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Останнім часом в Україні спостерігається зростання кількості ін-
фекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги. Незважаючи на 
впровадження в медичну практику новітніх технологій профілакти-
ки та лікування, кількість цих інфекцій не зменшується. Досвід роз-
винених країн свідчить, що проблему внутрішньолікарняних інфек-
цій можна вирішити лише за умови організації ефективної системи 
епідеміологічного нагляду, своєчасного здійснення профілактич-
них та протиепідемічних заходів. У статті наведено рекомендації, що 
ґрунтуються на рекомендаціях ВООЗ та міжнародному досвіді

Закінчення, початок у № 5 2016

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФІЛАКТИКИ 
ІНФІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА

Перед проведенням планових операцій необхідно виявити і забезпечити 
санацію вогнищ наявної в пацієнта хронічної інфекції на догоспітальному 
рівні. Доцільно коригувати клінічні показники у пацієнтів у передопераційно-
му періоді.

Слід максимально скорочувати терміни перебування пацієнта в стаціо-
нарі (відділенні) у період передопераційної підготовки.

Якщо пацієнту виконуватимуть операцію в плановому порядку, попере-
днє обстеження слід проводити в амбулаторно-поліклінічних умовах. Тоді 
хірургічне втручання в стаціонарі (відділенні) здійснюватиметься без повтор-
ного обстеження, адже кожний зайвий день перебування в стаціонарі збіль-
шує ризик приєднання ВЛІ.

Строки виписки пацієнтів з хірургічного стаціонару (відділення) визна-
чаються станом їхнього здоров’я. З епідеміологічних позицій виправдана 
рання виписка пацієнтів.

ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

АЙДИН
САЛМАНОВ,

професор, 
доктор мед. наук, 

завідувач кафедри 
мікробіології та 

епідеміології НМАПО 
ім. П. Л. Шупика



Журнал заступника головного лікаря | № 6| 2016
www.med-info.net.ua 7

САНЕПІДРЕЖИМ

Дозволяється відвідування пацієнтів родичами, знайомими. Порядок від-
відування відділення встановлюється адміністрацією лікувальної організації. 
Для пацієнтів, стан яких не вимагає цілодобового спостереження і лікуван-
ня, можливо організувати денне перебування у стаціонарі.

Персонал має дотримуватися заходів епідеміологічної обережності під 
час роботи з будь-яким пацієнтом. Незалежно від того, чи використовують-
ся рукавички, до і після контакту з пацієнтом, після зняття рукавичок і що-
разу після контакту із кров’ю, біологічними рідинами, секретами, виділення-

ми або потенційно контамінова-
ними предметами і обладнанням, 
проводиться гігієнічна обробка 
рук.

Під час здійснення маніпуля-
цій/операцій, що супроводжують-
ся утворенням бризок крові, се-
кретів, екскретів, персонал над-
ягає маску, засоби захисту очей 
(окуляри, щитки). У разі забруд-

нення будь-яких засобів індивідуального захисту їх замінюють. Перевага 
віддається засобам захисту одноразового застосування.

Забороняється надягання ковпачків на використані голки. Після викорис-
тання шприци з голками скидаються у непроколювані контейнери. Якщо по-
трібно відділити голки від шприців, необхідно передбачити їхнє безпечне відсі-
кання (спеціальними настільними контейнерами з голковідсікачами або іншими 
безпечними засобами, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку).

Гострі предмети скидають у непроколювані контейнери.
Будь-який пацієнт розглядається як потенційне джерело інфекції, що ство-

рює епідеміологічну небезпеку для медичного персоналу. Пацієнтів з хірур-
гічною інфекцією ізолюють у відділення гнійної хірургії, а за його відсутнос-
ті — в окрему палату.

Перев’язування пацієнтів, що мають гнійне відокремлюване, здійснюють 
в окремій перев’язній, а за її відсутності — після перев’язування пацієнтів, 
що не мають гнійного відокремлюваного. Пацієнтів оглядають у рукавичках 
і одноразових фартухах.

Персонал обробляє руки спиртовмісним шкірним антисептиком не лише 
до огляду і перев’язування інфікованих пацієнтів, а й після.

Пацієнти з гострим інфекційним захворюванням підлягають госпіталізації 
в спеціалізований стаціонар (відділення); за життєвими показниками через 
оперативне втручання — ізоляції в окрему палату.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Якщо пацієнту виконуватимуть операцію в плановому 
порядку, попереднє обстеження слід проводити в ам-
булаторно-поліклінічних умовах. Тоді хірургічне втру-
чання в стаціонарі (відділенні) здійснюватиметься без 
повторного обстеження, адже кожний зайвий день пе-
ребування в стаціонарі збільшує ризик приєднання ВЛІ
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Усі інвазивні діагностичні і лікувальні маніпуляції здійснюють у рукавич-
ках. Рукавички необхідно надягати також під час контакту зі слизовими обо-
лонками пацієнтів і використаними інструментами.

Пацієнти з інфекцією будь-якої локалізації, незалежно від строку її виник-
нення, викликаної метицилін(оксацилін)- резистентним золотистим стафілоко-
ком, ванкоміцинрезистентним ентерококом, підлягають ізоляції в окремі палати.

У процесі лікування таких пацієнтів і догляду за ними вживають таких 
запобіжних заходів:

• при вході в палату персонал надягає маску, спецодяг, рукавички і зні-
має їх при виході;

• предмети догляду, а також стетоскоп, термометр та інше використову-
ються тільки для конкретного пацієнта;

• перев’язування пацієнтів здійснюють у палаті;
• при вході і виході з палати персонал обробляє руки спиртовмісним 

шкірним антисептиком;
• після виписки пацієнта у палаті здійснюють заключну дезінфекцію, 

камерне знезаражування постільних речей, ультрафіолетове знезара-
жування повітря;

• після заключної дезінфекції у палаті здійснюють лабораторне обсте-
ження об’єктів навколишнього середовища.

За необхідності персонал вживає додаткових заходів обережності, що 
відповідають епідеміологічним особливостям конкретної інфекції, і організує 

весь комплекс протиепідемічних за-
ходів. Медичний персонал, що має 
ураження шкіри, відстороняють від 
роботи і направляють на обстеження 
і лікування.

Медичний персонал обробляє 
руки відповідно до вимог, викладе-
них у нормативно-правових актах 
МОЗ України.

У випадку порушення цілісності рукавичок і забруднення рук кров’ю, ви-
діленнями тощо необхідно:

• зняти рукавички;
• вимити руки з милом;
• ретельно висушити руки рушником одноразового використання;
• обробити  руки шкірним антисептиком двічі.
Рукавички необхідно надягати у всіх випадках, коли можливий контакт зі 

слизовими оболонками, ушкодженою шкірою, із кров’ю або іншими біологіч-
ними субстратами, потенційно або явно контамінованими мікроорганізмами.

УВАГА!

Перев’язування пацієнтів, що мають гнійне відокрем-
люване, здійснюють в окремій перев’язній, а за її від-
сутності — після перев’язування пацієнтів, що не ма-
ють гнійного відокремлюваного. Пацієнтів оглядають 
у рукавичках і одноразових фартухах
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Під час обробки операційного поля пацієнта перед хірургічним втручан-
ням та інших маніпуляцій, пов’язаних з порушенням цілісності шкірних по-
кривів і слизових оболонок (пункції різних порожнин, біопсії), перевагу слід 
віддавати спиртовмісним шкірним антисептикам з барвником.

Не слід видаляти волосся перед операцією, якщо волосся біля або на-
вколо операційного поля не заважатиме її проведенню. Якщо його необхід-
но видаляти, то слід робити це безпосередньо перед операцією, використо-
вуючи депілятори (креми, гелі) або інші методи, що не травмують шкірні по-
криви.

Перед обробкою антисептиком шкіри операційного поля слід ретельно 
вимити і очистити її і прилеглі області для усунення явних забруднень.

Обробку операційного поля проводять шляхом протирання окремими 
стерильними марлевими серветками, змоченими шкірним антисептиком, 
протягом часу знезаражування, рекомендованого методичними вказівками/
інструкціями із застосування конкретних засобів.

Під час обробки неушкодженої шкіри перед операцією шкірний антисеп-
тик слід наносити концентричними колами від центра до периферії, а за на-
явності гнійної рани — від периферії до центра. Підготовлена область має 
бути досить великою, щоб за необхідності продовжити розріз або зробити 
нові розрізи для встановлення дренажів.

Для ізоляції шкіри операційного поля застосовують стерильні прости-
радла, рушники, серветки. Можна також використовувати спеціальну хірур-
гічну плівку, що розрізається, з антимікробним покриттям, через яку роблять 
розріз шкіри.

Обробка ін’єкційного поля передбачає знезаражування шкіри за допо-
могою спиртовмісного шкірного антисептика в місці ін’єкцій (підшкірних, 
внутрішньом’язових, внутрішньовенних та інших) і взяття крові.

Ін’єкційне поле обробляють послідовно, дворазово стерильною сервет-
кою, змоченою шкірним антисептиком. Час знезаражування має відповідати 
рекомендаціям, викладеним у методичних вказівках/інструкції із застосуван-
ня конкретних засобів.

Для обробки ліктьових згинів донорів використовують ті самі шкірні ан-
тисептики, що й для обробки операційного поля. Шкіру ліктьового згину про-
тирають дворазово роздільними стерильними серветками, змоченими шкір-
ним антисептиком, і залишають на необхідний час.

Для санітарної (загальної або часткової) обробки шкірних покривів ви-
користовують антисептики без вмісту спиртів, що мають дезінфікуючі та 
мийні властивості. Санітарну обробку здійснюють напередодні оперативно-
го втручання або під час догляду за пацієнтом відповідно до чинних доку-
ментів щодо знезаражування шкірних покривів.
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Профілактичне призначення антибіотиків (антибіотикопрофілактика) є 
одним із найбільш ефективних заходів із запобігання інфекційних усклад-
нень після хірургічних втручань.

Застосовуючи антибіотикопрофілактику, необхідно враховувати як ко-
ристь, так і можливий ризик, виходячи насамперед:

• з оцінки ризику виникнення інфекційних ускладнень;
• з ефективності застосування антибіотикопрофілактики за певної опе-

рації;
• з можливих несприятливих наслідків застосування антибіотиків.
Вибираючи антибіотики, слід віддавати перевагу препаратам, активним 

щодо очікуваних (найбільш ймовірних) збудників інфекційних ускладнень за 
певних операцій.

Антибіотики для профілактики ВЛІ здебільшого слід застосовувати в та-
ких самих дозах, що і для лікування (ближче до верхньої границі допустимої 
дози).

Слід рекомендувати внутрішньовенне введення антибіотиків. Інші спо-
соби (внутрішньом’язове введення, місцеве застосування — у рану) посту-
паються своєю ефективністю. Оральне застосування антибіотиків допусти-
ме, однак недостатньо ефективне.

Антибіотики для профілактики ВЛІ слід вводити до (у крайньому випад-
ку під час) операції; з урахуванням періоду напіввиведення для більшості 
препаратів, рекомендованих для профілактики ВЛІ, — не раніше як за 2 год. 
до операції, в ідеалі — за 15-20 хв. до розрізу.

Доцільно вводити антибіотик одночасно з початком анестезії.
Здебільшого для ефективної профілактики достатньо однієї дози ан-

тибіотика. Додаткові дози можуть бути виправдані за масивної крово-
втрати (понад 1000 мл під час операції) й у випадку застосування анти-
біотиків із коротким періодом напіввиведення за тривалих (понад 3 год.) 
операціях.

ПРОФІЛАКТИКА ІНФІКУВАННЯ 
В ОПЕРАЦІЙНОМУ БЛОЦІ Й ПЕРЕВ’ЯЗНИХ

Територію операційного блоку розділяють на три функціональні зони: 
необмежену, напіввільну, обмежену.

Необмежена зона складається зі службових приміщень, приміщень для 
збирання, дезінфекції, тимчасового зберігання відходів класів А і Б, вико-
ристаної білизни, а також технічних приміщень.

Напіввільна зона складається із приміщень санпропускника, приміщення 
для зберігання апаратури, інструментарію, видаткових матеріалів, білизни.

http://onlinecorrector.com.ua/біля-край-за-під-час-у-разі
http://onlinecorrector.com.ua/щодо
http://onlinecorrector.com.ua/здебільшого
http://onlinecorrector.com.ua/біля-край-за-під-час-у-разі
http://onlinecorrector.com.ua/більш-ніж-понад
http://onlinecorrector.com.ua/біля-край-за-під-час-у-разі
http://onlinecorrector.com.ua/більш-ніж-понад
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Обмежена зона складається з операційних залів, передопераційних, 
стерилізаційної, кімнат для наркозу. Передстерилізаційну обробку і стери-
лізацію медичних виробів бажано здійснювати в централізованому стерилі-
заційному відділенні.

Усі двері операційної мають залишатися закритими за винятком тих ви-
падків, коли є необхідність переміщення обладнання, персоналу або хворо-
го. Кількість персоналу, якому дозволено заходити в операційну, особливо 
після початку операції, має бути зведена до мінімуму.

Операційний блок обладнують вентиляційними установками з перева-
гою припливу повітря над витяжкою.

Під час підготовки стерильних столів необхідно дотримуватися заходів 
асептики:

• стіл попередньо дезінфікують способом протирання одним із засобів, 
рекомендованих для дезінфекції поверхонь у приміщеннях;

• простирадла, використовувані для підготовки стерильних столів, пе-
ред стерилізацією перевіряють на цілісність матеріалу. За наявності 
ушкоджень їх слід замінити. Альтернативою є використання стериль-
ної одноразової хірургічної білизни або стерильних одноразових спе-
ціальних комплектів.

Перед вийманням простерилізованих матеріалів та інструментів (до роз-
криття стерилізаційних коробок/упаковок):

• візуально оцінюють щільність закриття кришки стерилізаційної коробки 
або цілісність стерилізаційної упаковки одноразового застосування;

• перевіряють колір індикаторних міток хімічних індикаторів, у тому чис-
лі на стерилізаційних пакувальних матеріалах;

• перевіряють дату стерилізації;
• на бирці бікса, пакувальному пакеті ставлять дату, час розкриття і під-

пис того, хто відкрив.
Перед підготовкою стерильних столів операційна сестра обробляє руки 

спиртовмісним шкірним антисептиком за технологією обробки рук хірургів, 
надягає стерильні халат і рукавички (без шапочки і маски вхід в операційну 
заборонений).

Під час підготовки великого інструментального стола два стерильні 
простирадла, кожне з яких складене вдвічі, розкладають на ліву і праву по-
ловини стола місцями згину до стіни. Простирадла розташовують внахлест 
таким чином, щоб по центру стола краї одного простирадла заходили на ін-
ше простирадло не менше ніж на 10 см, а краї простирадл із усіх боків сто-
ла звисали приблизно на 15 см. Поверх цих простирадл вистилають третє 
простирадло в розгорнутому вигляді так, щоб його краї звисали не менше 
ніж на 25 см. Стіл з розкладеними на ньому інструментами зверху накривають 
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стерильним простирадлом, складеним удвічі по довжині простиралового по-
лотна, або двома простирадлами в розгорнутому вигляді.

Великий інструментальний стіл накривають один раз на день безпосеред-
ньо перед першою операцією. Під час роботи інструменти і матеріали з вели-
кого інструментального стола дозволяється брати лише в стерильних рукавич-
ках за допомогою стерильного корнцанга/пінцета. Після проведеної операції 
на великий інструментальний стіл додатково, поповнюючи зі стерильної уклад-
ки, викладають інструменти і матеріали, необхідні для наступної операції.

Під час підготовки малого інструментального робочого стола його 
накривають стерильним простирадлом, складеним вдвічі, а потім стериль-
ною пелюшкою в розгорнутому вигляді, краї якої мають рівномірно звисати 
з усіх боків стола. Викладають стерильні інструменти, матеріали і зверху на-
кривають їх стерильною пелюшкою, складеною вдвічі. Альтернативою є ви-
користання простирадла-чохла одноразового застосування з нетканого по-
вітропроникного матеріалу, стійкого до проникнення рідин.

Малий інструментальний робочий стіл після кожної операції накривають 
заново для наступної операції.

Альтернативою стерильних столів є індивідуальні укладки на кожну опе-
рацію, включаючи стандартний набір інструментів і окремо упаковані інстру-
менти.

Члени операційної бригади входять на територію операційного блоку 
через санпропускник, де приймають душ і міняють одяг на операційні кос-
тюми і шапочки.

Перед входом в обмежену зону члени операційної бригади надягають 
маски (переважно одноразового застосування), що закривають ніс, рот і об-
ласть підборіддя, і проходять у передопераційну, де проводять обробку рук 
хірургів за відповідною технологією. Після цього члени операційної бригади 
надягають спочатку стерильні халати, а потім рукавички (за допомогою ме-
дичної сестри).

Хірургічні халати, використовувані в операційному блоці, мають бути по-
вітропроникними і стійкими до проникнення вологи.

У разі порушення цілісності рукавичок під час операції їх необхідно не-
гайно замінити, а руки обробити спиртовмісним шкірним антисептиком.

У разі виникненні «аварійної ситуації» під час операції (порушення ціліс-
ності шкірних покривів рук членів операційної бригади) негайно слід здій-
снити заходи щодо екстреної профілактики гепатиту В і ВІЛ-інфекції.

Для проведення операцій з високим ризиком порушення цілісності ру-
кавичок слід надягати 2 пари рукавичок або рукавички підвищеної міцності.

До початку роботи перев’язної здійснюють вологе прибирання її 
приміщення з обробкою всіх поверхонь дезінфектантом. Для прибирання 
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перев’язної використовують спеціально виділений халат, рукавички, маску 
і шапочку, промаркований інвентар, серветки, ємність. Після прибирання 
перев’язної медичний персонал знімає спецодяг, миє руки з милом і здій-
снює їх гігієнічну обробку.

У структурі хірургічного відділення з ліжковим фондом на 30 і більше 
пацієнтів необхідно мати дві перев’язні — для здійснення «чистих» і «бруд-
них» перев’язок. У хірургічному відділенні, що має до 30 ліжок, допускаєть-
ся наявність однієї перев’язної. Черговість перев’язок планується з ураху-
ванням чистоти рани.

Перев’язна має бути забезпечена необхідною кількістю стерильних ін-
струментів і видаткового матеріалу. Набори для здійснення перев’язок ма-
ють бути індивідуальними.

Медична сестра має накривати стерильний перев’язний стіл на кожну 
перев’язку. Перев’язний стіл для пацієнта (кушетку) дезінфікують способом 
протирання і накривають чистим простирадлом (пелюшкою) перед кожною 
новою перев’язкою.

Медична сестра і лікар мають працювати в халаті (за необхідності — і у 
фартуху), рукавичках, шапочці, масці. Бажано вдягати халат одноразового 
застосування. Зняття пов’язки здійснює перев’язна сестра — у чистих (не-
стерильних) рукавичках.

Лікар (хірург, що проводить операцію) здійснює перев’язку в стерильних 
рукавичках, які міняє для кожної перев’язки.

Усі предмети зі стерильного перев’язного стола беруть стерильним корн-
цангом (пінцетом). По закінченні перев’язки відпрацьований матеріал, ви-
користані рукавички, халати скидають у ємність для збирання відходів кла-
су Б і надалі піддають дезінфекції і утилізації.

Інструменти багаторазового застосування після перев’язки дезінфікують 
способом занурення в дезінфікуючий розчин, потім піддають передстерилі-
заційному очищенню і стерилізації (у центральному стерилізаційному відді-
ленні — за його наявності в організації закладі охорони здоров’я).

Наприкінці робочого дня здійснюють прибирання перев’язної з подаль-
шим знезаражуванням повітря. Один раз на тиждень здійснюють генераль-
не прибирання перев’язної, про що роблять запис у журналі реєстрації при-
бирань. 


