно з загальної клінікою їх 
менше, але вони є, і їх треба позбуватися.

- Я скажу, що їх ще менше. Їх об’єми надз-
вичайно невеликі. Тому у нас є відповідні єм-
ності, для відходів різних типів, згідно наказу 
МОЗ №242, де проходить дезінфекція, а по-
тім представники фірми “Еко Гарант”, з якими 
укладений договір вивозять їх для знищення.

- І на останок нашої розмови, напере-
додні новорічних свят, що ви можете поба-
жати нашим читачам?

- По-перше, я хочу побажати всім, хто 
вирішив присвятити своє життя професії ме-
дичної сестри – не бути сліпим виконавцем. 
Аналізуйте, мисліть, вкладайте душу у свою 
роботу. Адже від вас так багато залежить! Ви 
повинні і підтримати лікаря, і допомогти, і за-
побігти помилкам.

І, по-друге, таке новорічне побажання 
моїм колегам. Щоб в роботі все складалося 
як найкраще. Не було “ проколів ” і порушень, 
щоб їх робота була розвитком,щоб економіч-
не становище покращилося,а робота завжди 
приносила задоволення!

Бесіду провів керівник Асоціації “СОІК”
Юрій Леонов

Найкращій досвід – 
наполеглива праця

Дуже часто можна почути, що у нас 
немає гарних фахівців, немає про-

фесіоналів. Проте, така думка хибна. 
Кожного дня сотні і тисячі людей са-
мовіддано працюють, аби забезпечити 
належний рівень нашого здоров’я. Один 
з таких професіоналів – головна медич-
на сестра Медичного центру “Міждис-
циплінарний дентальний центр ім. Ю.в. 
Опанасюка” ТараСЮК Любов Іванівна.

Тарасюк Любов Іванівна працює з нами уже понад 11 років. 
Кар’єра Любові Іванівни починалась з посади асистента стомато-
лога у терапевтичному відділенні. Вже з перших робочих днів стало 
зрозуміло, що робота для Любов Іванівни – це набагато більше, ніж 
проста необхідність та сухий процес. 

Тяга до нових знань, прагнення до розвитку і впровадження новіт-
ніх ідей, технологій та любов до пацієнтів завжди відрізняла Любов 
Іванівну. Саме тому кар’єрне зростання було очікуваним. В 2007 році 
Любов Іванівна займає посаду старшої медичної сестри терапевтич-
ного відділення, з у 2010 році – Головної Медичної сестри Медично-
го центру. Головні принципи роботи Любов Іванівни: зберегти набуті 
традиції і принципи роботи та розвивати їх, примножити і завжди 
втілювати новітні технології та методики в дуже важливій роботі ме-
дичної сестри, від якої залежить і настрій лікаря, і всього колективу, 
якість надання медичних послуг та посмішки і здоров’я пацієнтів! 

Я, як керівник, дякую Любові Іванівні за її турботу про якість ро-
бочого процесу, повагу до пацієнтів, чуйність до підлеглих, готов-
ність завжди прийти на допомогу, не зважаючи ні на обставини, ні 
на час доби. Вона настільки гармонійно живе життям Медичного 
центру, що вже давно являється частиною його історії, яка розпоча-
лась понад 17 років тому в «Інституті Прогресивних Стоматологіч-
них Технологій». 

Вклад Любов Іванівни у розвиток медицини набагато більший, 
ніж в межах одного Медичного центру. Якість роботи та прагнення 
до вдосконалення підкріплені ще і патріотизмом та бажанням ро-
звивати медицину у всеукраїнських масштабах, зробити українську 
модель роботи медичної сестри еталоном міжнародного зразка. Для 
кожного працівника нашого закладу Любов Іванівна – це мати та на-
ставник. Пишаюсь! Безмежно вдячна! З побажанням ніколи не зупи-
нятись на досягнутому.

виконавчий Директор Медичного центру 
“Міждисциплінарний дентальний центр ім. Ю.в. Опанасюка” Ольга МеДвІН
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КИЇв
28 серпня 2016 року відзнаку “Чиста 

лікарня безпечна для пацієнта” отримали гі-
некологічне та приймальне  відділення, кон-
сультативно-діагностичний блок, відділення 
другого етапу виходжування недоношених 
дітей, акушерське післяпологове відділення 
спільного перебування матері та новонарод-
женого №2, відділення патології вагітності, 
екстрагенітальної патології, відділення меди-
цини плоду та раннього терміну вагітності, 
Перинатального центру міста Києва. Голов-
ний лікар центру Біла Вікторія Володимирів-
на та заступник головного лікаря з лікуваль-
ної роботи Маланчук Олег Борисович від 
імені колективу висловили подяку Асоціації 
“СОІК” за допомогу у досягненні нових щаблів 
у своїй нелегкій роботі. Увага персоналу та 
винятковий професіоналізм – запорука здо-
ров’я маленьких пацієнтів та їх мам.

26 вересня 2016 року у Київській клініч-
ній лікарні на залізничному транспорті №1 
статус “Чиста лікарня безпечна для пацієнта” 
отримали 3 відділення: ортопедо-травмато-
логічне, хірургічне і дитяче відділення. Пер-
шим статус отримало відділення анестезіо-
логії та інтенсивної терапії 21 грудня 2015 
року і протягом 2016 року експерти асоціації 
“СОІК” допомагали персоналу залізничної 

клініки опанувати європейські методи дезін-
фекції приміщень, медичних інструментів та 
робочих поверхонь. Реалізація цих підходів 
дозволяє уникнути виникнення внутрішньо 
лікарняних інфекцій та запобігти перехрес-
ному інфікуванню пацієнтів лікарні. І тому з 
терміном менше року весь заклад отримав 
статус “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та”. Вручення розпочалось з вітальних слів 
головного лікаря Канєвського Олександра 
Самуїловича та головної медичної сестри 
Рубанки Наталії Іванівни. Саме за підтримки 
керівництва лікарні у такий короткий термін 
було проведено всі заходи, які передбачені 
умовами даного проекту.

Сьогодні всі вісім відділень лікарні за-
стосовують двовідерну систему прибиран-
ня “Vermop”. Це означає, що санітарка не 
буде однією ганчіркою мити все відділення, 
а через кожні 15 м. кв. змінює її на новий, 
дезінфікований моп. У гінекологічному від-
ділені експлуатується удосконалена система 
“Mistral Moboxx”, яка передбачає скрупульоз-
ний підхід не лише до прибирання підлоги, 
а й усіх поверхонь, медичного обладнання, 
моніторів, меблів в приміщенні.

Крім того, перев’язувальні кабінети трьох 
відділень: хірургічне, травматологічне, гіне-
кологічне, обладнані медичними шафами 
з ультрафіолетовими боксами. “Раніше в 
експлуатації були стерильні столи, на яких 
розміщувався стерильний медичний інстру-
ментарій. Медичний персонал мав щодня 
стерилізувати та замінювати простирадла, 
якими накривався стіл для зберігання сте-
рильного інструментарію. Дані шафи підтри-
мують стерильність інструментів на більш 
тривалий час (7 діб), а молодший медичний 
персонал може більше часу приділити пацієн-
ту”, - говорить головна медична сестра Ната-
ля Рубанка.

Київська клінічна лікарня на залізнично-
му транспорті №1 друга в Києві, після Інсти-
туту серця МОЗ, клініка, яка отримала статус 
“Чиста лікарня”. Це означає, що медичний 
заклад є безпечним для пацієнтів, адже вико-
ристовує європейські системи професійного 
прибирання.

Список лікарень міста Києва 27 жовтня 
2016 року доповнив Медичний центр “Док-
тор Сем” відзнакою “Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта”. Це вже третя  відзнака даного 
закладу. На момент проведення гігієнічного 
аудиту у фахівця асоціації СОІК не виник-
ло жодних зауважень щодо налагодження 
санітарно-гігієнічного режиму. 

З вітальним словом виступив завідуючий 
ВСП №3 ТОВ “Доктор Сем” Прокопенко Сергій 
Миколайович та головна медична сестра Ан-
тонюк Світлана Георгіївна. Також на врученні 
були присутні лікар-гастроентеролог Смірно-
ва Галина Іванівна, медичні сестри Лімончен-
ко Тетяна та Ігнат’єва Надія і адміністратор 
Козачишен Віталій.

Даний статус отримано завдяки щирим 
старанням, прагненню до самовдосконален-
ня, відповідальності персоналу та відданості 

своїй професії. Також хочеться відзначити, 
що персонал завжди привітний, посміхається 
і робить все задля комфорту своїх пацієнтів.

Асоціація “СОІК” вітає персонал медично-
го центру з отриманою відзнакою. Бажаємо 
Вам впевненості та рішучості в підкоренні но-
вих вершин.

Окрім щоденної роботи з пацієнтами 
фахівці Медичного центру “Доктор Сем” про-
вадять активну роботу з обміну досвідом зі 
своїми колегами. Як от 30 жовтня на їх базі 
було проведено науково-практичну конфе-
ренцію, що розглядала проблеми санітар-
но-епідеміологічного режиму у лікувальних 
закладах. Головні медсестри провідних клінік 
Києва та області, фахівці-епідеміологи та 
представники СОІК обговорили ситуацію з 
профілактикою внутрішньолікарняної інфек-
ції. Проблеми і запитання, обговорення і про-
позиції – все це сприяє розумінню і вирішен-
ню проблем, з якими персонал стикається у 
своїй роботі.

Першого листопада 2016 року статус 
“Чиста лікарня” отримала клініка “Альфа 
Медікал”. Реабілітація хворих після операцій, 
інфарктів, дбайливий догляд – основні напря-
ми роботи персоналу клініки. Персонал до-
кладає всіх зусиль, аби перебування пацієнта 
в стінах їх закладу стало приємним відпочин-
ком, а не медичною процедурою. Високий 
професіоналізм та самовіддача – ось головна 
відзнака “Альфа Медікал”.

ЧерНІГІв
У Пологовому будинку Чернігівської міської 

ради 16 червня 2016 року відбулося вручення 
статусу “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та” у трьох відділеннях . Офіційне вручення 
проходило у актовій залі лікарні на урочистій 
частині, присвяченій Дню медика. На вручен-
ні були присутні головний лікар Гусак Василь 
Іванович, головна медична сестра Корма Надія 
Миколаївна, та завідувачі і старші медсестри 
відділень: відділення новонароджених при 
акушерсько-обсерваційному - завідувач Дудко 
Людмила Семенівна, старша медична сестра 
Куцій Людмила Володимирівна; акушерське 
обсерваційне відділення - завідувач Стоцька 
Ольга Константинівна, старша акушерка По-

лосьмак Лариса Іванівна; відділення інтенсив-
ної терапії новонароджених – завідувач Гошко 
Олександр Іванович та старша медична сестра 
Коваленко Людмила Миколаївна.

Даний заклад уже має 6 статусів, і як відзна-
чив головний лікар, Пологовий будинок ЧМР не 
збирається зупинятись на досягнутому.

11 листопада 2016 року відділення пухлин 
голови, шиї та грудної клітки КЛПЗ “Черні-
гівського обласного онкологічного диспансе-
ру” отримало статус “Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта”. З вітальним словом виступив 
головний лікар Зуб Валерій Олексійович за-
служений лікар України, кандидат медичних 
наук, також були присутні Бардаков Григорій 
Григорович заступник головного лікаря з ме-
дичної частини, Савченко Віталій Олегович 
в.о. завідувача відділення, головна медична 
сестра Столенець Лідія Миколаївна і персонал 
відділення. Під час проведення гігієнічного 
аудиту на початку жовтня відділення майже 
повністю було оснащене дозуючи система-
ми. Саме за підтримки керівництва лікарні у 
такі короткі терміни було проведено всі захо-
ди, які передбачені умовами проекту “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта” та наказами 
МОЗ України. Це дає змогу медичному пер-
соналу закладу вдосконалити свої знання та 
навички в профілактиці ВЛІ та покращити 
санітарно-гігієнічні умови. Прибирання тепер 
проводять за Європейським взірцем, вико-
ристовуючи двовідерну систему прибиран-
ня “Vermop”. Приємно, що працівникам було 
цікавим впровадження цього в практиці. Від-
ділення пухлин голови, шиї та грудної клітки у 
онкологічному диспансері першим отримало 
відзнаку від Асоціації “СОІК”. Керівництво за-
кладу впевненими і рішучими кроками пря-



5 № 16, грудень 2016 р.

мує до присвоєння і іншим відділенням нашої 
почесної відзнаки. Думаю, що найближчим 
часом ми знову завітаємо в цей заклад з від-
знаками “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та” і для інших відділень.

ЗаПОрІЖЖЯ
З ініціативи Ігоря Шишки, головного 

лікаря, для підтвердження високого стату-
су обласної лікарні, як флагмана медицини 
Запорізької області, аудиторами асоціації 
СОІК почалася ретельна гігієнічна ревізія 
всіх відділень лікарні. Спеціально для цього 
адміністрація лікарні запросила Людмилу 
Катречу, Юлію Грищенко і Лідію Січову - екс-
пертів з Київського та Запорізького відділень 
асоціації СОІК, які приїхали особисто прове-
сти інспекцію.

Нагадаємо, що Запорізька обласна лікар-
ня вже мала успішний досвід співпраці з цією 
організацією. У березні 2016 року перевір-
ку на чистоту пройшла команда . Слідом за 
ними, в червні 2016 року, ще 6 відділень За-
порізької обласної лікарні були перевірені ау-
диторами і показали високий рівень санітар-
но-гігієнічних стандартів: центр алергології 
та клінічної імунології, відділення гінекології, 
трансплантації і хронічного гемодіалізу, трав-
матології, пульмонології та приймальне від-
ділення.

За словами Ольги Гурчак, головної ме-
дичної сестри Запорізької обласної лікарні, 
аудит київських фахівців включав в себе пе-
ревірку правильності обробки рук персона-
лом, стерилізації медичного інструментарію, 
наявності дозуючих систем, наявності анти-
септичних та дезінфекційних засобів, наяв-
ності двовідерної системи прибирання та ін. 
Крім того, аудитори звертали увагу на осна-
щення кімнат для деззаходів, перев’язуваль-
них і кімнат для зберігання інвентарю для 
прибирання.

Пройшовши всі етапи перевірки, пред-
ставники асоціації СОІК прийняли важливе 
для всієї лікарні рішення: присвоїти ще 6-ти 
відділенням обллікарні заслужене звання 
“Чиста лікарня безпечна для пацієнта”. У 
присутності адміністрації лікарні, колективу 
і журналістів під гучні оплески завідувачам 
вище перелічених відділень вручили відмінні 
таблички. Тепер на вході в відділення алерго-
логії та клінічної імунології, гінекології, транс-
плантації і хронічного гемодіалізу, травмато-
логії, пульмонології та приймальне відділення 
буде висіти знак, який свідчить про особли-
вий статус, кредит довіри до Запорізької об-
ласної лікарні.

“Вже вдруге в стінах Запорізької обласної 
лікарні проходить такий важливий для всіх 
нас захід. Крок за кроком ми приєднуємося 
до проекту “Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта” і сьогодні вже 7 відділень атестовані 
і мають цей почесний статус. Скажу більше, 
ми не будемо на цьому зупинятися, і інші від-
ділення в найкоротші терміни підготуються 
до проходження аудиту. З упевненістю ска-

жу, що кожне з відділень гідне отримати таку 
нагороду і підтвердити цей високий статус”, 
– коментує Ігор Шишка, головний лікар За-
порізької обласної лікарні.

вІННИЦЯ
У МЛ “Центр матері і дитини” відбулася 

планова перевірка центрального стерилі-
заційного відділення. Спеціаліст Асоціації 
“СОІК” в присутності головного лікаря При-
сяжнюк  Володимира Петровича, його заміс-
ника Дунаєвської Ірини Дмитрівни та старшої 
медсестра Лящук Таїси Василівни провела 
повторний аудит у відділенні. У відділенні чіт-
ко налагоджена вся система гігієни, а персо-
нал відповідально ставиться до дотримання 
санітарногігієнічних норм у відділенні ЦСВ 
підтвердило статус “Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта” та підкріпило даний статус 
сертифікатом про проходження повторного 
аудиту, з чим ми їх вітаємо.

ОДеСа
На початку грудня в місті Одеса на базі 

клініки «Into-Sana» відбулась науково-прак-
тична конференція на тему “Система дезін-
фекції та прибирання. Сучасний погляд на 
профілактику внутрішньолікарняних інфек-
цій у ЗОЗ”, під час якої було розглянуто низку 
дуже важливих питань. Зокрема Красниць-
кою Л.В. було приділено увагу інфекційному 
контролю (ІК) в ЗОЗ та плану його впровад-
ження в систему охорони здоров’я. Зубченко 
Л.В. нагадала про проект “Чиста лікарня без-
печна для пацієнта” та європейський рівень 
надання медичної допомоги. Також Кожушко 
Ю. розповіла про основні принципи догляду 
за пацієнтами у відділеннях реанімації та ін-
тенсивної терапії. Крім того, приділено осо-
бливу увагу гігієні рук та новому погляду на 
старі проблеми цієї сфери. Доповнена дана 
конференція було доповіддю регіонального 
представника в країнах СНД Євгеній Сухарєв 
майстер-класом за допомогою професійних 
систем “Vermop”. Конференція закінчилась 
пам’ятним моментом для Одеської обласної 
лікарні. Асоціація служба організації інфек-
ційного контролю нагородила центральне 
стерилізаційне відділення відзнакою “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта”, яка стала по-
чатком участі в проекті для даного закладу.

херСОН
Комунальний заклад “Херсонська місь-

ка клінічна лікарня імені О.С. Лучанського” є 
незмінним лідером проекту “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта” на Херсонщині. До 
існуючих тринадцяти ”Чистих відділень” на-
прикінці листопада додались ще три. За під-
тримки та ініціативи адміністрації лікарні було 
проведено і забезпечені всі заходи, які перед-
бачені умовами проекту. Це дало змогу медич-
ному персоналу закладу вдосконалювати свої 
знання та навики в профілактиці ВЛІ.

МИКОЛаЇв
До участі у проекті з великою наполег-

ливістю долучилась міська лікарня №3 м. 
Миколаїв. На сьогодні лікарня вже має чо-
тири чистих відділення. Дружня атмосфера в 
колективі та злагоджена робота сестринсько-
го персоналу лікарні – головний секрет успіш-
ного процвітання цього закладу. Колектив на 
досягнутому не зупиняється, а впевнено кро-
кує до головної нагороди, отримати звання 
”Чиста лікарня безпечна для пацієнта” для 
всього закладу.

ДНІПрО
1 грудня у на базі "Lashschool Neicha-ua" 

було проведено семінар на тему "Безпечна 
краса". З персоналом студії та гостями деталь-
но розглянули поняття інфекції, механізми і 
фактори її передачі, ознайомилися з основ-
ними нормативними документи щодо дотри-
мання санітарно-епідеміологічного режиму. 
Особливу увагу приділили техніці обробки 
рук, етапам знезараження інструментів, пра-
вилам вибору дезінфікуючих засобів і оброб-
ці поверхонь. Далеко не кожна студія або са-
лон краси дотримуються санітарних правил 
та норм, але у даному закладі як виявилося, 
персонал працює відповідно до сучасних ви-
мог. За результатами семінару всім присутнім 
було вручено сертифікати.

ЗаПОрІЖЖЯ
Дев’ять місяців тому в Запорізькій облас-

ній лікарні стартував всеукраїнський про-

ект “Чиста лікарня безпечна для пацієнтів”. 
Запорізька обласна лікарня в числі перших 
приєдналась до проекту. Сім відділень лікар-
ні вже відзначені нагородою у вигляді таблич-
ки, що сповіщає пацієнта про 100% чистоту і 
безпеку. Шостого грудня 2016 року команди 
ще 6-ти відділень, а саме: відділення ендоско-
пії, нейрохірургії, профпатології та реабілітації 
потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, проме-
невої діагностики і променевої терапії, від-
ділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії та відділення анестезіології з ліжками 
інтенсивної терапії центру трансплантації, 
отримали відзнаку “Чиста”. Табличка з одной-
менною назвою тепер буде прикрашати вхід в 
кожне з цих відділень, бо свідчить про їх осо-
бливий статус, кредит довіри до Запорізької 
обласної лікарні. Отримання статусу “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта” – це в першу 
чергу – гарантія безпеки для самих пацієнтів 
Запорізької обласної лікарні. Поступаючи на 
обстеження і лікування до цієї медустанови 
кожен може бути впевнений в тому, що його і 
без того ослабленому здоров'ю, нічого не за-
грожує. Чистота і гігієна – два показника, які 
сучасний пацієнт виносить на перше місце 
при виборі та оцінці медичного закладу. При-
своєння статусу “Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта” – це не тільки велика честь, але й 
серйозна відповідальність Запорізької облас-
ної лікарні перед співробітниками та пацієн-
тами, - коментує важлива подія Ольга Гурчак, 
головна медсестра лікарні. - Сьогодні ми ба-
чимо результати великої трудомісткої роботи 
над зміною, давно застарілих уявлень про чи-
стоту на сучасні, європейські. Крок за кроком 
ми створюємо максимально комфортні і без-
печні умови лікування в нашій лікарні, вдо-
сконалюємося, розвиваємося, щоб по праву 
носити звання флагмана медицини Запорізь-
кого краю”.

ІваНО-ФраНКІвСЬК
28 вересня 2016 року відбулося урочисте 

присвоєння статусу Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта" жіночій консультації №2 Іва-
но-Франківського міського пологового бу-
динку. На початку 2016 року було проведено 

ноВини З реГiонiВ
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аудит у другій жіночій  консультації і завдяки  
злагодженій співпраці керівництва закладу – 
головного лікаря, Пруднікова Михайла Івано-
вича і завідуючої консультацією Вовчук Лідії 
Володимирівні були виконані всі вимоги для 
почесного звання. Нагадаємо, що це перша 
консультація у Івано-Франківській області, 
яка взяла участь у проекті.

рІвНе
15 вересня 2016 року була проведена річна 

перевірка по проекту “Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта” у Млинівській центральній рай-
онній лікарні, зокрема в акушерсько-гінеко-
логічному відділенні. Аудит показав, що дане 
відділення дійсно чисте та персонал дотри-
мується всіх вимог проекту та є прикладом 
для інших. Під час перевірки атмосфера була 
дуже приємною, персонал привітним, всі чіт-
ко відповідали на всі поставлені їм запитан-
ня, ну і звичайно ж, ми помітили, що після 
отримання статусу відділення не зупинилося 
на досягнутому та постійно працює над удо-
сконаленням. Це дуже приємно, адже такі 
відділення є особливими – у них з’являється 
нове життя, і догляд, як за немовлятами, так 
і за їх мамами, в перші дні після пологів віді-
грає важливу роль. Проте, ми переконані, що 
всі пацієнти, які будь-коли перебували тут за-
лишилися із приємними враженнями! 

У Рівненській центральній районній 
лікарні 12 жовтня відбулося перше вручення 
статусу “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та” у акушерсько-гінекологічному відділенні. 
Спершу було проведене практичне заняття із 
використання 2-х відерної системи для пер-
соналу, а потім урочисто вручено відзнаку 
“чистоти”. Працівники відділення віднесли-
ся досить серйозно до даного проекту, були 
взяті до уваги абсолютно всі зауваження під 
час первинного аудиту та виконані за досить 
швидкий час, адже вони прагнули отримати 
статус, бо, як запевняють нас завідувач від-
діленням – Звенигородська Лідія Степанів-
на та його старша медична сестра – Пончук 
Людмила Олександрівна, що із ним прихо-
дить чітко налагоджена система гігієни, пра-
вильно навчений медичний персонал, дотри-
мання всіх режимних наказів та прибирання 
приміщень відбувається належним чином. На 
врученні також були присутні головний лікар 
установи – Гудима Ігор Володимирович та 
заступник головного лікаря по медичній ча-
стині – Чубій Віктор Іванович, які запевнили, 
що розпочавши участь у проекті із акушерсь-
ко-гінекологічного відділення, на цьому робо-
ту вони не завершать, а й надалі будуть впро-
ваджувати його і у інших відділеннях закладу, 
у чому ми їм бажаємо успіху! 

28 листопада у КЗ “Рівненський обласний 
госпіталь ветеранів війни”, а саме в урологіч-
ному відділенні, відбулася річна перевірка 
статусу “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та”. Під час повторного аудиту абсолютно 

ніяких зауважень щодо санітарно-гігієнічного 
режиму абсолютно не було, навіть навпаки, 
фахівці Асоціації “СОІК” були приємно вра-
жені тим, що отримавши статус, працівники 
урологічного відділення не зупинилися на до-
сягнутому, а й надалі продовжують удоскона-
лювати санітарний режим: впроваджують но-
винки для прибирання, постійно проводять 
навчання, користуються новітніми засобами 
для дезінфекції. Головна медична сестра за-
кладу – Світлана Іванівна запевнює, що пе-
реконавшись у ефективності проекту, вони 
будуть й надалі його впроваджувати у інших 
відділеннях, у чому ми не сумніваємось, адже 
побачивши деякі із них можна було б відразу 
надавати статус «чистоти».

Із початком зими, 1 грудня, першим від-
діленням в КЗ “Рівненська обласна дитяча 
лікарня”, яке отримало статус “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта”, стало відділення для 
недоношених новонароджених дітей. Дана 
подія відбулася в урочистій атмосфері, у 
присутності головного лікаря закладу – Бой-
ко Віталія Ярославовича, головної медичної 
сестри – Слободюк Зоряни Олександрівни, 
колективу відділення на чолі із завідувачем 
– Макарчук Катериною Олександрівною та 
старшою медичною сестрою – Дильковою Те-
тяною Федорівною, а також батьків малень-
ких пацієнтів. Поспілкувавшись із останніми, 
фахівці Асоціації “СОІК” переконалися, що 
дане відділення не даремно отримало від-
знаку «чистоти», адже, не зважаючи на його 
специфіку, тут завжди підтримується чистота 
і порядок, а колектив дуже уважно відносить-
ся до своїх маленьких пацієнтів. Велику роль 
відіграє те, що саме це відділення розпочало 
участь у проекті, адже у ньому проводять 
свої перші дні життя дітки, які ще не зовсім 
окріплі або ж мають деякі фізичні вади ро-
звитку, тому для них правильний догляд та 
теплота відношення є одним із найважливі-
ших факторів одужання. Персонал закладу 
запевняє,що на цьому вони не зупиняться і 
будуть надалі впроваджувати проект у інших 
відділеннях. 

вОЛИНЬ
Ранок 30 серпня 2016 року у Цуманській 

районній лікарні розпочався дуже насичено: 
спершу працівники закладу прослухали лек-
цію фахівця СОІК, а потім відбувся повторний 
аудит у терапевтичному відділенні закладу із 
подальшим врученням статусу “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта”. Для звичайної рай-
онної лікарні, у складі, якої лише два стаціо-
нарні відділення, отримання такого звання є 
досить значним досягненням, адже доопра-
цювання по рекомендаціях було не надто 
довгим, але клопітким та важким шляхом. 
Проте, незважаючи на всі труднощі, на чолі 
із головним лікарем та головною медичною 
сестрою, із бажанням та наполегливістю пер-
соналу, заклад досягнув бажаного! Під час 
повторного аудиту у спеціаліста СОІК не було 
ніяких зауважень, адже абсолютно всі реко-
мендації були чітко виконані. Також, спілкую-
чись із персоналом відділення, ми зрозуміли, 
що працівники відносяться дуже старанно до 

своєї праці та дотримуються всіх режимних 
наказів, і тому, не зволікаючи, було урочисто 
вручено відзнаку чистоти для терапевтичного 
відділення! Ми впевнені, що досить швидко 
заклад отримає велику та яскраву табличку 
на всю лікарню!

6 вересня 2016 року у Волинській обласній 
клінічній лікарні відбулося вручення статусу 
“Чиста лікарня безпечна для пацієнта”, а саме 
– у пульмонологічному відділенні. Даний за-
клад розпочав роботу над проектом рік на-
зад, проте досить швидкими темпами, адже 
на сьогоднішній день уже 14 відділень має 
відзнаку «чистоти». Персонал закладу досить 
відповідально відноситься до своєї роботи, 
завжди працює над самовдосконаленням і 
тому фахівці асоціації СОІК постійно читають 
лекції, проводять семінари, майстер-класи та 
практичні заняття у відділеннях. Головна ме-
дична сестра – Кузьмінська Галина Андріївна 
стверджує, що даний проект є досить дореч-
ним для закладів охорони здоров’я, адже 
разом із відзнакою у відділеннях з’являється 
чітко налагоджена система гігієни, а також 
персонал починає ще старанніше виконува-
ти свої обов’язки та слідкувати за роботою 
відділення, адже, щоб і надалі продовжувати 
участь у проекті, необхідно дотримуватись 
всіх вимог. Заклад не змусив нас довго чекати 
із наступними врученнями, і вже 14 листопа-
да статус “Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та” отримало ще 2 відділення: ендокриноло-
гiчне та хiрургiчне вiддiлення (ендокринної 
i абдомiнальної патологiї). Керівництво за-
кладу стверджує, що це не остання відзнака 
і вони будуть ще старанніше працювати щоб 
отримати звання «чистоти» на весь заклад, в 
чому ми їм бажаємо успіху! Також, у Волинсь-
кій обласній клінічній лікарні відбулися перші 
річні перевірки статусів, а саме у 12 відділен-
нях закладу. Спеціалісти Асоціації “СОІК” пра-
цювали 2 дні, адже відділення великі та прак-
тично всі хірургічного профілю, тому роботі із 
медичним персоналом приділялася особли-
ва увага!Проте, пройшовши по відділеннях, 
поспілкувавшись із їх працівниками фахівці 
Асоціації “СОІК”переконалися, що заклад до-
тримується умов проекту!

Нещодавно, на початку серпня, у Ковель-
ському МТМО відбулася річна перевірка ста-
тусу “Чиста лікарня безпечна для пацієнта” 
у декількох відділеннях та у 5-х відділеннях 
був проведений аудит для участі у даному 
проекті. Під час аудиту було відразу помітно, 
що персонал працює згідно вимог проекту та 
всіх наказів МОЗ, хоча це був лише перший 
огляд фахівців «СОІК», та зауважень прак-
тично не було, про що свідчить те, що уже 
через місяць, а саме, 7 вересня 3 відділення 
закладу(кардіологічне, урологічне та опера-
ційна, оглядові отоларингологічного відділен-
ня), а згодом, 18 жовтня, ще й неврологічне 
відділення отримали статус чистих. Персо-
нал працює згідно європейських стандартів, 
кожен куточок обробки рук оснащений всім 
необхідним, знезараження ВМП відбувається 
належним чином, працює 2-х відерна систе-

ма для прибирання. У Ковельському МТМО 
на протязі останнього року звання чистоти 
уже отримало 13 відділень, що свідчить про 
наполегливість та відповідальність праців-
ників закладу під час їх роботи. Головний 
лікар установи – Самчук Олег Олегович за-
певняє, що вся належна підтримка зі сторони 
керівництва буде надана щоб найшвидшим 
часом і решта відділень отримали статус “Чи-
ста лікарня безпечна для пацієнта” і на вході 
з’явилася велика табличка на цілу лікарню, 
адже пацієнти повинні бути впевнені у своїй 
безпеці під час відвідування закладів охорони 
здоров’я. Враховуючи те, якими темпами від-
бувається втілення проекту у закладі, ми пе-
реконані, що це відбудеться досить швидко!

КЗ «Луцький центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» розпочав роботу 
над проектом “Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта” із 5-ти відділень: лікувально-діагно-
стичне відділення хірургічного профілю, від-
ділення денного стаціонару, амбулаторій за-
гальної практики сімейної медицини №1,№2 
та №3. Фахівцями СОІК були проведені най-
перші аудити у КЗ «Луцький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» ще задовго до 
вручення, проте установа не мала можливості 
брати участь у проекті, адже для поліклініки 
це завжди важче, ніж у стаціонарі і не було 
чітких норм щодо введення даного проекту 
у подібних закладах, проте працівників це 
не зупинило і тому вони досягли результату, 
а саме 5-ть вищезазначених відділень отри-
мали відзнаки «чистоти» 9 вересня 2016р. До 
проекту працівники віднеслись дуже серйоз-
но та відповідально. Був прослуханий курс 
лекцій по налагодженню санітарно-епідеміо-
логічного режиму, старші медичні сестри від-
ділень намагалися прислухатися до всіх по-
рад фахівців СОІК щодо оснащень кабінетів, 
і тому під час повторного аудиту жодних зау-
важень не виявлено. Персонал запевняє, що 5 
відділень –це лише початок тому, надіємось, 
що досить швидко у закладі будуть нові вру-
чення!

У КЗ «Луцька міська дитяча поліклініка» 
23 вересня успішно відбулися перевірки 
відділень по проекту “Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта”. Пацієнти даного закладу 
особливі – це діти, тому чистота, правиль-
не знезараження рук медичного персоналу, 
виробів медичного призначення, викори-
стання належних дезінфікуючих засобів є 
досить важливим фактором для їх здоров’я 
. Проте, під час перевірки абсолютно ніяких 
зауважень щодо санітарних норм та правил 
не було. Персонал працює відповідально, 
дотримується всіх необхідних режимних на-
казів, до своїх пацієнтів відноситься привіт-
но, завжди цікавиться новою інформацією 
та намагається втілювати у роботу нові єв-
ропейські технології. Головна медична се-
стра закладу – Козіна Любов Михайлівна 
переконує, що вони й надалі будуть працю-
вати по проекту та готують й інші відділення 
для участі у ньому. Ми переконані, що най-
ближчим часом фахівці Асоціації “СОІК” зно-
ву завітають до установи, уже із яскравими 
табличками чистоти.

ноВини З реГiонiВ
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Також, 23 вересня, у ще одному закладі 
Луцька, зокрема в КЗ “Луцький центр пер-
винної медико-санітарної допомоги №2”, 
відбулася повторна перевірка статусу “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта” хірургічного 
відділення. В минулому році саме із цього від-
ділення розпочалася робота по проекту для 
даного закладу. Під час проведення аудиту, 
фахівці Асоціації “СОІК”переконалися, що тут 
чітко налагоджена система гігієни, працюють 
відповідно до режимних наказів, прибирання 
відбувається належним чином із використан-
ням 2-х відерної системи. Персонал відділен-
ня запевняє нас в тому, що отримавши статус, 
їм стало простіше працювати, є мотивація 
працювати ще краще, наполегливіше, адже 
підтримати його також важка праця. Потім 
був проведений попередній аудит ще одного 
відділення і ми були здивовані тим, як уважно 
працівники відносяться до наших пропозицій 
та рекомендацій. Отже, найближчим часом, 
чекаємо вручення статусу “Чиста лікарня без-
печна для пацієнта” й у інших відділеннях за-
кладу! 

Два дні, 5 жовтня та 21 листопада у Луцькій 
центральній районній лікарні відбулися річ-
ні повторні аудити по проекту “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта”. Аналогічні перевірки у 
закладі вже відбувалися, адже установа бере 
участь у проекті давно. Під час аудитів фахівці 
Асоціації “СОІК” були приємно вражені чисто-
тою відділень, знаннями їх працівників та ба-
жанням працювати із нами і надалі. Головна 
медична сестра Луцької ЦРЛ – Яков’юк Алла 
Олександрівна запевняє нас, що, отримавши 
відзнаку «чистоти» на всю лікарню, персонал 
став наполегливіше працювати, старається 
завжди самовдосконалюватися, вчиться чо-
мусь новому, проте, ми впевнені, що в цьому 
особлива заслуга і самої Алли Олександрівни. 
Вручення сертифікатів перевірок відділень 
відбулося урочисто у актовому залі. Під час 
цього був присутній практично весь персонал 
закладу, а також делегація медичних сестер із 
сусіднього регіону, яка щиро пораділа за своїх 
сусідів, адже вони також переконані в тому, що 
у закладі чисто та безпечно! 

У жовтні Волинська обласна лікарня 
“Хоспіс” успішно пройшла першу річну пе-
ревірку по проекту “Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта”. Пригадаємо, що минулого року 
заклад досить швидко після попереднього 

аудиту отримав статус чистого та безпечно-
го, адже відразу після надання рекоменда-
цій по доопрацюванню всі вимого, що були 
прописані, виконали. Чистота, порядок та 
відношення до пацієнтів для даного закладу 
є важливим компонентом, адже у ньому зна-
ходяться важкі хворі, які практично живуть у 
там до кінця. При перевірці фахівці Асоціа-
ції “СОІК” помітили, що за останній рік було 
зроблено багато додаткової роботи, адже по 
палатах встановили ліктеві дозатори, працює 
декілька 2-х відерних систем, персонал ціка-
виться новинками та намагається їх впро-
ваджувати у свою роботу. Ми переконалися, 

що працівники ВОЛ “Хоспіс” віддаються своїй 
роботі повністю, аби забезпечити пацієнтів 
необхідними умовами та зробити їх переб-
ування в установі простішим. Побажаємо їм 
терпіння у їх важкій праці! 

4 листопада у Маневицькій ЦРЛ, зокрема 
у акушерському відділенні закладу, відбу-
лася річна перевірка статусу “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта”. Пригадаємо, що 9 
жовтня 2015 року відзнаку «чистоти» отри-
мало одне відділення закладу(акушерське), з 
якого розпочалося втілення проекту для да-
ної установи. До проекту персонал відділення 
віднісся відповідально та із великим бажан-
ням. Звичайно, першопрохідцям завжди важ-
ко, проте вони справилися із поставленим 
завданням та статус було отримано! Під час 
повторної перевірки працівники Асоціації 
СОІК не лише не помітили недоліків у роботі 
відділення, але були виявлені також позитив-
ні зміни, які доводять той факт, що не лише 
дотримуються всіх вимог, але і удосконалю-
ють свою роботу. Також під час перевірки 
було проведено аудит по проекту у 3-х від-
діленнях закладу, і 2 з них були абсолютно 
готові до вручення статусу. Тому, згодом, а 

саме 15 листопада хірургічному та приймаль-
ному відділенням було вручено статус “Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта”. Персонал за-
кладу знає чітко свої обов’язки, дотримується 
всіх режимних наказів та працює наполегли-
во. Головний лікар Маневицької ЦРЛ – Бегаль 
Олег Петрович підтримує даний проект та 
обіцяє сприяти тому, щоб до наступного року 
всі відділення установи отримали звання «чи-
стоти», а головна медична сестра – Гетманчук 
Євгенія Франсівна переконала нас в тому, що 
весь медичний персонал закладу наполегли-
во для цього працюватиме!Тому побажаємо 
їм удачі у досягненні поставленої мети!!

ноВини З реГiонiВ
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ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Січень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Лютий

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Березень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Квітень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Травень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Червень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Жовтень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Листопад

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Грудень

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5  6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Серпень

8 січня - День повитухи

30 січня -  Всесвітній день 
допомоги хворим на проказу

4 лютого -  Всесвітній день 
боротьби проти раку

9 лютого -  Міжнародний день 
стоматолога

11 лютого - Всесвітній день хворого
15 лютого -  Всесвітній день дітей, 

хворих на рак
17 лютого -  День спонтанного 

прояву доброти 

17  квітня -
Всесвітній день гемофілії

25 квітня - 
Міжнародний день боротьби 

з малярією в Африці
Міжнародний день ДНК

1-7 серпня -  Всесвітній тиждень підтримки 
вигодовування грудьми

8 серпня - Міжнародний день
офтальмології

9 серпня -День святого Пантелеймона 
цілителя, покровителя лікарів 

і цілителя хворих
13 серпня - Міжнародний день ліворуких

2017

12 травня - День 
медичної сестри

5 травня - Всесвітній день акушерки
Перший вівторок травня - 

Всесвітній день астми
8 травня - Всесвітній день Червоного Хреста 

і Червоного Напівмісяця
Друга субота травня - Всесвітній день 
боротьби з артеріальною гіпертензією

17 травня - День пульмонолога
20 травня - Всесвітній день травматолога
27 травня - Міжнародний деньрозсіяного 

склерозу
29 травня - Міжнародний день здорового 

харчування
31 травня - Всесвітній день боротьби 

з курінням

14 червня - Всесвітній день донора крові
26 червня – Міжнародний день 

боротьби зі вживанням та незаконним 
обігом наркотиків

Третя п’ятниця березня - 
всесвітній день сну

1 березня - Всесвітній день імунітету
6 березня -Всесвітній день боротьби 

з глаукомою
21 березня -   Всесвітній день людини 

з синдромом Дауна
24 березня - Всесвітній день боротьби 

з туберкульозом
27 березня -  День нефролога

1 грудня - Всесвітній день толерантності 
до хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих                        

День невролога
3 грудня -Міжнародний день інвалідів

2 листопада - Всесвітній день боротьби з 
пневмонією

13 листопада - Міжнародний день сліпих
Всесвітній день доброти

14 листопада - Всесвітній день боротьби з 
цукровим діабетом

16-22 листопада - Всесвітній тиждень 
правильного використання антибіотиків

17 листопада - Всесвітній день 
боротьби проти хронічної обструктивної 

хвороби  легень
Третій четвер листопада - 

Міжнародний день відмови від куріння
30 листопада - Міжнародний день сексу

Перший понеділок жовтня - 
Міжнародний день лікаря

Друга субота вересня - 
Всесвітній день надання першої допомоги

10 вересня - Всесвітній день 
попередження самогубств

15 вересня - Всесвітній день боротьби 
з лімфомами

17 вересня - День фармацевтичного 
працівника України

20 вересня - День створення 
Тернопільської  Міської комунальної 

лікарні №3
26 вересня - Всесвітній день контрацепції

28 вересня - Всесвітній день боротьби 
проти сказу

29 вересня - день отоларинголога
30 вересня  - День донора крові 

в Міській комунальній лікарні №3
Остання неділя вересня    -

Всесвітній день серця
Всесвітній день глухонімих

2 квітня -   Всесвітній день поширення 
інформації про проблему аутизму
7 квітня - Всесвітній день здоров’я

11 квітня -Міжнародний день боротьби
з хворобою Паркінсона

Третя неділя 
червня - 

День медичного 
працівника

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Липень

28 липня  - Всесвітній день 
боротьби з гепатитами

ПН вТ Ср ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Вересень

1 жовтня - 
Міжнародний день людей похилого віку

Всесвітній день музики: музика лікує

9 жовтня - день працівників Санітарно-
епідеміологічної служби в Україні

10 жовтня - Всесвітній день
 психічного здоров'я

Всесвітній день хоспісів та паліативної 
допомоги

12 жовтня - Всесвітній день боротьби 
з артритом

Другий четвер жовтня -  
Всесвітній день зору

15 жовтня -  Всесвітній день миття рук
Міжнародний день білої тростини

Всесвітній день боротьби з раком грудей 
16 жовтня - Всесвітній день анестезіолога

20 жовтня  -   Всеукраїнський день 
боротьби з захворюванням 

на рак молочної залози
Всесвітній день профілактики остеопорозу
29 жовтня -  Міжнародний день псоріазу

Всесвітній день боротьби з інсультом


