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Шановні читачі!

Хочу привітати всіх з 26-ю річницею 
Незалежності України! Наша Держа-
ва долає непростий шлях. Він сповне-
ний багатьма викликами та випробу-
ваннями. Але кожен має пам’ятати, 
що Держава – це не якась неосяж-
на для нас істота. Ні! Це ми з вами. 
Кожна людина тут і зараз творить 
Державу. Своєю працею, своєю відда-
ністю, своєю самопожертвою.

Зараз ми переживаємо складний пе-
ріод, коли серед спалахів і гуркоту зброї 
Україна гартує своє буття. В такі пе-
ріоди медичний працівник завжди стає 
на першу лінію. Він має не тільки допо-
могти, рятувати, запобігти, а й вті-
шити, заспокоїти, подарувати надію.

Я хочу побажати всім читачам, 
всім працівникам медицини – оптиміз-
му, світлого майбутнього, віри в свої 
сили і в свою Державу. Коли ми разом 
– у нас все буде добре!

Зі святом!

Президент Асоціації “Служба 
організації інфекційного контролю” 

О. КОвАльСьКий

ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Наступного, 2018-го, року наша 
Асоціація СОІК святкуватиме 

своє десятиріччя. Багато то чи ні? Важ-
ко сказати. За цей час зроблена велика 
робота, охоплені сотні закладів. В ро-
бочому процесі медсестер і лікарів 
стала звичною правильна антисептика 

EXPERTO CREDE рук, утилізація ВМП. Санітар-
ки знають, що таке моп і як ним 
користуватися. Візити фахівців 
Асоціації стали для багатьох ЗОЗ 
тим поштовхом до змін, якого так 
часто не вистачає, аби перебороти 
болото застою.

Проте і ми, Служба організації 
інфекційного контролю, змінює-
мося. З’являються нові обличчя, 
розширюються наші горизонти. 
Змінюються і підходи нашої ро-
боти.

Якщо раніше доводилось напо-
легливо і старанно, крок за кро-
ком, читаючі лекції роз’яснювати 
для чого потрібні ті чи інші мето-
ди гігієнічної і хірургічної оброб-
ки рук, як правильно це робити, 
або, навіщо міняти мопи. То за-
раз ситуація змінилась. З’явились 
нові старші і головні медсестри, 
які розуміють суть проблеми і 
вміють її усунути. А ми їм у цьо-
му маємо допомогти!

З вересня місяця Асоціація 
«Служба організації інфекцій-
ного контролю» починає пра-
цювати у форматі тренінгів. Що 
це означає? Ми будемо ретельно 
працювати з невеликими групами 
медсестер. Кожна медсестра буде 
мати індивідуальне завдання, яке 
вона повинна виконати під нагля-
дом фахівця СОІК. Відповідно, 
під час виконання будуть вистав-
лятися бали, які покажуть рівень 
підготовки персоналу.

Окрім цього, для того щоб за-
провадити у наших лікарнях дій-
сно європейській рівень чисто-
ти фахівці СОІК будуть навчати 
персонал, як правильно викори-
стовувати системи прибирання 
компанії VERMOP, як правильно 
проводити процес прибирання, 
працювати із скляними поверх-
нями. Та не просто на малюнках 
чи виставкових зразках, а на тих 
системах, що є в кожному кон-
кретному відділенні. Тобто ак-
тивно знижуємо кількість лекцій 
на рівні головних медсестер та 
лікарів, а de facto наближаємо-
ся до індивідуального контакту з 
усім персоналом закладу.

Так само продовжуємо ми про-
ведення і аудитів, тих закладів або 
відділень, що виявили бажання 

приєднатися до проекту «Чиста лікарня – 
безпечна для пацієнта».

Сподіваюсь, що наш новий формат 
роботи стане ще більш дієвим, цікавим 
і знайде живий відгук у всіх, з ким нам 
випала честь працювати!

Крім того, хочу привітати всіх зі свя-

том Незалежності! Побажати нових звер-
шень, втілення задумів і мрій!

Керівник Асоціації
«Служба організації

інфекційного контролю»
Ю. леОнОв 
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Кожного дня ми спо-
стерігаємо, як зро-
стають нові райони. 

Здавалося, ще 3–4 роки тому 
тут була пустка, а тепер біга-
ють діти, на лавочках сидять 
бабусі. Місцевість ожила. 
Однак, для забезпечення від-
повідного рівня життя всім 
цим людям потрібне якісне 
медичне обслуговування. Од-
ним з лідерів в забезпеченні 
цих послуг є медична гру-
па компаній ADONIS. Наша 
співрозмовниця, Лазарчук 
Ірина Валеріївна, головна 
медсестра Центру здоров’я 
родини ADONIS FAMILY на Осокор-
ках.

— Пані Ірино, як складався ваш 
шлях до цієї посади?

— Я закінчила 1-й Київський ме-
дичний коледж за спеціальністю 
«Фельдшер». З самого початку мріяла 
стати фельдшером швидкої допомоги. 
Але на практиці «романтика» швидкої 
допомоги опинилась тяжкою, стресо-
вою роботою. Я, молода дівчина, чітко 
зрозуміла, що не готова до цього. Після 
коледжу я почала працювати в Інсти-
туті акушерства, педіатрії та гінеко-
логії НАМН України. І саме робота з 
вагітними та немовлятами стала натх-
ненням для мене. Наступним моїм кро-
ком була робота в клініці ISIDA. Тут 
я отримала досвід роботи в приватній 
клініці, адже робота в такій струк-
турі дуже сильно різнилась з роботою 
у державних лікарнях та поліклініках. 
Потім була робота в клініці «Мати та 
дитина», що спеціалізується саме на 
репродукції. Нові знання, досвід та 
практика. І вже звідти мене запроси-
ли в ADONIS старшою медичною се-
строю відділення ДРТ. За три місяці 
мене підвищили до головної медсе-
стри, і от вже три роки я працюю на 
цій посаді.

— Яка основна спеціалізація 
клініки ADONIS FAMILY?

— У нас клініка повного циклу жі-
ночого здоров’я: репродукція, опера-
тивна гінекологія, ведення вагітності 
та родопоміч. Пологовий будинок 
(акушерський стаціонар) ADONIS – є 

окремим філіалом. Таким чином, ми 
допомагаємо парам, починаючи з ре-
продуктивних маніпуляцій, а потім на-
глядаємо за жінками протягом усієї ва-
гітності. Наші пацієнтки народжують 
в акушерському стаціонарі ADONIS 
і повертаються до нас в ADONIS 
FAMILY з немовлям на подальше спо-
стереження дитини в педіатричному 
відділенні.

— Звідки з’явилась ідея участі 
в проекті «Чиста лікарня”?

— Менеджер компанії «Лізоформ 
Медікал» проінформувала нас про таку 
організацію, як СОІК, познайомила з 
проектом «Чиста лікарня – безпечна 
для пацієнта». Це стало метою, до якої 
ми почали завзято рухатись. Запросили 
фахівців асоціації. З початку прослуха-
ли лекції, а потім провели аудит педіа-
тричного відділення. І, як визнання 
нашої наполегливості та відповідності 
стандартам СОІК, ми отримали відзна-
ку «Чиста лікарня».

— Чи планується проводити ана-
логічну роботу в інших відділеннях, 
аби отримати загальну відзнаку на 
всю клініку?

— Так, безумовно. Ми плідно пра-
цюємо над цим разом з старшими 
медичними сестрами відділень, се-
строю-господинею та відділом інфек-
ційного контролю.
— Скажіть, а ви відчули різницю 

між тим, що було, і тим, чого досягли 
з «Чистою лікарнею”?

— Так. І персонал, і керівництво 
горді цією відзнакою. А для наших па-
цієнтів винагорода «Чиста лікарня» – 

показник дотриманості 
стандартів санітарно-епі-
деміологічного режиму. 
Пацієнти все бачать і ро-
зуміють, помічають все і 
одразу.

— ваша структура 
розширюється, прихо-
дять нові співробітни-
ки, нові медсестри. А як 
вони сприймають таку 
відзнаку? Такі високі 
стандарти?

— Кожний новий спів-
робітник проходить нав-
чання відповідно до ви-
мог «Чиста лікарня».

— А що було головною пробле-
мою, коли ви працювали над отри-
манням відзнаки?

— Не можна виділи якусь одну, 
окрему проблему. Навчання було 
в комплексі. Вчили, як правильно мити 
і обробляти руки та інструментарій, 
правильно прибирати. Для молодшо-
го медперсоналу стала великою но-
вацією саме двовідерна система. Тут 
треба було навчати їх ретельно. І для 
пацієнтів це виглядає красиво, сучас-
но, по-європейськи.

— А як справи з антисептикою 
рук серед лікарів у клініці? Бо, на-
жаль, є така тенденція, що медичні 
сестри дуже добре володіють цими 
методиками, а от лікарі, чомусь, по-
часту нехтують правильною анти-
септикою рук.

— Так, буває таке. Ми постійно 
проводимо навчання, контролюємо, 
робимо змиви. Ми співпрацюємо з об-
ласною сертифікованою лабораторією, 
яка постійно надає нам фахівців для 
проведення контролю персоналу та 
приміщень. Крім того, у клініці діє 
служба інфекційного контролю.

— Щиро вдячний вам за бесіду, 
пані Ірино! І на останок, ваші поба-
жання колегам.

— Хочу всім побажати здоров’я, 
сил, натхнення та задоволення від 
своєї праці.

Бесіду провів керівник
Асоціації «СОІК»

Ю. леОнОв

МеДСеСТРи 
ПОЗнАйОМилиСь ІЗ нАйСУЧАСнІШиМи 

СиСТеМАМи ПРиБиРАннЯ

Нещодавно Асоціація медич-
них сестер області організу-
вала навчальний семінар 

для ознайомлення із системами 
прибирання від німецької компанії 
«вермоп».

Навчання складалися з теоретичної 
та практичної частин, що допомогло 
присутнім не тільки оцінити переваги 
клінінгових систем для лікувальних 
закладів, а й зрозуміти основні прин-
ципи їхнього використання.

— Я розповім про системи гі-
гієнічного прибирання для лікарень, 
які запроваджені в Європі і на сьо-
годні працюють переважно в клініках 
Німеччини та Британії,– поділився 
перед початком занять Представник 
компанії «Вермоп» в Грузії, Казах-
стані, Білорусії та Україні Євген Су-
харєв. Говоритиму й про те, як реко-
мендує організовувати прибирання 
інститут Коха, а також про можливості 
впровадження в українських лікарнях 
новітніх розробок у цій галузі. Вироб-
ництво компанії «Вермоп» знаходить-
ся в Німеччині, у містечку Вертхайм, 
за 100 км від Франкфурта-на-Май-
ні. Тут виготовляють найсучасніші 
клінінгові системи, більшість з яких 
немає аналогів у всьому світі. Звичай-
но, вони недешеві, але кожна система 

«повертає» гроші за 
рік, а то й раніше за 
рахунок того, що вико-
ристовує значно менше 
води і дезінфекційних 
засобів. А завдяки ін-
новаційним розробкам 
суттєво скорочується і 
час прибирання та по-
кращується його якість.

На початку Євген 
Сухарєв зупинився на 
історії та традиціях 
компанії «Вермоп», яка 
є провідним європейсь-
ким виробником про-
фесійних систем при-
бирання з 1927 року.

— Ця міжнародна фірма із німець-
ким корінням та багаторічним досві-
дом взяла на себе відповідальність за 
збереження довколишнього середови-
ща,– підкреслив він.– Інноваційні тех-
нології забезпечують не тільки унікаль-
ність обладнання від «Вермоп», а й 
функціональність та ергономічність 
систем. Все це знаходиться в цен-
трі наших досліджень. Крім того, ми 
працюємо виключно з перевіреними 
постачальниками і всі свої дії спрямо-

вуємо на економічне та стабільне зро-
стання.

Розглядаючи особливості приби-
рання в медичних закладах, фахівець 
роз’яснив теорію клінінгу для подаль-
шого розуміння системи VERMOP. 
А вже після цього відбулося практичне 
знайомство із особливостями продук-
ції компанії, яка за словами представ-
ника компанії, вирізняється тривалим 
терміном експлуатації, простотою ви-
користання, легким ремонтом та до-
ступністю запасних частин. А це неа-
бияка перевага у наш час.

Професійні системи прибирання від 
«Вермоп» вже знайомі українським 
медсестрам. Користуються ними й 
у рівненських лікувальних установах.

— Ми дуже задоволені якістю та 
практичністю цього обладнання, а ще 
його довговічністю,– зазначила голо-
ва Асоціації медичних сестер області 
Людмила Романівна. Тому рекомен-
дуємо нашим колегам звернути увагу 
на цю торгову марку,– вона дійсно за-
безпечує якісне прибирання і реально 
економить гроші та час.

неля ЗАБОлОТнА
«Медичний вісник"

ШлЯХ ДО УСПІХУ
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ми – забезпечення шкіл медсестра-
ми. Як ця ситуація виглядає в Доне-
цькій області?

- На жаль, у нас так само, як і по 
всій Україні ця проблема стоїть дуже 

гостро. Медсестер не виста-
чає. Доводиться суміщати. А 
це не на користь ні учням, ні 
епідситуації в цілому.

- А як ви можете проко-
ментувати останні ініціати-
ви Уряду, щодо реформи ме-
дичної галузі?

- Поки у нас тільки пози-
тивні враження та очікування. 
Є чітке відчуття, що хочуть 
змін на краще. Є гарна інфор-
маційна робота.

- наприкінці нашої бесіди 
хотів би почути ваші поба-

жання нашим читачам!
- Найперше, я хочу побажати, щоб 

наші медсестри мали змогу працювати 
в гарних умовах, з сучасним обладнан-

ням. По-друге, аби кожна медсестра 
почувалася захищеною. Щоб поруч 
були якісні вироби, якісні ліки, дезза-
соби. По-третє, аби робота проходила 
в гарних психологічних умовах, аби 
завжди відчувати поруч друзів, одно-
думців, працювати в одній команді. 
По-четверте, гідна зарплатня. Адже, 
не можна весь час витрачати себе. Слід 
щось і отримати за свої зусилля!

Керівник Асоціації 
“Служба організації 

інфекційного контролю” 
Ю. леОнОв

24 травня в МБК 
«Будівельник» м. Кра-
маторськ відбувся об-
ласний етап конкурсу 
професійної майстер-
ності медичних сестер. 
він був приурочений 
до всесвітнього дня 
медичної сестри. Одним з членів 
журі була головний позаштатний 
спеціаліст з медсестринства Доне-
цької обласної державної адміні-
страції, голова Асоціації медсестер 
Донецької області Олена Юріївна 
Мезенцева.

- Олено Юріївно, розкажіть нам, 
будь ласка, про конкурс.

- Залюбки! З моменту створення, 
а це було 1999 року, Донецька об-
ласна Асоціації медсестер регуляр-
но приймає участь у Всеукраїнських 
конкурсах професійної майстерності 
медичних сестер. А передує цьому – 
обласний відбірковий етап. 

-  Що включає в себе конкурс?

- Перший етап – комп’ютерне тесту-
вання. Другий етап – практичні нави-
чки. І заключна частина – творча. Хочу 
підкреслити, що цього року конкурс 
проходив за активної підтримки місце-
вої влади, за що ми щиро вдячні! Зо-
крема, було започатковано такий собі 
Оскар для медсестер. Крім головної 
нагороди, кожна учасниця отримала 
індивідуальний значок, що буде свід-
чити і нагадувати про участь у цьому 
конкурсі. Окрема подяка компанії “Лі-

зоформ-Медікал”, головному 
спонсору нашого кон-
курсу. За їх підтримку, 
чудові призи!

- То хто ж переміг на 
обласному етапі цього 
року?

- Наша переможни-
ця, що буде представля-
ти Донецьку область на 
Всеукраїнському кон-
курсі це – Давиденко 

Вікторія, медсестра відділення 
реанімації міської лікарні №3, 
м. Краматорськ.

- вітаю, щиро вітаю пе-
реможницю. Олено Юріїв-
но, а як представник влади, 
як людина, що знає роботу 
медсестер не з чуток, як ви 
вважаєте – по Донецькій 
області, у закладах охорони 
здоров’я достатній рівень 
санітарно-гігієнічного забез-
печення?

- Поза всякім сумнівом ке-
рівники медсестринства до-
кладають всіх зусиль, аби за-
безпечити належний рівень 

гігієни та антисептики в їх установах. 
Є проблема у забезпеченні робочих 
місць згідно діючих вимог. І проблема, 
навіть, не в грошах. А в тому, що немає 
розуміння, у певних керівників вищого 
рівня, необхідності забезпечення цих 
режимів. Але загалом – ситуація до-
волі гарна. На її користь свідчить той 
факт, що статистика ВЛІ в Донецькій 
області є стабільною. Тобто вже кілька 
років показник таких випадків трима-
ється одного рівня. 

- Хочу торкнутися іншої пробле-

РАЗОМ ДО ПеРеМОГи

ПеРеМОЖеЦь ОТРиМУЄ вСе!

15–16 вересня 2016 
року, у м. Чернівці 
проходив Х ювілей-

ний всеукраїнський конкурс 
«ескулап-професіонал». 
його переможницею стала 
представниця Запорізької 
області, медична сестра ізо-
лятора № 2 Запорізького 
обласного спеціалізованого 
будинку дитини «Сонечко» 
людмила Козуб.

Ось як згадує ті події сама 
Людмила:

— Перемога для мене стала нес-
подіванкою, хоча до конкурсу я готува-
лася ретельно. Відчувалася напружен-
ня, адже за 10 років участі у конкурсі 
перемога представниці Запорізької об-
ласті була б вперше! А це значить, що 
наступного року цей конкурс пройде 
у нас в Запоріжжі!

Найскладнішим завданням для мене 
було завдання з профілю «хірургія». 
Воно полягало в знанні переліку вели-
кої кількості хірургічних інструментів, 
якими в своїй робочій практиці я не по-
слуговуюся. Для участі в конкурсі мені 
довелося готуватися в Запорізькому 
медичному коледжі, за що я дуже вдяч-
на викладачам закладу. Коли оголосили 
результати, мою перемогу перше про 

що я подумала – 
радість та гордість 
за свій Будинок 
дитини «Сонечко», 
за рідну Запорізь-
ку землю! Адже 
групою підтримки 
з самого початку 
конкурсу і до пере-
моги для мене була 
мій керівник та на-
ставник, головна 
медсестра нашого 
закладу –

— Ольга Пу-
стовіт, за що їй ве-
личезна подяка!

— Цікавим було все: і як нас зу-
стріли, і де нас, конкурсантів, розмі-

стили. А розмістили нас 
в чудоіому та мальовни-
чому місці біля Чернівців, 
с. Бояни – туристичному 
комплексі «Сонячна До-
лина». Неймовірне вра-
ження справила церемонія 
відкриття конкурсу «Мед-
сестра-ескулап», яка від-
бувалася в Чернівецькому 
обласному Академічному 
музично-драматичному 
театрі ім. Ольги Кобилян-

ської. Сам конкурс відбувався в Чер-
нівецькому медичному коледжі. Спів-
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КиЇв
Медична мережа «Добробут» – це перша в Україні ме-

режа приватних клінік, яка працює за сучасними стандар-
тами якості надання медичної допомоги. На сьогодні по 
Києву працює 7 підрозділів. Всі клініки Медичної мережі 
«Добробут» мають вищу категорію акредитації. Керівни-
цтво закладу створює всі умови для ефективної допомоги 
пацієнтам, маючи в своєму розпорядженні найсучаснішим 
медичним обладнанням та залучаючи кращих лікарів. Пер-
сонал дбає про те, щоб діагностичні та лікувальні процеду-
ри були безпечними і якісними. Лікувально-діагностичний 
центр приймає пацієнтів цілодобово. Комфортний, 6-ти по-
верховий багатокорпусний центр, розміщується на Севасто-
польській площі за адресою вулиця Сім’ї Ідзиковських, 3, 
місто Київ. 14 квітня 2017 року приймально-діагностичне, 
поліклініка для дітей та дорослих отримали відзнаку «Чи-
ста лікарня – безпечна для пацієнта». Це говорить про те, 
що проблеми з санітарно-епідемічним режимом відсутні! 
Прийом проводять кваліфіковані фахівці для дітей і дорос-
лих. За максимально короткий термін Ви маєте можливість 
пройти повне обстеження і отримати вичерпну інформацію 
про стан Вашого здоров’я в одному комплексі. Комплексний 
підхід і якісне обслуговування для всієї родини 24/7 роблять 
перебування в клініці комфортним, а лікування – результа-
тивним і безпечним.

***
Клініка «Академія Вашого здоров’я» стала володарем 

нагороди «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», чистота і 
стерильність – фундамент ефективної та якісної роботи су-
часного медичного закладу. У рамках проекту «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта» Асоціація «СОІК» взяла на себе 
функції своєрідного «ревізора», який проводить гігієнічний 
аудит в українських лікувально-профілактичних та діагно-
стичних закладах.

Ще на початку грудня 2016 фахівцями Асоціації «Служ-
би організації інфекційного контролю», був проведений на-
вчальний семінар з відповідним аудитом, за результатами 

якого персоналом і адміністрацією 
МЦ «Академія Вашого Здоров’я» 
було чимало зроблено для підтримки 
належної чистоти заради створення 
гігієнічної моделі лікарні, де праців-
ники будуть відчувати себе комфор-
тно, а пацієнти захищено. 26 квітня 
2017 у медичному центрі відбулася 
довгоочікувана подія, як для медич-
ного персоналу так і для пацієнтів 

закладу – зустріч з представником асоціації Людмилою Ка-
тречою, яка урочисто вручила відзнаку «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта».

Головний лікар установи, Соколова Катерина Ігорівна, 
наголосила на важливості цього досягнення і висловила 
надію, що отримання сертифікату стане потужним стиму-
лом для подальшого вдосконалення роботи всіх відділень 
установи. «Сподіваємося, що в подальшому всі наші філії 
Академія Вашого Здоров’я також отримають подібні сер-
тифікати» – сказала вона.

Отримавши статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» 
лікарня отримує не тільки яскраву відзнаку у вигляді таблич-
ки, але і головне – безпечні умови праці, безсумнівну економію 
бюджетних коштів і високий кредит довіри пацієнтів до лікарів.

Тепер кожен пацієнт клініки ще раз може переконатися 
в надійності і якісній роботі медичного персоналу «Ака-
демія Вашого Здоров’я”!

***
27 квітня 2017 року медичний центр «Савон» міста Києва 

отримав відзнаку «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». 
Згідно проекту аудиторського протоколу Асоціації «СОІК» 
центр повністю оснащений дозуючими системами, засо-
бами для гігієни рук, дезінфекції поверхонь, медичних ви-
робів, обладнанням для прибирання, професійними ємно-

стями згідно європейських стандартів та чинного 
законодавства України. Також налагоджена система 
утилізації медичних відходів та виробів медичного 
призначення одноразового використання. Персонал 
володіє основними навиками забезпечення санітар-
но-епідеміологічного режиму в лікувально-про-
філактичній установі, що підтверджено документаль-

робітники закладу тепло та гостинно 
зустріли конкурсантів та добре ор-
ганізували проведення конкурсу. За час 
перебування в гостях вдалося побувати 
у Чернівецькому університеті.

Хотілося окремо подякувати усім 
організаторам конкурсу за щедрий 
стіл, високу організацію конкурсу та 
гостинний прийом.

Окрема подяка спонсорам за щедрі 
подарунки, а особисто я вдячна фірмі 

«Лізоформ Медікал», 
завдяки якій я здійс-
нила незабутню по-
дорож до Італії!

Нагадаємо, що 
головним призом 
у 2016 році, який 
надавався головним 
спонсором ТОВ «Лі-
зоформ-Медікал», 
була туристична 
путівка до Італії.

Такі результати 
та перемога не ви-

падковість. 
Адже Люд-
мила Ко-
зуб має за 
плечима 21 
рік роботи 
медичною 
с е с т р о ю . 
П і с л я 
закінчення 
н а в ч а н н я 
у Запорізь-
кому ме-
д и ч н о м у 
училищі Прид-
ніпровської 
з а л і з н и ц і 
свій шлях 
медичного 

працівника вона почала в гематоло-
гічному відділенні Обласної дитячої 
лікарні. А з 2001 року – в Запорізь-
кому обласному спеціалізованому 
будинку дитини «Сонечко». Жодного 
разу Людмила Козуб не пошкодувала 
про свій вибір. Хоча її професія не 
легка, є бажання до постійного вдо-
сконалення, підвищення професій-
них навичок і, тому, цей конкурс став 

додатковою можливістю для обміну 
досвідом, отримання нових знань, пе-
ревірки особистих досягнень.

Окремо, хочеться згадати і про го-
ловний приз. Але про це хай знову роз-
каже сама Людмила Козуб:

— Я привезла з собою масу емо-
цій, вражень, світлин! Багато поба-
чила та дізналася за тиждень туру по 
Італії. Скажу, що це було незабутньо! 
В Європу їздила вперше і вдячна за 
організацію, настрій та людей, що 
зустрілися в цьому турі! Крім само-
го Риму (де побачила Колізей, одну з 
найбільш вражаючих споруд Давньо-
го світу, що дійшла до нашого часу), 
були у Будапешті (феєрична прогу-
лянка на річковому кораблику), Фло-
ренція (найкрасивіші базиліки, чудові 
вироби зі шкіри, сувеніри), Ватикан 
(Сікстинська Капелла), величезне 
враження справила дощова і холодна 
Венеція, зі своїм символом – гондо-
лами та гондольєрами. Я щиро дякую 
туристичній компанії Акорд-Тур за цю 
подорож – такі враження залишають-
ся з тобою назавжди! Окрема подяка 
компанії «Лізоформ-Медікал», завдя-
ки якій я отримала змогу відправитися 
в цю захопливу подорож по Італії та 
побачила прекрасний Рим!

Нам залишається лише порадіти і по-
бажати, щоб кожна медсестра на нашої 
країни мала змогу відвідати не лише 
Рим, а й кожну столицю такої цікавої 
Європи!

Керівник Асоціації 
“Служба організації 

інфекційного контролю” 
Ю. леОнОв

НОвиНи з РегІОНІв
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печна для пацієнта». З вітальними словами виступили керів-
ники підрозділів, відповідно, Розумний Сергій Васильович 
та Брикульський Ігор Борисович. Також хотілося б висло-
вити подяку старшим медичним сестрам Масній Оксані 
Володимирівні та Федоровій Валентині Миколаївні. Новий 
медичний центр на правому березі за адресою вул. Нижний 
Вал, 49а був відкритий у січні 2017 року. Тут впровадженням 
проекту займались керівник підрозділу Харик Наталія Вік-
торівна та старша медична сестра Бедзюх Олеся Олексіївна 
і урочисте вручення відбулося 6 липня. У клініках було про-
ведено гігієнічні аудити та проведено ряд семінарів і тренін-
гів. Робота і оснащення центрів відповідають вимогам за-
конодавства України та європейським стандартам гігієни і 
чистоти. Лікування пацієнтів у підрозділах орієнтується на 
новітні і сучасні принципи в організації санітарно-епідеміо-
логічного режиму. Отриманий статус – результат злагодже-
ної командної роботи та великого бажання бути кращими. 
Не кожна приватна лікарня відповідає запровадженим стан-
дартам. У медичних центрах «Into-Sana» турбуються про 
вашу безпеку, тому тут чітко налагоджена система гігієни 
та чистоти. «Into-Sana» – це турбота про безпеку для всієї 
родини.

***
У медичному центрі «Новий зір» надаються практично 

всі доступні на 
сьогодні види 
діагностики та 
в і д н о в л е н н я 
зору і як резуль-
тат роботи – 
здоров’я очей 
і можливість 
знову побачити 
світ у всій різ-
номанітно ст і 
фарб і відтінків. 
Завдяки МЦ 
«Новий зір» 
кожен житель 
України може 
отримати якіс-
ну офтальмоло-
гічну допомогу 
європейського 
рівня, не виїжд-
жаючи за кор-
дон. 12 липня 
А с о ц і а ц і є ю 
«СОІК» вру-
чила клініці 
у місті Києві 
статус «Чиста 
лікарня без-
печна для па-
цієнта». При 

проведенні першого гігієнічного аудиту у вересні 2017 
року, недоліків у роботі персоналу виявлено не було, однак 
було заплановано ряд семінарів по профілактиці внутріш-
ньолікарняної інфекції. Дана відзнака говорить про те, що 
у закладі система гігієни на всі 100% відповідає вимогам 

чинного українського законодавства та європейським стан-
дартам. Також чітко налагоджена система обробки рук, 
дезінфекції та прибирання приміщень, знезараження ви-
робів медичного призначення та правильне поводження з 
медичними відходами. На врученні були присутні: виконав-
чий директор Евушко Юлія Олександрівна, заступник голов-
ного лікаря Манойло Тетяна Володимирівна, адміністратор 
центру Дідковська Марина Миколаївна та старша медична 
сестра Матвієнко Інна Петрівна. Історія медичних центрів 
«Новий зір» – це етапи становлення сучасної української 
офтальмохірургії. Команда кваліфікованих лікарів взяла на 
себе величезну відповідальність за впровадження останніх 
світових розробок у практику вітчизняної офтальмології. 
Фахівці медичних центрів «Новий зір» мають бездоганну 
репутацію і за роки практики провели десятки тисяч успіш-
них операцій по відновленню зору. Створена сильна лікар-
ська школа, яка дозволяє мінімізувати ризики оперативного 
втручання.

ЧеРнІГІв
Символічною датою став день Різдва Івана Хрестителя та 

свято Івана Купала для КЗ «Чернігівська обласна психонев-
рологічна лікар-
ні», адже 7 липня 
2017 року у від-
діленні паліа-
тивної допомоги 
людям похилого 
віку № 12 відбу-
лося вручення 
почесної відзна-
ки «Чиста лікар-
ня безпечна для 
пацієнта». Хоспіс 
в структурі за-
кладу функціо-
нує ще з 5 жовтня 2005 
року та знаходиться 
на другому комплексі 
лікарні, на другому 
і третьому поверхах 
триповерхового корпу-
су. У палатах і інших 
приміщеннях відділення 
створені всі необхідні 
умови для комфортного 
перебування пацієнтів. 
Дане відділення є уста-
новою, призначеною для 
госпіталізації хворих з 
невиліковною патоло-
гією з метою забезпечення паліативного (симптоматичного) 
лікування, знеболення, надання медико-соціальної допом-
оги, догляду, психосоціальної реабілітації, а також психо-
логічної підтримки родичів на період хвороби. Відділення 
повністю оснащене дозуючими системами для обробки рук 
та сучасною клінінговою системою для прибирання згідно 
чинних наказів МОЗ. В рамках проекту було проведено гі-
гієнічний аудит, проведено семінари і тренінги з персона-
лом по налагодженню санітарно-епідемічного режиму, тому 

но. Медичний Центр «Савон» – це багатофункціональний 
заклад, який з 2002 року надає консультативно-лікувальні 
та діагностичні послуги. Лікарі центру тісно співпрацю-
ють для досягнення максимального ефекту при вирішенні 
будь-яких проблем зі здоров’ям пацієнтів.

Основними принципами роботи фахівців центру є індиві-
дуальний підхід до кожного пацієнта і використання найсу-
часніших методик діагностики та лікування різних захворю-
вань, у тому числі викликаними інфекціями, які передаються 
статевим шляхом (хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, гер-
пес, папіломавірусна інфекція та інші). У медичному центрі 
використовують при лікуванні, як традиційні медикамен-
тозні методи лікування, так і альтернативні (фітотерапія, 
рефлексотерапія, лазеротерапія, антигомотоксична терапія і 
т. д.). При необхідності Ви можете отримати консультацію 
фахівця вузького профілю: ендокринолога, гінеколога, дер-
матолога та ін.. Дослідження різних органів і систем прово-
дять висококваліфіковані фахівці, які мають досвід роботи 
в найкращих клініках міста.

Участь у проекті «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» є 
стимулом для якіснішої роботи всього персоналу медичного 
центру з метою досягнення безпеки пацієнтів.

***
20 червня 2017 у Київській клінічній лікарні на залізнич-

ному транспорті № 3 терапевтичне, неврологічне та ней-
рохірургічне відділення отримали статус «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта». У даному ЛПЗ проведено гігієніч-
ний аудит, який включав у себе перевірку правильності 
обробки рук персоналу, стерилізації медичного інструмен-
тарію, наявності дозуючих систем, наявності антисептичних 
та дезінфекційних засобів і наявності двовідерної системи 
прибирання. Нагадаємо, що у грудні 2016 року 2 відділен-

ня теж отримали сертифікат і на сьогодні у ККЛЗТ № 3 на 
рахунку 5 статусів «Чиста лікарня безпечна для пацієнта».

З вітальним словом виступили головний лікар Сидоренко 
Галина Григорівна та головна медична сестра Пугач Тетяна 
Олексіївна. На врученні були присутні завідуючі відділен-
нями, старші медичні сестри та весь персонал Як відзначила 

Галина Григорівна, Київська клінічна лікарня на залізнично-
му транспорті № 3 не збирається зупинятись на досягнуто-
му, тож бажаємо Вам впевненості та рішучості у підкоренні 
нових вершин.

***
Медичні центри «Into-Sana» в Києві здобули статус «Чи-

ста лікарня безпеч-
на для пацієнта». 
У місті Києві на 
лівому березі пра-
цюють два медич-
них центри «Into-
Sana»: біля станції 
метро Лівобережна, 
вул. Раїси Окіпної, 
4б та метро Осокор-
ки, вул. Дніпровсь-
ка Набережна, 25. 
Це багатопрофільні 
клініки для ліку-
вання дорослих і ді-
тей, які відкриті ще 
у лютому 2009 року. 
5 липня відбулося 
вручення статусу 
«Чиста лікарня без-
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отримати заслужену відзнаку «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта» клініко-біохімічній лабораторії та завер-
шити перший етап участі у проекті, отримавши загаль-
ну відзнаку для всього закладу. Тепер на вході закладу 
буде висіти знак, який свідчить про особливий статус, 
кредит довіри до Пологового будинку № 1. Привітність 
персоналу та відданість своїй роботі – один із секретів 
запоруки успіху цього закладу.

ХеРСОн
Активним учасником нашого проекту на Херсонщині є 

КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабеле-
ша», яка має багато структурних підрозділів розташованих 
по всьому місту. Тому фахівець Асоціації «Служби органі-
зації інфекційного контролю» є частим гостем в зазначеній 
лікарні.

Влітку 2017 
року було прове-
дено перевірку 
трьох підрозділів 
та проведено ау-
дит для подальшої 
участі підрозділів 
лікарні у про-
екті. В резуль-
таті підрозділи: 
Поліклініка № 3 
сімейної меди-
цини, сімей-
не відділення 
поліклініки № 2 
та хірургічне від-
ділення КЗ «Хер-
сонська міська 
клінічна лікарня 
ім. Є. Є. Карабеле-

ша» отримали заслужену відзнаку.
Колектив відділень зацікавлений в забезпеченні високого 

рівня гігієни на своїх робочих місцях, в профілактиці про-
фесійних захворювань медичного персоналу, запобіганню 
розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій. Візит до 
лікаря має приносити здоров’я та надію. Відзнака «Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта» дисциплінує колектив та 
підтверджує відповідність високим стандартам лікарняної 
гігієни та безпечного надання медичних послуг.

ХМельниЧЧинА
22 травня у дитячому відділенні Ізяславської центральної 

районної лікарні відбулася річна перевірка статусу «Чиста 
лікарня безпечна для пацієнта». Під час проведення повтор-
ного аудиту, обійшовши всі приміщення відділення, не ви-
никло жодних зауважень щодо його оснащення дозуючими 
пристроями, належними системами для знезараження ви-
робів медичного призначення та прибирання приміщень. 

У закладі не лише підтримують звання «чистоти», але і пра-
вильно впроваджують нові накази МОЗ України. Також було 
проведено попередній аудит ще у 2-х відділеннях, під час 
яких персонал уважно вислухав всі зауваження та переконав 
нас, що дуже швидко будуть вручення і у інших відділеннях!

Із метою розповсюдження знань про наслідки внутріш-
ньолікарняних інфекцій та їх профілактику 21 червня 2017 
року у Старокостянтинівській центральній районній лікар-
ні, зокрема у пологовому відділенні, було вручено статус 
«Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Дане відділення 
було лише нещодавно відкрите, і вже відразу його персонал 
забажав, щоб все було оснащено та зроблено належним чи-
ном згідно наказів МОЗ України, чого вони і досягли. Усі 
визнали, що така відзнака для медичного закладу необхідна, 
в першу чергу, для того, аби надання медичної допомоги від-
бувалося в належних гігієнічних умовах та пацієнти, які там 
знаходяться були захищені та впевнені у тому, що тут чисто 
та безпечно! Зважаючи на те, як миттєво було виконано всі 
рекомендації, ми переконані, що дуже швидко тут будуть і 
нові вручення. Були про-
ведено попередні аудити 
у ще декількох відділен-
нях і вже розпочато робо-
ту щодо виконання вимог 
проекту, у чому бажаємо 
їм удачі!

вОлинь
17 березня у Луцькій 

центральній районній 
лікарня, зокрема у не-
врологічному відділенні 
відбулася річна перевірка 
статусу «Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта». 

родичі можу бути повністю впевнені в безпеці пацієнтів і 
це підтверджено статусом «Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта».

ПРилУКи
На Чернігівщині продовжує розвиватися всеукраїнський 

проект «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». 31 серпня 
відзнаку з однойменною назвою отримало відділення ане-

стезіології з ліжками для інтенсивної терапії Прилуцької 
центральній міській лікарні. Отримання цього статусу – 
це результат кропіткої та наполегливої роботи працівників 
закладу, а саме: головного лікаря Івченко Лариси Володи-
мирівни, головної медичної сестри Скориної Олександри 
Сергіївни, завідувача відділенням Дудки Руслана Олексан-
дровича, старшої медичної сестри Лисенко Ольги Олексіїв-
ни та персоналу відділення. На базі лікарні неодноразово 
проводилися лекції для персоналу і від першого гігієнічного 
аудиту минуло менше ніж півроку. За цей період у відділен-
ні анестезіології було виконано всі вимоги для отримання 
цього почесного статусу, адже розуміння працівників покла-
деної на них відповідальності – головна 
запорука безпеки пацієнтів. Маємо надію, 
що і інші відділення Прилуцької централь-

ної міської лікар-
ні долучаться до 
проекту «Чиста 
лікарня безпечна 
для пацієнта» і 

незабаром вся лікарня отримає цей почесний статус.

ЧеРКАСи

Черкаський обласний онкологічний диспансер не при-
пиняє займати лідируючу позицію кращого закладу охо-
рони здоров’я Україні. В липні 2017 року колектив за-
кладу вкотре довів не тільки професіоналізм персоналу, 
а і якісне налагодження санітарно-гігієнічного режиму. 
У даному закладі чітко налагоджена система сучасної 
дезінфекції та прибирання приміщень, знезараження ви-
робів медичного призначення, система гігієни рук, що і 
дало змогу закладу вкотре пройти планову перевірку та 
підтвердити статус «Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та». Відділення повністю відповідають вимогам проекту і 
з гордістю надають приклад усім лікувальним установам 
області.

нОвий БУГ
23 червня 2017 року в Новобузькій ЦРЛ покладено поча-

ток участі у Всеукраїнському проекті та отриманні відзнаки 
статусу «Чиста лікарня – безпечна для пацієнта». Завдяки 
ініціативи медичного персоналу та злагодженої роботи ко-
лективу Новобузької ЦРЛ, а також важливої підтримки ме-
ценатів Лагодієнка В. В. і Литвиненка В. В. в дуже короткий 
термін було виконано всі вимоги проекту. Статус отримали 
пологове відділення та операційний блок. На цьому керівни-
цтво лікарні не зупиняється і продовжує активну роботу по 
отриманню статусу «Чиста лікарня» і в інших відділеннях 

закладу.

ОДеСА
Один з кращих полого-

вих будинків м. Одеси, по-
логовий будинок № 1 долу-
чився до реєстру «Чистих 
закладів». Керівництво та 

персонал закладу од-
ним із перших розпо-
чали участь у Всеу-
країнському проекті 
«Чиста лікарня без-
печна для пацієн-
та», що дало змогу 
в червні 2017 року 
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ня табличок «чистоти» та під оплески колег завідувачами 
вони були прикріплені при вході у відділення. Бажаємо щоб 
найближчим часом ще відбулися подібні події і у інших від-
діленнях закладу!

***
14 червня у Торчинській районній лікарня відбулося вру-

чення статусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Для 
даного закладу подібне дійство відбувалося вперше, тому 
всі були схвильовані та віднеслись до цього дуже серйозно. 

Взагалі, дуже мало закладів охорони 
здоров’я районного типу, де лише 2 ста-
ціонарні відділення, бажають приймати 
участь у подібному проекті і для них це 
дуже важко, але співробітники Торчин-
ської районної лікарні, зокрема опера-
ційного блоку хірургічного відділення, 
не зупинилися на аудиті, а вирішили 
працювати далі, і все-таки досягли своєї 
цілі, отримали відзнаку «чистоти», адже 
всі вимоги були виконані персоналом 

та було прослухано 
декілька лекцій, під 
час якої всі активно 
працювали та нама-
галися охопити ве-
лику кількість інфор-
мації. Дивлячись на 
наполегливість

та настирність 
працівників даного 
закладу, переконуєш-
ся в тому, що вони 
дуже відповідально 
відносяться до своєї 
роботи, за що їм ве-
лике спасибі!

РІвненЩинА
26 травня у Во-

лодимирецькій ЦРЛ 
відбулося вручен-
ня статусу «Чиста 
лікарня безпечна для 

пацієнта» в 4-х відділеннях. Для даного закладу це відбуло-
ся вперше. Працівники віднеслися дуже серйозно до цього 
і вже навіть під час попереднього аудиту фактично жодних 
зауважень щодо роботи у цих відділеннях не було, адже 
всі працюють згідно режимних наказів МОЗ України. Та-
кож був прослуханий курс лекцій від працівників Асоціації 
СОІК на яких відбувалися досить цікаві бесіди. Нас пере-
конали що будуть працювати і над рештою відділень, щоб 
отримати відзнаку «чистоти», адже, зі слів співробітників 
Володимирецької ЦРЛ, даний статус допомагає у налагод-
женні системи гігієни закладу та підвищує ризик довіри па-
цієнтів щодо персоналу. Тому найближчим часом чекаємо 
на подальшу співпрацю!

***
30 травня, напередодні літа у КЗ «Рівненський обласний пе-

ринатальний центр» відбулася вже друга річна перевірка стату-
су «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Перед цим у закладі 
було проведено ряд лекцій та практичних занять щодо впровад-
ження нових наказів МОЗ України із фахівцями Асоціації СОІК 
і тому під час перевірки жодних зауважень не було виявлено: 
всі ретельно знали та виконували свої обов’язки. Пригадаємо, 
що даний заклад має відзнаку «чистоти» на цілу лікарню уже 

декілька років, адже 
вони одними із пер-
ших на Рівненщині 
забажали прийняти 
участь у проекті та 
впровадили основні 
його вимоги відразу як 
лише відкрилися. І, як 
стверджує адміністра-
ція закладу, вони за-
доволені цим на 100 
відсотків, адже кожен 
пацієнт, який до них 
звертається уже пере-

конаний що він знаходиться у безпеці! Також нас попередили, 
що у кожному наступному проекті, який буде впроваджувати 
Асоціація СОІК, вони будуть приймати участь, адже це допома-
гає у їхній щоденній роботі, в чому бажаємо їм успіху!

львІв
22 червня відбулась планова річна перевірка у приватній 

дитячій поліклініці «Веселка». Аудит показав, що персонал 
дотримується всіх вимог проекту та є прикладом для інших. 
Під час перевірки атмосфера була дуже приємною, персо-
нал привітним, всі чітко знали свої обов’язки і відповідали 
на поставлені запитання, ну і звичайно ж, ми помітили, що 
після отримання статусу ПДП «Веселка» не зупинилась на 
досягнутому та постійно працює над удосконаленням двох 
своїх інших об’єктів на Щирецькій та у Новояворівську. 
Цього ж дня було оглянуто заклад по вул. Щирецькій та 
складено рекомендації щодо дооснащення.

Приємно, що персонал усвідомлює всю відповідальність 
врученої їм відзнаки, адже мало отримати відзнаку – по-
трібно завжди прагнути кращого, що і засвідчив персонал 
цього закладу! Ми твердо переконані, що всі пацієнти, які 
будь-коли перебуватимуть тут залишаться із приємними 
враженнями!

НОвиНи з РегІОНІв

Під час повторного аудиту не було виявлено ніяких заува-
жень щодо виконання умов проекту, адже відділення пра-
цює чітко згідно всіх норм та вимог, туч якісно налагоджена 
система гігієни, персонал завжди привітний, знає і виконує 
свої обов’язки. Також ми були приємно здивовані, адже за-
клад не лише дотримується звання «чистоти», а й удоскона-
люється у втіленні ще й новітніх технологій. Потім у актово-
му залі фахівцями Асоціації СОІК було проведено заняття із 
персоналом, після якого урочисто було вручено сертифікат 
перевірки. Пригадаємо, що у даному закладі всі відділен-
ня стаціонару уже мають статус «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта», тому ми переконані, що найближчим часом 
і поліклініка отримає таке звання, у чому бажаємо їм удачі!

***
У Нововолинській ЦМЛ, зокрема у акушерсько-гінеколо-

гічному відділенні, 21 березня успішно відбулася перевірка 
статусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта». Персонал 

старанно виконує свої обов’язки, адже антисептика рук 
виконується правильно, знезараження ВМП відбуваєть-
ся у професійних ємкостях, а прибирання проводиться з 
використанням 2-х відерної системи, тому сертифікат під-
твердження було їм вручено. Також у декількох відділеннях 
закладу був проведений попередній аудит по впровадженню 
проекту, під час якого ми відмітили, що деякі із них фактич-
но готові до присвоєння звання чистих та безпечних. Тому 
найближчим часом чекаємо на нові вручення!

***
22 березня у Володимир-Волинському ТМО відбулася 

подія, а саме – перевірка статусу «Чиста лікарня безпечна 

для пацієнта» неврологічного відділення. Фахівці Асоціації 
«СОІК» провели повторний аудит і були приємно вражені 
від того наскільки добре знає свою роботу персонал, адже на 
поставлені запитання відповідали чітко, тут дотримуються 
всіх режимних діючих наказів, пацієнти задоволені роботою 
відділення, адже відносяться до них добре. Тому, в святковій 
атмосфері був вручений сертифікат підтвердження знання 
«чистоти». Також були проведені попередні аудити у ще 
кількох відділеннях, і маємо надію, що найближчим часом 
будуть і інші вручення у закладі, в чому їм бажаємо успіхів!

***
23 березня та 12 квітня у КЗ «Луцький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» № 2 відбулася перевірка ста-
тусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» 4-х відділень. 
До повторного аудиту підготувалися досить ретельно, адже, 
незважаючи на те, що у поліклініці завжди великий нато-
вп, тут було досить чисто, персонал давав відповідь на всі 

поставлені запитання, кабінети оснащені 
всім необхідним для роботи і тому сер-
тифікати річних перевірок були урочисто 
вручені для персоналу. Також був прове-
дений попередній аудит ще 2-х відділень, 
під час якого фахівці Асоціації «СОІК» 
були дуже здивовані, адже абсолютно нія-
ких зауважень щодо доопрацювання не 
було надано, і зважаючи на це цитологіч-
на лабораторія та відділення серологічних 
досліджень клініко-діагностичної лабора-
торії вже 12 квітня приєдналися до реєстру 
чистих та безпечних, з чим ми їх вітаємо!

***
24 березня у бактеріологічному відділі 

клініко-діагностичної лабораторії Любомльської ЦРЛ відбу-
лася річна перевірка по проекту «Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта». Про те, що ця подія пройде успішно ми не мали 
сумнівів, адже даний заклад першим на Волині отримав 
відзнаку «чистоти» на всю лікарню разом із поліклінікою. 
Уже протягом 3-х років фахівці Асоціації «СОІК» регуляр-
но проводять конференції та майстер-класи для персоналу 
і тому ввійшовши до відділення персонал чітко знав свої 
обов’язки, які ретельно виконуються і тому не зволікаючи 
був вручений сертифікат проходження перевірки. Надіє-
мось, що заклад і надалі буде співпрацювати із Асоціацією 
«СОІК» та брати участь у всіх нових проектах.

***
21 квітня у Маневицькій ЦРЛ, зокрема у від-

діленні інтенсивної терапії та реанімації і педіа-
тричному відділенні відбулася урочиста подія, 
а саме – вручення статусу «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта». Для даного закладу це було 
не вперше і тому всі були ознайомлені із вимо-
гами проекту. Провівши аудит по відділеннях 
фахівці Асоціації «СОІК» переконалися в тому 
що тут чітко налагоджена система гігієни: анти-
септика рук та знезараження ВМП проводиться 
належним чином, прибирання здійснюється із 
використанням 2-х відерної системи, а персо-
нал уважно та старанно виконує свою роботу.І, 
зважаючи на це, відбулося урочисте вручен-
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РЕЗУЛЬТАТ: 
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з екстрактом 
морських
водоростей
та вітамінно-
мінеральним 
комплексом 
серії L-SKIN
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та екстрактами 
лікарських 
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Склад:
екстракт аїру, 
екстракт бавовни, 
рицинова олія, 
алантоїн, арніка, 
вітамінний комплекс
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Склад:
олія оливкова, олія 
реп'яхова, кукурудзяний 
протеїн, екстракт 
плодів карликової 
пальми, алантоїн, 
арніка, вітамінний 
комплекс

Склад:
екстракт ламінарії, 
Д-пантенол, екстракт 
фукусу, рицинова олія, 
екстракт шипшини, 
екстракт конюшини, 
екстракт обліпихи

Склад:
екстракт календули, 
екстракт алое, екстракт 
ромашки, екстракт 
мигдалю, Д-пантенол, 
рицинова олія,  
алантоїн, молочна 
кислота
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