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“ЧИСТА”
ПРАВДА

Асоціація  “Служба  організації  інфекційного  контролю”

Щороку явище внутрішньолікарняної 
інфекції (ВЛІ) стає все актуальнішим та 
ближчим для кожного пацієнта  та медич-
ного працівника закладів охорони здоров’я 
України (ЗОЗ). Активна боротьба із воро-
гом, якого, на жаль, фізично описати не-
можливо, триває десятиліттями. З метою 
розповсюдження знань про наслідки ВЛІ 
та організацію заходів безпеки, починаючи 
із 2008 року в Україні активно функціонує 
асоціація «Служба організації інфекційно-
го контролю». Асоціація була заснована 
на базі німецької науково-дослідницької 
лабораторії др. Рьодгера, тому керується 
новітніми, сучасними принципами в орга-
нізації санітарно-епідеміологічного режи-
му закладу охорони здоров’я. Основна мі-
сія служби – збереження здоров’я персо-
налу та пацієнтів закладів. Пацієнт, коли 
потрапляє у лікарню, відчуває себе без-
захисним та чекає на допомогу. Уся надія 
та довіра покладається на медиків та їхнє 
сумління. Чистота та гігієна – це два по-
казника, які сучасний пацієнт виносить на 
перше місце при виборі та оцінці медично-
го закладу. Сучасність диктує нам прави-
ла, які формують нашу свідомість і відно-
шення до різних, часто непростих речей. 
У нашому випадку – це грамотний підхід  
до пацієнта та його психологічного стану. 

Саме тому, асоціація «СОІК» вже 
впродовж року налагоджує гігієну в укра-
їнських лікарнях та намагається змінити 
старі уявлення про чистоту у медично-
му закладі на нові, європейські. Прохо-
дить це у рамках проекту «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта». Також, він 
орієнтований на створення комфортних 
умов для пацієнтів під час їх перебуван-
ня у медичному закладі. Практична реа-
лізація проекту на сьогоднішній день де-
монструє те, що далеко не всі лікувальні 
установи в нашій країні мають чітко ор-
ганізовану гігієнічну модель, що в свою 
чергу створює дискомфорт для роботи 
медичного персоналу та викликає не-
довіру до медичного закладу з боку хво-
рого. Тому, спеціаліст СОІК, в результа-
ті проведення гігієнічного аудиту, реко-
мендує лікарні, клініці шляхи вирішення, 
навчає персонал правильності викорис-
тання сучасних дезінфекційних засобів, 
використанню двовідерної системи для 
прибирання, організовує інсталяцію до-
поміжних схем, що в результаті, і ство-
рює належні умови для роботи кожної 
медичної сестри та лікаря.

ПРОЕКТ “ЧИСТА ЛІКАРНЯ БЕЗПЕЧНА 
ДЛЯ ПАЦІЄНТА”
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ВСЕ ПоЧАЛоСЯ ВЛІТКу 2012 РоКу. СВої ПЕРшІ КРоКИ 
ПРоЕКТ ПРоКЛАВ у ТЕПЛому КРИму

Пілотний проект пройшов в Автономній республіці Крим, а 
саме в м. Сімферополь.

Кримський республіканський заклад  
«Дитяча клінічна лікарня»

У червені 2012 року Відділення анестезіології та інтенсив-
ної терапії новонароджених першим в Україні було нагороджено 
статусом «Чиста лікарня безпечна для пацієнта».

ЛьВІВСьКА оБЛАСТь, ЯКА НЕ ЗВИКЛА ПАСТИ ЗАДНІх, 
шВИДКо АКТИВІЗуВАЛАСЯ ТА ПоЧАЛА НАгоРоДжуВАТИ 

СВої ЛІКАРНІ ВІДЗНАКАмИ ЧИСТоТИ 

Жовківська центральна районна лікарня 
Львівської області

09 серпня 2012 р. м. Жовква  відбулася церемонія вру чення 
сертифікатів «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» і пам’ятних 
значків «Я за чисту лікарню!». Відразу усі 11 відділень отрима-
ли таблички, які засвідчили дотримання закладом усіх норм гігіє-
ни та чистоти. Присутніми на врученні були головний лікар Шев-
ців І.Є., заступник головного лікаря з лікувально-профілактичної 

роботи Чикалюк В.В. та заступник головного лікаря з медсестрин-
ства Галапац Н.Б., завідувачі усіх відділень, старші медсестри, 
сестри господині всіх відділень лікарні,  Дані відзнаки вручили: 
президент Львівської обласної асоціації медичних сестер Шевчук 
І.Б., президент громадської організації СОІК Ковальський О.В. та 
фахівць з інфекційного контролю Асоціації «СОІК» Галапац Н.П.

ДЗ «Клінічна лікарня ДТГО Львівської залізниці»
Хірургічне відділення.

Дата вручення : липень 2012 р.

Медичний центр Святої Параскеви 
Науково-медичний центр Святої Параскеви – новий центр 

на теренах Західної України, у Львові. Унікальність цього закла-
ду в тому, що тут, під одним дахом, бага-
топрофільна поліклініка з великим педі-
атричним відділенням, діагностична ла-
бораторія, де можна зробити  всі без ви-
нятку аналізи, відділення променевої ді-
агностики, палати денного стаціонару, 
тощо. Фахівці цього медичного центру 
ставляться відповідально до своєї ро-
боти, тому приділяють значну увагу сис-
темі інфекційного контролю. З допомо-

гою «Служби організації інфекційного контролю» у січні 2012 року 
проведено гігієнічний аудит установи. І вже у липні цього ж року 
медичний центр Святої Параскеви отримав відзнаку «Чиста лі-
карня безпечна для пацієнта», що свідчить про відповідність ви-
соким стандартам гігієни.

Комунальний заклад Львівської обласної ради “Львівська 
обласна інфекційна клінічна лікарня “

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львів ська 
обласна інфекційна клінічна лікарня» є центром по наданню 
спеціалізованої медичної допомоги інфекційним хворим міста 
Львова і області. 29 грудня 2012 року КЗ ЛОР «Львівська об-
ласна інфекційна клінічна лікарня» відзначила своє 100-річчя. 
Цього ж місяця розпочала участь у проекті «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта» з вручення відзнаки відділенню інтенсив-
ної терапії.

Міський комунальний клінічний пологовий будинок № 1
У здобутку пологового будинку №1 є багато нагород. Їх число 

поповнила відзнака «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», яку 
у грудні 2012 р.  отримали  всі його відділення та заклад загалом. 
Адже тут розуміють, що лікарня починається з чистоти. 

На урочистому врученні були присутні головний лікар Ше-
кета Людмила Дмитрівна, заступник головного лікаря з медсе-
стринства Мартиняк Світлана Яківна,  завідуючі та старші мед-
сестри всіх відділень. Відзнаки вручали Президент ЛОАМС Шев-
чук І. Б., Президент СОІК Ковальський О.В. та фахівець СОІК Га-
лапац Н.П.

СЛІДом ЗА ЛьВоВом НЕ ЗАБАРИВСЯ І ТЕРНоПІЛь

ТОКК психоневрологічна лікарня
5 жовтня  в закладі охорони здоров’я м. Тернопіль «ТОКК 

психоневрологічна лікарня» відбулася важлива подія. Заклад 
отримав статус «Чиста лікар-
ня безпечна для пацієнта». Від-
тепер на вхідних дверях кожно-
го із 19 відділень лікарні мож-
на побачити табличку із надпи-
сом «Чиста лікарня безпечна 
для пацієнта». Статус присвої-
ла закладу асоціація «Служба 
організації інфекційного контро-
лю» за результатами гігієнічно-
го аудиту. 

Офіційне вручення ста тусу 
відбулося на сцені Тернопіль-
ського драматичного театру, 
під час заключної церемонії VI 
всеукраїнського конкурсу про-
фесійної майстерності медич-
ної сестри «Ескулап професі-
онал». Спеціалісти СОІК Хеле-
нюк Ольга та Галапац Надія вручили сертифікат Фаріон Надії 
Ярославівні, голові асоціації медичних сестер Тернопільщини, 
заступнику головнго лікаря з медсестринства лікарні. 

КЗ ТОР  «Тернопільська університетська лікарня»
У листопаді місяці 2012 року лікувальний заклад Тернопіль-

щини КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», а саме 
два його відділення – відділення кардіології та відділення нефро-
логії отримали статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта».

СКРомНо, оДНАК ВПЕВНЕНо 
ЗАЯВИВ ПРо СЕБЕ ЧЕРНІгІВ ТА КІРоВогРАД

Чернігівська міська 
лікарня №2

22 жовтня 2012 року в Чер-
нігівській міській лікарня №2 
відбулася важлива подія. Опе-
раційне відділення за присут-
ності спеціалістів Служби ор-
ганізації інфекційного контро-
лю, менеджера ТОВ «Лізоформ 
Медікал», головної медичної 
сестри лікарні та старшої ме-
дичної сестри відділення офі-
ційно було нагороджено ста-
тусом «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта». Ця подія по-
винна привернути увагу і дати 
поштовх іншим відділенням лі-
карні до підвищення якості 
санітарно-епідеміологічних про-
цесів у лікарні. Маємо надію, що 
зовсім у недалекому майбутньому усі відділення, а відповідно, 
уся лікарня буде нагороджена статусом «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта». 

Стоматологічна клініка «Медіна»
У листопаді 2012 року статус отримала Стоматологічна клі-

ніка «Медіна» в м. Кіровоград.

НАРЕшТІ,В КІНЦІ 2012 РоКу 
ПРоКИНуВСЯ КИїВ

Київська міська клінічна лікарня 
«Київський міський центр серця»

14 грудня на загальних зборах Київської міської клінічної лі-
карні  «Київський міський Центр серця» відбулося урочисте вру-
чення статусу «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» директо-
ру  Тадурову Борису Михайловичу. Загалом, усі відділення Цен-

тру (21 відділення) отримали  почесну відзнаку Чистої лікар-
ні. Варто відзначити, що важливу роль у належному підтри-
манні високого рівня чистоти в цій клініці відіграє головна ме-
дична сестра Чернегова Галина Михайлівна та підпорядкова-
ні їй старші медичні сестри,  весь середній та молодший персо-
нал лікарні. Без перебільшення – ця лікарня є еталоном висо-
кого рівня надання медичної допомоги населенню нашої країни.

ВРуЧЕННЯм СТАТуСу ЗАПАм’ЯТАЛАСЯ ВЕСНА 
ДЛЯ ЧЕРКАщИНИ 

Черкаська обласна рада КЗ «Черкаська обласна 
дитяча лікарня»

30 квітня 2013 року в Черкаському обласному онкологічно-
му диспансері відбулася справжня подія – чотири відділення за-
кладу отримали статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», 
а саме: Онкохірургічне відділення №3, Обласний Центр радіа-
ційної онкології, Центр дитячої онкології та гематології з ліжками 
денного перебування, Он-
кохірургічне відділення №1.

В Черкаській області це 
перший заклад, який при-
йняв участь у проекті.  Така 
відзнака свідчить про те, 
що заклад дотримується 
санітарно-гігієнічних норм, 
правил та усіх стандартів. 
Статус вручила Асоціація 
«Служба організації інфек-
ційного контролю». Офіцій-
не вручення відбулося в актовій залі закладу в присутності Пре-
зидента Асоціації медичних сестер Черкаської області Олійник 
Ольги Петрівни  та заступника головного лікаря з медсестрин-
ства Іщенко Олени Миколаївни. 

Спеціаліст Асоціації СОІК Іванова Ірина вручила таблички  
старшим медичним сестрам відділень. Урочисто їх було розміще-
но при вході у відділення. Відтепер, пацієнт, який заходить до від-
ділення читає надпис  - «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», 
що збільшує довіру до лікаря. 

А ТИм ЧАСом ЛьВІВ, ЯК НАйАКТИВНІшИй РЕгІоН, 
НЕ ВТРАЧАВ СВоїх ПоЗИЦІй

Львівська міська дитяча клінічна лікарня
У травні 2013 року два відділення Львівської міської дитячої 

клінічної лікарні, а саме: діагностичне відділення, неврологічне 
відділення, були нагороджені статусом «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта».

КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний 
клінічний лікувально-діагностичний центр»

Чотири відділення центру, а саме: відділення реанімації, від-
ділення інтенсивної терапії, друге торакальне відділення, фтизі-
атричне приймальне відділення були нагороджені статусом. Від-
булася ця подія 17 травня 2013 року.

Червоноградська ЦМЛ 
Те що лікарня починається з чистоти ще раз довело керів-

ництво Червоноградської  ЦМЛ, адже відділення забезпечили 
не лише новим  медичним обладнанням, але й повністю нала-
годили систему профілактики перенесення інфекцій. Асоціація 
«Служба організації інфекційного контролю», яка допомагала 
у налагодженні системи гігієни, відмітила , що пологове відді-
лення відповідає всім вимогам проекту «Чиста лікарня безпеч-
на для пацієнта».  Табличку, яка підтверджує статус, вручено 13 
червня 2013 року на урочистому святкуванні з нагоди Дня ме-
дичного працівника.

НЕ ДАРмА ЛьВІВСьКА АСоЦІАЦІЯ мЕДИЧНИх СЕСТЕР ТАК 
АКТИВНо ТРИмАЛА ЛІДИРуюЧІ ПоЗИЦІї. НА ЗАЗДРІСТь 

уСІм, їх БуЛо НАгоРоДжЕНо ПоїЗДКою До ЄВРоПИ.

Невеликими, але дуже впевненими кроками проект «Чис-
та лікарня безпечна для пацієнта» прямує теренами України. З 
його допомогою Асоціація «СОІК» прагне поступово змінювати 
бачення та ставлення до налагодження інфекційного контролю 
в закладах охорони здоров’я. Станом на травень 2013 року по 
всій Україні статус отримали 81 відділення. Набуття відділенням 
статусу свідчить про те, що там дотримуються усіх стандартів 
та вимог наказів МОЗ, які спрямовані на організацію системи ін-
фекційного контролю.

Компанія «Лізоформ Медікал», яка сприяє активному впро-
вадженню передових технологій дезінфекції та гігієни, виступи-
ла ініціатором акції, за умовами якої президент Асоціації медич-
них сестер регіону, де перших 30 відділень отримають статус, їде 
у подорож. Станом на травень 2013 року 32 відділення Львівської 
області отримали відзнаку «Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та». Переможців урочисто привітали на святкуванні Дня медичної 
сестри, яке відбулося у Херсоні. Президент Львівської асоціації 
медичних сестер Шевчук Ірина Богданівна в подяку за свідоме та 
відповідальне ставлення  до своєї роботи, життя та здоров’я паці-
єнтів і медпрацівників  запросила на каву до Відня керівників мед-
сестринської служби Жовківської ЦРЛ, Медичного центру «Святої 
Параскеви», Пологового будинку №1 м. Львова. Адже саме у цих 
лікарнях статус отримали всі відділення.

Подорож у Європу відбулася 7-9 червня. Навіть примхи природи 
не змогли зменшити отримане задоволення. Будапешт зустрів ме-
дичних сестер вечірніми краєвидами, прекрасними мостами над Ду-
наєм, що вийшов з берегів аби привітати гостей. У Відні вони змо-
гли відчути себе імператрицями прогулюючись коридорами пала-
цу де жила Єлизавета Баварська. І звичайно, яка ж столиця Австрії 
без кави і торта «Захер» на мальовничих середньовічних вуличках.

Після такого вікенду жінки, на чиїх плечах з дня у день ле-
жить велика відповідальність, приступили до роботи з новими 
силами і  натхненням.

ДНІПРоПЕТРоВщИНА ПІДІйшЛА До уЧАСТІ у ПРоЕКТІ 
оБЕРЕжНо, АЛЕ шВИДКо НАБРАЛА ТЕмПу

Міська лікарня №5
Пологовий будинок №1

У травні 2013 року відбулося вручення  табличок у місті 
Кривий Ріг. Їх власником стала міська лікарня №5, зокрема хі-
рургічне відділення, та пологовий будинок №1 та його три від-

ділення: відділення інтенсивної  терапії новонароджених, відді-
лення гінекологічне, педіатричне відділення для новонародже-
них недоношених дітей. Церемонія вручення  відбувалася в 
урочистій обстановці, де були присутні всі працівники відділен-

ня та старші медсестри лікарні. Співробітники були дуже горді 
за свою роботу, а колеги по лікарні, сподіваємося, будуть бра-
ти приклад і наслідувати їх у цій добрій справі.

Дніпропетровська міська багатопрофільна 
клінічна лікарня №4

13 червня 2013 відзнаку чистоти отримали два відділення 
закладу, а саме: міський хірургічний судинний центр, міський не-
фрологічний центр. Під час офіційної частини святкування дня 
медика на сцені головному лікарю  Костянтину Чебанову уро-
чисто було вручено два сертифіката про присвоєння статусу 
«Чиста лікарня безпечна для пацієнта».  

НЕ ЗАБАРИЛАСЯ І СоНЯЧНА оДЕСА

Міська клінічна лікарня №10, м .Одеса
12 червня 2013 року відбулося урочисте вручення сертифі-

катів двом відділенням Міської клінічної лікарні №10: відділення  
амбулаторного гемодіалізу та урологічне відділення №1. 

Відтепер, в Одесі є заклад, який за параметрами чистоти 
та гігієни відповідає статусу «Чиста лікарня безпечна для па-
цієнта».

НЕВЕЛИЧКу ВІДмІТКу ПоСТАВИВ ПоЛТАВСьКИй РЕгІоН

Друга міська лікарня м. Кременчук
14 червня 2013 року  Гінекологічне відділення лікарні в ре-

зультаті проведеного аудиту долучилося до всеукраїнського ре-
єстру закладів проекту.

ВЛІТКу 2013 ПРо СЕБЕ ЗАЯВИЛА ІСТоРИЧНА РІВНЕНщИНА

КЗ «Рівненський обласний шкірно-венерологічний 
диспансер»

 До Всеукраїнського проекту «Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта» РОШВД долучився на початку 2013 року. Відтоді його 
медичні працівники наполегливо працювали над поліпшенням у 
закладі системи інфекційного контролю. І зрештою досягли успі-
ху: стаціонарне відділення шкірвендиспансеру 20 червня 2013 
року отримало статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», 
ставши, до речі, в цьому першим на Рівненщині.

КЗ «Рівненський обласний онкологічний диспансер»
У розпал гарячого літа, 2 серпня в обласному онкологічно-

му диспансері відбулася подія – одразу шість відділень закладу 
були нагороджені статусом «Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та». Вручення відбувалося в урочистій атмосфері, у залі присут-

німи бути усі завідувачі відділень та старші медсестри відділень. 
Головний лікар Максим’як Григорій Іванович виступив із віталь-
ним словом та особисто вручив кожному завідувачу сертифікат у 
вигляді яскравої таблички із зазначенням на ній статусу. Також, із 
вітальним словом виступила голова Рівненської Асоціації медич-

них сестер Романішина Людмила Костянтинівна. Вона відмітила, 
що онко диспансер є лідером на Рівненщині за критерієм якос-
ті чистоти та дотримання європейських стандартів гігієни. Разом 
зі спеціалістом Асоціації «Служба організації інфекційного контр-
олю» Ольгою Хеленюк та медичним персоналом було здійснено 
урочисте розміщення табличок при вході у кожне номіноване від-
ділення, а саме: відділення гінекологічне, операційне, хірургічне 
№1, поліклініка, відділення променевої терапії №1 та №2. Вона 
привітала кожен колектив відділення та зазначила, що така від-
знака, це не одноразова похвала – це закріплення у свідомос-
ті кожного медичного працівника, не залежно від ланки, відпові-
дальності за чистоту та гарантію безпеки для кожного пацієнта

ІВАНо-ФРАНКІВщИНА ВИРІшИЛА НЕ ВІДСТАВАТИ

Медичний центр «Альтмед»
Лікувально-діагностичний центр ТОВ «Сімедгруп»
01 липня 2013 відразу два заклади стали власниками сер-

тифікатів чистоти. Медичний центр «Альтмед» та відділення 
магнітно-резонансної томографії року, і лікувально-діагностичний 
центр ТОВ «Сімедгруп» та 
його вісім відділень: адміні-
стративне від ділення, відді-
лення кардіохірургії, відділен-
ня рентгенваскулярної діа-
гностики і терапії, відділення 
ядерно-магнітно-резонанс ної 
мультиспіральної рентген-
ко м п’ю терної томографії, від-
ділення інтенсивної терапії, 
ен доскопії, лікувально-діаг но-
стичне відділення, відділення 
ультразвукової діагностики.

ДНІПРоПЕТРоВщИНА ВІДЧуЛА СмАК СЛАВИ 
І ПоРАДуВАЛА РЕЗуЛьТАТом

КЗ «Дніпропетровський обласний перинатальний центр 
зі стаціонаром «ДОР»

В одному із перинатальних  центрів України, в місті  Дніпро-
петровськ, фахівець Асоціації «Служба організації інфекційно-
го контролю» (СОІК) зробив первинний огляд відділень з метою 
участі центру в проекті «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», 
також було проведене теоретичне заняття  щодо санітарно-
епідемічного режиму в лікувальній установі.  І на сьогоднішній 
день  це перший в Україні перинатальний  центр, який 5 серпня 
2013 року здобув статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта».

І ЗНоВу ЧЕРКАщИНА ПРИЄмНо НАгАДАЛА ПРо СЕБЕ

Черкаська обласна рада КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня»
12 вересня в урочистій атмос-

фері відбулося нагородження усіх 
15 відділень Черкаської обласної 
дитячої лікарні. За участю персо-
налу, старших медсестер відділень 
спеціаліст «СОІК» Ірина Іванова 
розмістила при вході у кожне від-
ділення табличку із зазначенням, 
що дане відділення дійсно чисте та 
безпечне для кожного пацієнта. 

у ВЕРЕСНІ НЕ ЗАБАРИВСЯ І КАЛуш, 
що НА ІВАНо-ФРАНКІВщИНІ

Калуська міська поліклініка
КЗ «Центральна  районна лікарня Калуської міської та 

районної Рад»
16 вересня в м. Калуші відбулася подія. Першими, серед лі-

кувальних закладів міста, отримали статус «Чиста лікарня без-
печна для пацієнта» два заклади – Міська поліклініка та  Калусь-
ка центральна районна лікарня. Володарями статусу стали  три 
відділення в міській поліклініці (хірургічне, відділення функціо-
нальної діагностики та стерилізаційне), та операційний блок і по-
логовий будинок в Калуській центральній районній лікарні.



№ 1, вересень 2013 року “ЧИСТА” ПРАВДА4
Асоціації «Служба організації інфекційного 

контролю» виповнилося 5 років!

ІСТоРІЯ СТВоРЕННЯ

З метою розповсюдження знань про наслідки ВЛІ та 
організацію заходів безпеки в Україні починаючи із 2008 
року активно функціонує асоціація «Служба організації ін-
фекційного контролю». Асоціація була заснована на базі 
німецької науково-дослідницької лабораторії др. Рьодге-
ра, тому керується новітніми, сучасними принципами в ор-
ганізації санітарно-епідеміологічного режиму закладу охо-
рони здоров’я.Для того, аби краще поринути в історію, ми 
поспілкувалися із Богданенко Олесею, яка була у когор-
ті засновників організації. У ході розмови Олеся розповіла 
цікаві факти про період зародження ідеї і відповіла на по-
ставлені нами запитання.

– Олесю, що стало поштовхом до створення такої 
організації як СОІК?

– Поштовхом до створення Асоціації стала складна 
епідемічна ситуація в ЗОЗ. Медичні працівники знали, що 
потрібно обробляти руки і поверхні, але чим і навіщо ніхто 
не розумів.Нашим завданням було розповісти про профі-
лактику ВЛІ та зберегти здоров’я медичного персоналу.

– Хто разом із Вами стояв на витоках організації?
– Ідею створення Асоціації довго «виношував» наш 

теперішній Президент Олег Ковальський, він і був пер-
шопрохідцем. Його однодумцем і надійним помічником 
була Любов Усенко, яка і почала просвітницьку роботу 
серед медичного персоналу. Згодом до нашої маленької 
команди приєдналась і я.

– Якими були основні пріоритети та завдання на 
початкових етапах розвитку організації?

– Впровадження сучасних гігієнічних програм шляхом 
навчання персоналу основним принципам та практичним 
навичкам профілактики госпітальних інфекцій в закладах 
охорони здоров’я.Навчання персоналу з питань інфекцій-
ного контролю.Налагодження програми економії коштів 
ЗОЗ шляхом підбору сучасних засобів для ефективного 
забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму.

– Скажіть, чи доводилося Вам та команді зіштов-
хуватися із труднощами у роботі?

– Труднощі – це м’яко сказано. Спочатку, люди не 
сприймали нас, як організацію, яка їм може допомогти. 
Ставились з пересторогою, недовірою. Згодом все поча-
ло мінятись, ми стали потрібними і надійними друзями.

– За Вашими спостереженнями, чи змінилася органі-
зація за 5 років? Якщо змінилася, то в якому напрямку?

Звичайно змінилась. Зараз це вже велика команда 
спеціалістів, яка впевненими кроками прямує до забез-
печення найвищого рівня гігієни у лікарняних закладах. 
Наші спеціалісти постійно вдосконалюють свій профе-
сійний рівень, відвідують навчальні тренінги та семіна-
ри. З роками наша Асоціація набула популярності, те-
пер вже нас запрошують на свої зібрання головні лікарі 
та сестри з усієї України. У травні 2012  року ми разом 
з Асоціацією медичних сестер України розпочали Всеу-
країнський проект «Чиста лікарня безпечна для пацієн-
та». Це ще один важливий крок в забезпеченні високого 
рівня гігієни у лікувальних закладах.

– Якими будуть Ваші побажання для СОІК?
– Я хочу побажати Асоціації процвітання, на-

тхнення, гарних ідей, креативу, цікавих зустрічей. 
Маю надію, що скоро всі лікарні України стануть чис-
тими та безпечними.

Окремо хочеться висловити безмеж-
ну подяку голові Асоціації медичних сестер 
України Івашко Галині Миколаївні за під-
тримку та довіру.

Величезний вклад у розвиток Асоціації робить її пре-
зидент – Олег Володимирович Ковальський. За його ініці-
ативи була народжена організація, і відтоді усі ідеї її чле-
нів підтримуються та набувають практичної реалізації. 
Ось, як він висловлює свою думку про проект «Чиста лі-
карня безпечна для пацієнта»:

– Сучасна медицина високотехнологічна як в плані 
діагностики так і лікування. Ми ставимо один діагноз і 
призначаємо лікування, а ВЛІ все змінює і всі наші зусил-
ля стають марні. Людина втрачає своє здоров’я, а ча-
сом і шанс життя. Проект «Чиста лікарня – безпечна 
для пацієнта» створений на потребу часу. Даний про-
ект на перше місце виносить просту тезу «Лікарня по-
чинається з чистоти».

Робота спеціалістів СОІК та членів Асоціації медич-
них сестер України полярно змінює відношення персона-
лу до системи гігієни в лікарні з формального (для сан-
станції і т.д.) до фактичного – використання техноло-
гії гігієни в повсякденній рутинній практичній діяльності.

Систематичне дотримання положень медичної гі-
гієни зберігає здоров’я персоналу та зберігає життя 
пацієнта.Наші зусилля вкладаються не лише на ета-
пі присвоєння статусу, але в подальшому проведен-
ні тренінгів, аудитах в лікарнях  – партнерах проекту.

Статус «Чиста лікарня – безпечна для пацієнта» змі-
нює медичний світ, робить його безпечним для людей.

Долучіться до нас – збережіть здоров’я ЛЮДИНИ.

ЗАВДАННЯ ТА ПРІоРИТЕТИ АСоЦІАЦІї

• Ліквідація застарілих або невиправдано дорогих мето-
дів, впровадження нових методів та оцінка їх ефективності;

• Розробка письмових алгоритмів, що забезпечують 
зниження ризику, пов'язаного з доглядом за пацієнтами 
та інфікування медичного персоналу;

• Складання розрахункових таблиць щодо викорис-
тання дезінфікуючих розчинів;

• Сучасна технологія ефективної дезінфекції та при-
бирання приміщень. 

• Контроль якості проведення роботи медичного пер-
соналу.

• Навчання персоналу з питань інфекційного контролю.
• Впровадження Всеукраїнського проекту «Чиста лі-

карня безпечна для пацієна».

Сьогодні «СОІК» – це молодий, 
енергійний колектив, що прагне змі-
нити світ і зробити його чистішим.

Основна місія служби – збережен-
ня здоров’я персоналу та пацієнтів 
закладів. Наша команда не зупиня-
ється на досягнутому. Територіаль-
но нас можна знайти в кожному ку-
точку України. Спеціалісти асоціації 
працюють у: Києві, Львові, Рівному, 
Чернігові, Одесі, Кіровограді, Івано-
Франківську, Сімферополі, Дніпропе-
тровську, Запоріжжі. Ми – мобільна 
команда, і дуже швидко опиняємося в 
інших регіонах України.

З НАгоДИ 5-ТИ РІЧЧЯ СПЕЦІАЛІСТИ АСоЦІАЦІї ЗІБРАЛИСЯ НА СВЯТКоВИй СЕмІНАР

Суспільно-громадська медична 
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Засновники – творчий колектив
редакції та Асоціація  “Служба організації 

інфекційного контролю”.
Видається з 1 листопада 2004 року як дода-

ток до газети “Медсестра Галичини” 
Реєстраційне свідоцтво ЛВ № 672 від 

6.12.2004 р.

Спілкування з автором тільки на сторінках газети. Від-
повідальність за зміст матеріалів та реклами несуть 

автори та рекламодавці. При передруку посилання на 
газету “Чиста правда” обов’язкове. Позиція редакції 

може не співпадати з авторською.

Адреса редакції: (032) 225-72-88, 225-58-55.
м. Львів, вул. Романчука, 10/3.

Газета зверстана і надрукована в ТзОВ “Сполом”.
Зам. №678/18-09. Наклад 2000 пр.

Асоціації "СОІК" виповнилося 5 років. Це наш перший, не-
величкий ювілей. Однак, за такий термін ми пережили пері-
од становлення, сформували концепцію, визначили пріори-

тети, знайшли однодумців, напрацювали інтелектуаль-
ну базу і створили справжню команду. 26-27 серпня м. Ост-
рог об’єднувало та наповнювало нас святковою атмосферою. 

Ми багато сміялися, жартували, пізнавали, поринали в істо-
рію, робили відкриття, ділилися внутрішнім світом, емоціями, 
думками, подарунками та позитивним настроєм. Ми відвідали 
усі архітектурні пям’ятки древнього Острога, відчули студент-
ську атмосферу та відкрили для себе глибоку історію Націо-
нального університету "Острозька академія". На психологічно-
му тренінгу наша команда по-новому відкрила себе одне для 
одного. Кожен із нас мав можливість заглибитися у власні пе-
реживання, задати собі запитання і знайти на нього відповідь. 

Наша святкова зустріч ще більше об’єднала нас та дода-
ла життєвої енергії для творення нових ідей, подій, проектів. 

Ми не зупиняємося, а лише набираємо ритму. Впев-
нено йдемо вперед, створюємо та змінюємо світ!!!

Керівник Асоціації “СОІК” Ольга Хеленюк


