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САНЕПІДРЕЖИМ

Попри впровадження в медичну практику новітніх 
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в жодному програмному документі, який визначав би 
стратегію наукових досліджень, завдання щодо розробки 
нормативного, правового забезпечення, впровадження 
передових методів профілактики в практику. У статті 
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Впровадження сучасних підходів і оптимізація санітарно-гігієнічних за-
ходів з профілактики ІПМД у закладах охорони здоров’я
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Необхідність впровадження сучасних підходів визначається важливістю сані-
тарно-гігієнічних заходів для профілактики ІПМД. Метою реалізації цих заходів є 
створення оптимальних умов для перебування пацієнтів у лікувальному закладі 
та професійної діяльності медичного персоналу, спрямоване на збереження їх 
здоров’я і запобігання внутрішньолікарняному інфікуванню.

Раціональні санітарно-гігієнічні заходи не тільки лежать в основі профілакти-
ки ІПМД серед пацієнтів і персоналу, від якості їх проведення значною мірою за-
лежить успіх лікування хворих, а також продуктивність, комфортність і безпека 
професійної діяльності персоналу закладів охорони здоров’я. 

Реалізація основних принципів гігієни в закладах охорони здоров’я передба-
чає створення умов для:

• здійснення лікувально-діагностичного процесу, організації розміщення і хар-
чування пацієнтів;

• організації праці медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів;
• запобігання заносу інфекції, виникненню групової і спалахової захворюва-

ності, створенню шляхів передання ІПМД і циркуляції госпітальних штамів у 
заклах охорони здоров’я;

• недопущення поширення збудників ІПМД за межі лікувально-профілактич-
ного закладу і забезпечення безпеки населення, яке мешкає на прилеглій 
до закладу охорони здоров’я території.

Отже, виконання вже розроблених завдань і впровадження новітніх техноло-
гій потребують широкого комплексу заходів:

• використання сучасних, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, ар-
хітектурно-планувальних рішень у будівництві та реконструкції будівель за-
кладів охорони здоров’я;

• раціонального розміщення функціональних підрозділів закладу на поверхах 
і в корпусах з урахуванням вимог протиепідемічного режиму;

• виконання вимог і рекомендацій щодо облаштування інфекційних відділень, 
операційних блоків, пологових залів та ін. Особливу увагу слід приділяти 
амбулаторно-поліклінічним установам і окремим кабінетам;

• дотримання санітарних норм і правил розміщення, обладнання та експлуа-
тації приміщень з урахуванням принципу функціонального зонування;

• забезпечення водопостачання, вентиляції, опалення та освітлення 
закладів охорони здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних норм і 
правил;

• забезпечення відповідності класу чистоти приміщень у лікувально-профі-
лактичному закладі виробничим процесам, що проводяться в них;

• вдосконалення системи ізоляційно-обмежувальних заходів;
• оптимізації розмежування потоків з різним ступенем епідемічної небезпеки 

під час організації руху персоналу, транспортування їжі, білизни, інструмен-
тів, видалення відходів тощо;
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• забезпечення умов для дотримання вимог до обробки рук медичного 
персоналу, операційного та ін’єкційного полів, санітарної обробки шкірних 
покривів пацієнтів, до організації поточної та остаточної дезінфекції, перед-
стерилізаційного очищення і стерилізації виробів медичного призначення;

• застосування сучасних технологій прибирання приміщень;
• дотримання протиепідемічних вимог і санітарних норм зі збору, тимчасово-

го зберігання, знезараження (знешкодження) і видалення медичних відходів;
• впровадження сучасних технологій приготування, транспортування і роздачі їжі;
• дотримання правил особистої гігієни і санітарних норм догляду за хворими;
• дотримання білизняного режиму, широкого застосування одноразової бі-

лизни, одягу для медичного персоналу та текстильних виробів, які застосо-
вуються для догляду за пацієнтами;

• забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях медич-
ного персоналу;

• оптимізації методів санітарно-освітньої роботи серед пацієнтів стаціонарів.

Удосконалення системи навчання медичного персоналу щодо профі-
лактики ІПМД

Нині вже склалися певні методичні підходи до навчання медичного персона-
лу закладів охорони здоров’я щодо профілактики ІПМД. Однак очевидною є не-
достатність існуючих заходів для якісної і системної підготовки фахівців різного 
профілю з цих питань.

Основні складові та принципи системи навчання персоналу закладів охорони 
здоров’я з питань профілактики ІПМД:

• модульний, орієнтований на різні категорії персоналу характер навчання;
• диференційованість з урахуванням виконуваних функцій;
• наявність кафедр, навчально-методичних центрів для забезпечення комп-

лексності, наступності та регулярності навчання;
• використання різних форм післядипломного навчання: очного, заочного, 

дистанційного тощо;
• вдосконалення інформаційного та методичного забезпечення персоналу за-

кладів охорони здоров’я (довідники, бази даних, тематичні журнали, інфор-
маційні листки, комп’ютерне забезпечення);

• підвищення мотивації медичних кадрів до створення безпечних умов у ліку-
вально-профілактичних закладах;

• контроль якості навчання і атестація.
Персонал закладів охорони здоров’я, незалежно від спеціальності та квалі-

фікації, повинен мати теоретичну і практичну підготовку з питань профілактики 
ІПМД і постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень. 

Обов’язкове навчання працівників закладів охорони здоров’я з питань про-
філактики ІПМД проводиться безпосередньо після працевлаштування (за спеці-
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ально створеними навчальними програмами) і в подальшому на регулярній осно-
ві. З цією метою заклад охорони здоров’я повинен мати у своєму розпорядженні 
необхідні сили і засоби для організації навчання персоналу на сучасному педа-
гогічному та методичному рівні, а також організвувати навчання  на базі закладів 
середньої, вищої медичної і додаткової професійної освіти. 

Слід розробити диференційовані освітні програми для навчання фахівців різ-
ного профілю, що враховують специфічні особливості закладу (відділення). До-
цільно також проводити вхідний і підсумковий тестовий контроль, заліки. Вико-
ристовувати інтерактивні форми навчання — семінари-тренінги, роботу в малих 
групах, рольові ігри тощо.

На регіональному рівні доречним є створення освітніх Центрів з профілактики 
ІПМД. Основним завданням таких Центрів є розробка і реалізація диференційова-
них освітніх програм для фахівців різного профілю і різних категорій, організація 
курсів за вибором для працівників медичних закладів з питань профілактики ІПМД, 
підготовка методичних та наочних посібників. Спільні обговорення і навчання фа-
хівців допомагають краще зрозуміти проблеми, які стоять перед узакладами, і роз-
робити тактику системного підходу до організації профілактики та боротьби з ІПМД. 

На післядипломному рівні підготовки необхідно ширше впроваджувати муль-
тидисциплінарне навчання на циклах тематичного удосконалення, присвячених 
проблемам профілактики ІПМД із залученням фахівців різного профілю: клініцис-
тів, госпітальних епідеміологів, спеціалістів з інфекційного контролю, бактеріоло-
гів, клінічних фармакологів, дезінфектологів, гігієністів.

Оптимізація принципів профілактики ІПМД серед медичного персоналу
Показники захворюваності працівників закладів охорони здоров’я на ін-

фекційні хвороби істотно перевищують аналогічні показники у багатьох га-
лузях промисловості і значною мірою визначаються специфікою професій-
ної діяльності. Це пов’язано з наявністю в закладах охорони здоров’я вели-
кої кількості джерел збудників інфекції (хворих і носіїв серед пацієнтів), 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

На регіональному рівні доречним є створення освітніх Центрів з про-
філактики ІПМД. Основним завданням таких Центрів є розробка і ре-
алізація диференційованих освітніх програм для фахівців різного про-
філю і різних категорій, організація курсів за вибором для працівників 
медичних закладів з питань профілактики ІПМД, підготовка методич-
них та наочних посібників
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необхідністю проведення інвазивних діагностичних та лікувальних процедур, 
своєрідністю мікробного пейзажу, специфікою шляхів передання збудників 
інфекцій. Значний вплив на ситуацію справляє широке застосування в за-
кладах охорони здоров’я антимікробних препаратів (антибіотиків, дезінфек-
тантів, антисептиків), цитостатиків, що змінюють біоценоз слизових оболо-
нок і шкірного покриву персоналу та відкривають «вхідні ворота» для інших 
мікроорганізмів. Зараження медичних працівників різними мікроорганізма-
ми, в тому числі полірезистентними штамами, є причиною захворювань та 
інвалідизації.

Оптимізація принципів профілактики ІПМД медичного персоналу передбачає:
• організацію медичних оглядів під час прийому на роботу і періодичних ме-

дичних оглядів;
• виявлення та облік випадків інфекційного захворювання, стану носійства, 

інтоксикації, сенсибілізації організму, травм (мікротравм), аварійних ситуа-
цій з потраплянням крові і біологічних рідин на шкіру і слизові, організацію 
диспансерного спостереження, в тому числі за носіями маркерів гемокон-
тактних інфекцій;

• наявність санітарно-побутових приміщень, організацію харчування персоналу;
• організацію екстреної та планової специфічної і неспецифічної профілакти-

ки інфекційних захворювань;
• дотримання гігієнічних вимог до обробки рук;
• забезпечення відповідно до розрахункової потреби засобами індивідуаль-

ного захисту для догляду за хворими і навчання щодо їх використання;
• розробку і застосування епідеміологічно безпечних технологій виконання 

лікувальних і діагностичних процедур;
• навчання медичних працівників епідеміології та профілактиці ІПМД у різних 

типах закладів охорони здоров’я.
Для реалізації цього напряму необхідно:
• вдосконалення підходів до оцінки негативного впливу факторів лікарняного 

середовища на здоров’я медичного персоналу;
• розробку методик оцінки втрат здоров’я медичного персоналу в зв’язку з 

професійною діяльністю;
• розробку програм диспансеризації медичного персоналу та програм оздо-

ровчих заходів;
• вдосконалення заходів профілактики ІПМД медичного персоналу;
• розробку програм лікування та реабілітації, соціального захисту медичного 

персоналу відділень високого ризику;
• вдосконалення правового забезпечення випадків професійного інфікування 

медичних працівників;
• розробку програм навчання медичного персоналу з проблем біологічної без-

пеки в закладах охорони здоров’я різного профілю.
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Підвищення ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів
Наукові дослідження останніх десятиліть, які ґрунтуються на принципах доказо-

вості, переконливо показали, що найважливішими епідеміологічними принципами 
профілактики, які мають бути реалізовані в лікувально-профілактичних закладах, є:

• мінімізація термінів перебування пацієнта в стаціонарі;
• зниження ступеня агресії медичних технологій;
• обмеження використання високоінвазивних процедур;
• забезпечення використання епідеміологічно безпечних медичних техноло-

гій, що передбачає:
— розробку і впровадження епідеміологічно безпечних алгоритмів вико-

нання медичних процедур, які включають детальний опис заходів з про-
філактики ІПМД;
— зменшення факторів ризику контамінації матеріалів, розчинів, інстру-

ментів за рахунок ліквідації проміжних пунктів обробки матеріалів;
— забезпечення принципу дублювання бар’єрів захисту від потенційних 

джерел контамінації матеріалів та інструментів;
— забезпечення дотримання правил техніки безпеки під час роботи пер-

соналу з біологічними матеріалами і комплексу екстрених профілактич-
них заходів у разі виникнення аварійних ситуацій з ризиком інфікування 
медичного персоналу;
— поділ потоків з різним ступенем епідемічної небезпеки на всіх етапах 

лікувально-діагностичного процесу;
— реалізацію принципу індивідуальної ізоляції (в тому числі виконання 

маніпуляцій пацієнту з використанням індивідуальних укладок);
— систематичне проведення заходів, спрямованих на обмеження селек-

ції антибіотикостійких штамів мікроорганізмів за рахунок раціонального 
використання антимікробних препаратів, у тому числі з урахуванням ре-
зультатів моніторингу антибіотикорезистетності мікрофлори в закладах 
охорони здоров’я;
— проведення ефективних адекватних ізоляційно-обмежувальних заходів;
— підтримання оптимального ступеня мікробіологічної чистоти лікарня-

ного середовища за рахунок впровадження сучасних технологій приби-
рання приміщень та знезараження медичних відходів;
— захист пацієнта від вторинного ендогенного інфікування, що включає 

санацію хронічних вогнищ інфекції; профілактичне застосування антибі-
отиків; застосування за показаннями імуностимулюючої терапії; профі-
лактичне застосування пробіотиків (еубіотиків), бактеріофагів; забезпе-
чення якісної хірургічної техніки виконання операцій, процедур і маніпу-
ляцій, а також ведення пологів.

Обов’язковою умовою забезпечення ефективної профілактики ІПМД є опти-
мізація застосування антибіотиків та інших антимікробних препаратів у закладах 
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охорони здоров’я, що має здійснюватися завдяки взаємодії лікаря-епідеміолога 
лікувально-профілактичного закладу, клінічного фармаколога, лікаря-бактеріо-
лога і лікарів клінічного профілю. 

Оптимізація застосування антибіотиків включає:
• впровадження в роботу закладу охорони здоров’я принципів застосування 

антибіотиків на основі міжнародних і національних рекомендацій щодо ан-
тимікробної хіміотерапії;

• розробку тактики застосування антибіотиків з урахуванням існуючих реко-
мендацій, інформації про глобальне і регіональне поширення резистентних 
збудників інфекції, даних багатоцентрових досліджень щодо антибіотикоре-
зистетності та результів моніторингу антибіотикорезистетності штамів мі-
кроорганізмів у лікувально-профілактичному закладі;

• оцінку стратегії та контроль використання антибіотиків у різних відділеннях 
та типах закладів охорони здоров’я;

• оптимізацію передопераційної антибіотикопрофілактики в кожному конкрет-
ному лікувально-профілактичному закладі;

• розробку науково обґрунтованого підходу до складання формулярів анти-
біотиків і хіміопрепаратів з проведенням системного аналізу та оцінкою за-
тратно-ефективної значущості відібраних антибіотиків;

• розробку і впровадження методичних матеріалів щодо стратегії застосуван-
ня антибіотиків для лікування і профілактики ІПМД.

Оптимізація заходів боротьби і профілактики ІПМД з різними шляхами пере-
дання передбачає:

• проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при різних групах 
інфекцій у закладах охорони здоров’я різного профілю;

• раціоналізацію методів і схем екстреної профілактики, включаючи викорис-
тання бактеріофагів та імуномодуляторів як для пацієнтів, так і для медич-
них працівників;

• вдосконалення заходів, спрямованих на розрив природних механізмів передання;
• визначення тактики імунопрофілактики медичного персоналу (в особливих 

випадках — пацієнтів);
• впровадження сучасних заходів захисту медичного персоналу від інфікування;
• розробку рекомендацій щодо розрахунку необхідної кількості засобів інди-

відуального захисту медичного персоналу;
• розробку стратегії і тактики заходів у разі виявлення серед медичних пра-

цівників носійства збудників ІПМД;
• підготовку пакета нормативних і методичних документів з профілактики 

ІПМД, ізоляційно-обмежувальних та інших заходів у разі інфекцій з різними 
шляхами передання в умовах лікувально-профілактичних закладів, мето-
дичних рекомендацій щодо правил використання засобів індивідуального 
захисту медичного персоналу.
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Підвищення ефективності дезінфекційних і стерилізаційних заходів
Підвищення ефективності дезінфекційних і стерилізаційних заходів передбачає 

вдосконалення засобів і методів дезінфекції, передстерилізаційного очищення і сте-
рилізації, розробку та впровадження нових, більш ефективних і безпечних техноло-
гій, організаційних форм здійснення дезінфекційних і стерилізаційних заходів з ура-
хуванням особливостей функціонування закладів охорони здоров’я різного профілю.

Останніми роками спостерігаються випадки реєстрації та впровадження в 
практику охорони здоров’я неефективних дезінфекційних засобів, дезінфекцій-
ного і стерилізаційного обладнання, що пов’язано з відсутністю у багатьох випад-
ках належної кваліфікованої експертної оцінки.

Відповідно до цього важливими напрямами роботи є:
• створення системи акредитації науково-дослідних лабораторій (центрів), які 

здійснюють передреєстраційні дослідження нових дезінфекційних засобів, 
в тому числі для застосування в медичних організаціях;

• удосконалення системи акредитації випробувальних лабораторій, які здій-
снюють роботи з підтвердження відповідності дезінфекційних засобів, у то-
му числі рекомендованих для застосування в медичних закладах;

• організація контролю якості придбаних і використовуваних засобів дезін-
фекції, очищення та стерилізації з подальшим інформуванням про недобро-
совісних виробників;

• досягнення стандарту якості стерилізації матеріалів і виробів медичного при-
значення, що виключає можливість появи більше одного нестерильного ви-
робу на мільйон простерилізованих;

• максимальна заміна виробів багаторазового застосування на вироби одно-
разового застосування;

• захист від повторної контамінації стерильних матеріалів;
• створення, виробництво і впровадження в практику вітчизняних мийно-де-

зінфекційних машин для обробки (дезінфекції, передстерилізаційного очи-
щення) виробів медичного призначення, в тому числі ендоскопів;

• створення, виробництво і впровадження в практику сучасного стериліза-
ційного обладнання на основі нових стерилізуючих агентів (холодна плаз-
ма та ін.), пріоритетними вимогами до якого є ефективна стерилізація ви-
робів медичного призначення в упакованому вигляді і можливість контр-
олю стерилізації;

• розробка науково обгрунтованих режимів стерилізації виробів медичного 
призначення в новоствореному обладнанні;

• розробка нових ферментовмісних засобів передстерилізаційного очищення 
виробів медичного призначення;

• організація виробництва і впровадження в практику сучасних упаковок ві-
тчизняного виробництва для матеріалів і виробів медичного призначення, 
які підлягають стерилізації;
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• кваліфікована експертна оцінка зарубіжного дезінфекційного і стерилізацій-
ного обладнання, допоміжних матеріалів (упаковки, хімічних та біологічних 
індикаторів тощо), а також експлуатаційної документації на них; за необхід-
ності — підготовка повноцінних інструкцій українською мовою;

• подальша гармонізація підходів, прийнятих в Україні та за кордоном у галу-
зі вивчення, оцінки ефективності та застосування засобів дезінфекції, очи-
щення і стерилізації зі збереженням положень, обґрунтованих вітчизняними 
науковими дослідженнями;

• вдосконалення засобів і методів контролю стерилізації, ефективності та якос-
ті дезінфекції;

• створення нових високоефективних і малотоксичних засобів дезінфекції, 
стерилізації, дезінсекції та дератизації для застосування в закладах охоро-
ни здоров’я;

• розробка нових засобів і методів експрес-контролю робочих розчинів дезін-
фікуючих засобів;

• створення методик визначення стійкості госпітальних штамів мікроорганіз-
мів до дезінфікуючих засобів;

• розробка і здійснення заходів, спрямованих на запобігання формуванню 
госпітальних штамів мікроорганізмів, стійких до дезінфікуючих засобів;

• систематичне здійснення заходів, спрямованих на стримування селекції шта-
мів мікроорганізмів, стійких до дезінфікуючих засобів, включаючи шкірні 
антисептики, шляхом підвищення якості проведення дезінфекції, вдоскона-
лення тактики дезінфекційних заходів з урахуванням результатів моніторин-
гу стійкості мікроорганізмів до дезінфектантів;

• розробка оптимальних схем ротації дезінфікуючих засобів на підставі ре-
зультатів моніторингу стійкості госпітальних штамів мікроорганізмів з ура-
хуванням специфіки функціонування закладів охорони здоров’я, видів збуд-
ників і особливостей дезінфікуючих засобів;

• впровадження нових ефективних і малотоксичних, зручних у застосуванні 
шкірних антисептиків для знезараження рук медичних працівників і шкірно-
го покриву пацієнтів;

• впровадження сучасних методів обробки рук, всього арсеналу нових техно-
логій щодо антисептики;

• впровадження сучасних методів обробки шкіри пацієнтів перед інвазивними 
маніпуляціями;

• розробка і впровадження в практику закладів охорони здоров’я нових ефектив-
них, безпечних для медичного персоналу та пацієнтів засобів і обладнання з ме-
тою знезараження і очищення повітря в приміщеннях закладів охорони здоров’я;

• створення і впровадження в закладах охорони здоров’я сучасних економіч-
них засобів і нового обладнання для знезараження медичних відходів, від-
даючи перевагу фізичним методам (або комбінації їх з хімічним).

PUMZ_02_17.indd   38 26.01.2017   14:11:46



39www.med-info.net.ua

САНЕПІДРЕЖИМ

Практика управління медичним закладом № 2/2017

Підвищення ефективності дезінфекційних і стерилізаційних заходів передбачає:
організацію в закладах охорони здоров’я централізованих стерилізаційних 

відділень (ЦСО), що відповідають сучасним вимогам; у разі відсутності в устано-
ві ЦСО — забезпечення лікувально-діагностичного процесу стерильними мате-
ріалами і виробами медичного призначення (в тому числі промислового вироб-
ництва) в необхідній кількості;

• постійне вдосконалення нормативної та методичної бази, яка регламентує 
застосування сучасних засобів дезінфекції, передстерилізаційного очищен-
ня і стерилізації, дезінфекційного і стерилізаційного обладнання, методів 
контролю їх ефективності;

• розробку наукових засад визначення потреби, планування і контролю раці-
онального застосування дезінфекційних засобів з урахуванням їх цільової 
ефективності та безпеки для медичного персоналу і пацієнтів;

• розробку стратегії і тактики обґрунтованого вибору і застосування дезінфі-
куючих засобів у конкретному медичному закладі з урахуванням його типу 
і структури, цілей і завдань дезінфекції, епідеміологічної ситуації та особли-
востей збудників ІПМД;

• створення стратегічних запасів дезинфікуючих засобів з різних хімічних груп 
на рівні регіонів, закладів охорони здоров’я з урахуванням необхідності ро-
тації і цільового призначення, особливостей збудників ІПМД;

• підвищення кваліфікації фахівців випробувальних лабораторій і випробу-
вальних лабораторних центрів (ВЛЦ) у сфері тестування активності і безпе-
ки дезінфекційних засобів, що виключає необґрунтовані рекомендації щодо 
режимів їх застосування;

• вдосконалення методології тестування дезінфекційних засобів на етапі пе-
редреєстраційних випробувань; впровадження більш досконалої оцінки якос-
ті експонованих матеріалів за ефективністю і безпекою дезінфекційних за-
собів шляхом впровадження системи паралельного тестування у двох ви-
пробувальних лабораторних центрах (ВЛЦ);

• розробку методичних рекомендацій з організації заходів, спрямованих на 
запобігання формуванню госпітальних штамів мікроорганізмів, стійких до 
дезінфікуючих засобів;

• систематичне проведення профілактичної дезінсекції та дератизації ефек-
тивними і малотоксичних засобами, рекомендованими для використання в 
закладах охорони здоров’я.

Розвиток наукових досліджень у галузі епідеміології і профілактики ІПМД
Проблема профілактики ІПМД — міждисциплінарний науковий напрям, що до-

сліджує закономірності розвитку епідемічного процесу різних нозологічних форм 
ІПМД у закладах охорони здоров’я різного профілю, особливості етіології і власти-
вості збудників, що зумовлюють розвиток інфекційних захворювань у пацієнтів та 
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медичного персоналу, умови і чинники (медико-біологічні, гігієнічні, організаційні, 
лікувально-діагностичні та ін.), що сприяють або перешкоджають появі і поширен-
ню ІПМД у закладах охорони здоров’я, і водночас — сфера практичної діяльності, 
спрямована на розробку і реалізацію профілактичних і протиепідемічних заходів 
для забезпечення безпеки перебування пацієнтів, умов праці медичних працівни-
ків у закладах охорони здоров’я.

Розвиток наукових досліджень з основних напрямів профілактики ІПМД пе-
редбачає:

• розробку цільової програми наукових досліджень;
• координацію наукових досліджень;
• забезпечення розвитку науково-технологічного потенціалу;
• консолідацію і концентрацію ресурсів на перспективних науково-технологіч-

них напрямах на основі розширення застосування механізмів державно-при-
ватного партнерства, в тому числі інноваційно активних підприємств, на на-
уково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах;

• забезпечення припливу молодих фахівців у сферу наукових досліджень і 
розробок, розвиток провідних наукових шкіл;

• розвиток дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах;
• розвиток наукової лабораторної і матеріально-технічної бази конкуренто-

спроможних наукових організацій, вищих навчальних закладів;
• розвиток ефективних елементів інфраструктури інноваційної системи;
• вивчення особливостей проявів ІПМД у закладах охорони здоров’я різного 

профілю в сучасних умовах;
• розробку епідеміологічної класифікації ІПМД;
• вивчення механізмів, чинників і умов розвитку епідемічного процесу різних 

нозологічних форм ІПМД на сучасному етапі;
• вивчення структури і динамічних змін популяцій бактеріальних, вірусних і 

паразитарних патогенних агентів у закладах охорони здоров’я різного про-
філю;

• удосконалення методології, технології ведення епідеміологічного нагляду і 
контролю ІПМД у закладах охорони здоров’я різного профілю;

• вдосконалення підходів і методів забезпечення біологічної безпеки у закла-
дах охорони здоров’я, збереження здоров’я медичного персоналу;

• розробку засобів і методів діагностики ІПМД;
• удосконалення підходів і методів багаторівневої профілактики ІПМД;
• розробку і вдосконалення засобів і методів стерилізації, дезінфекції, дезін-

секції та дератизації;
• вдосконалення методів лікування ІПМД;
• розробку критеріїв випадків професійного інфікування персоналу;
• розробку критеріїв біологічної безпеки у закладах охорони здоров’я.
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Оцінка ефективності комплексу заходів щодо профілактики ІПМД 
У системі протиепідемічного забезпечення населення істотне значення має 

оцінка епідеміологічної, соціальної та економічної ефективності профілактичних 
заходів, мета якої полягає в досягненні максимального профілактичного ефекту 
при мінімально допустимих витратах на організацію і проведення комплексу про-
філактичних заходів.

Епідеміологічна ефективність заходів визначається за темпами зниження се-
редніх багаторічних показників захворюваності населення з урахуванням про-
гнозованого рівня і епідемічної тенденції.

Соціальна ефективність заходів оцінюється за рівнем зниження сукупного 
збитку, завданого ІПМД здоров’ю і якості життя людей з урахуванням тяжкості, 
тривалості перебігу, частоти несприятливих наслідків (смерть, інвалідність) та 
руйнівного впливу на різні форми життя і діяльності людини.

Економічна ефективність заходів визначається скороченням прямого і непря-
мого збитку, завданого здоров’ю населення ІПМД, обмежуючи трудові ресурси.

Оцінка економічної ефективності заходів з профілактики ІПМД передбачає:
розрахунок економічного збитку, завданого одним випадком при різних но-

зологічних формах ІПМД;
розрахунок витрат на впровадження і проведення заходів щодо профілакти-

ки ІПМД і компонентів епідеміологічного нагляду;
визначення економічної ефективності заходів з профілактики ІПМД і компо-

нентів епідеміологічного нагляду;
• аналіз співвідношення витрати / вигоди;
• аналіз співвідношення витрати / ефективність;
• аналіз співвідношення витрати / користь.

Очікуваний соціально-економічний ефект від реалізації концепції:
• зниження смертності, інвалідності та ускладнень від інфекцій, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги;
• зниження додаткових витрат на лікування та діагностику ускладнень захво-

рювань, витрат, пов’язаних з низьким рівнем оперативності надання медич-
ної допомоги через відсутність необхідної інформації;

• підвищення трудового потенціалу нації за рахунок зниження тимчасової і 
постійної втрати працездатності населення в результаті захворювань;

• зниження вартості медичної допомоги за рахунок скорочення кількості за-
йвих лабораторних досліджень та їх дублювання;

• підвищення безпеки пацієнтів і персоналу під час надання медичної допомоги 
за рахунок впровадження епідеміологічно безпечних медичних технологій. 
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