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РОБОТА медичного персоналу у шкірно-венерологічних відділеннях, палатах 
або кабінетах, насамперед, пов’язана з ризиками інфікування збудниками захво-
рювань під час надання медичної допомоги (діагностичних та лікувальних про-
цедур) пацієнтам. Тому особливе значення у створенні безпечних умов праці при-
діляється забезпеченню недопущення передачі збудників інфекційних захворю-
вань як медичному персоналу, так і іншим пацієнтам.
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Згідно з чинним законодавством України керівництво закладу охорони здоров’я 
незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування несе повну відпові-
дальність за створення необхідних умов праці шкірно-венерологічного диспансе-
ру, у т. ч. укомплектування медичними кадрами, матеріально-технічне обладнан-
ня, господарське забезпечення тощо.

Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги, є актуальною проблемою 
охорони здоров’я як в медичному, так і в соціальному та економічному аспектах 
для усіх країн світу, зокрема України. Вони можуть призводити до смерті, або ін-
валідності, внаслідок інфекційного ураження зростають строки перебування па-
цієнта у стаціонарі, відповідно, підвищується й вартість його лікування.

Останнім часом в Україні спостерігаємо тенденцію до зростання захворюва-
ності на шкірно-венеричні хвороби, що передаються контактно-побутовим і ста-
тевим шляхами. Існує також ризик передачі збудників інфекційних захворювань 
в умовах закладів охорони здоров’я внаслідок недотримання санітарно-гігієніч-
ного та протиепідемічного режиму. Особливе занепокоєння викликає те, що ці 
захворювання вражають переважно населення фертильного віку, і надалі це не-
гативно впливає на репродуктивну функцію; серед таких хворих — значна кіль-
кість неповнолітніх.

Напружена соціально-економічна ситуація в країні спричиняє зростання шкір-
но-венерологічних захворювань, погіршує їх перебіг, що призводить до збільшен-
ня термінів тимчасової втрати працездатності та зростання показників інвалід-
ності.

Зважаючи на тенденцію до підвищення кількості випадків венеричних захво-
рювань, слід передбачити розширення мережі дерматовенерологічних стаціона-
рів (відділень, кабінетів) з урахуванням необхідності госпіталізації хворих для лі-
кування та ізоляції джерел розповсюдження заразних шкірних і венеричних хво-
роб. Але незадовільна фінансово-економічна ситуація в країні поки що не дає 
змоги розширити цю мережу.

У лікувальному закладі існують багато потенційних причин та чинники пере-
дачі збудника будь-якої (бактеріальні, вірусні, грибкові тощо) інфекції, зокрема 
джерела та резервуари інфекції (пацієнти, персонал, відвідувачі, студенти, апа-
ратура, інструменти, білизна тощо). Хворі можуть бути інфіковані патогенними 
факторами як із зовнішнього середовища, так і своїми власними — у випадку 
ослабленого імунітету. Крім того, існує ризик передачі мультирезистентних шта-
мів мікроорганізмів, стійких до дії антибіотиків, антисептиків та дезінфектантів.

З цією метою, крім контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог що-
до приміщень, особистої гігієни, важливо здійснювати й адекватні до інфекції 
профілактичні та протиепідемічні заходи.

Важливе значення у попередженні виникнення лікарняної інфекції має особис-
та гігієна медичного працівника. Медичний працівник має бути зразком чистоти й 
акуратності. Він повинен дотримуватися правил особистої гігієни та гігієни одягу, 
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носити чистий халат, косинку (шапочку), яка закриває волосся. Халат повинен при-
кривати одяг, у ньому не можна виходити за межі лікарні. Тапочки мають бути шкі-
ряні або гумові, зручні для санітарної обробки. Медичний працівник повинен слід-
кувати за чистотою свого тіла (гігієнічний душ перед роботою, миття рук перед і 
після маніпуляцій, перед їжею, після відвідування туалету).

Крім того, у багатопрофільних лікарнях слід проводити обов’язкове обсте-
ження усіх хворих у терапевтичних і неврологічних відділеннях з метою виявлен-
ня прихованих, нервових, вісцеральних і пізніх вроджених форм сифілісу та їх 
профілактики.

Слід врахувати, що серед хронічних запальних процесів жіночих статевих ор-
ганів не менше 6 відсотків становить хронічна гонорея. Тому необхідно посилити 
роботу з виявлення та лікування хронічної гонореї, трихомоніазу і хламідіозу у 
жінок, котрі хворіють хронічними запальними процесами сечостатевих органів. 
Необхідно також здійснювати суцільне серологічне обстеження на сифіліс вагіт-
них жінок в першій та другій половині вагітності.

Треба посилити роботу з виявлення та лікування хворих на гонорею, трихо-
моніаз, хламідіоз, уреаплазмоз в урологічних відділеннях (кабінетах). Крім того, 
потрібно взяти до уваги, що не менше 3 відсотків випадків хронічної гонореї у 
чоловіків виявляють лікарі-урологи.

Доцільно заслуховувати питання про стан захворюваності на венеричні та за-
разні шкірні хвороби на засіданнях Колегії управління охорони здоров’я не менше 
ніж один раз на рік, залучаючи до розробки заходів з профілактики поширення 
цих захворювань управління внутрішніх справ, освіти, професійні та інші громад-
ські організації. У дерматовенерологічних закладах необхідно організувати кабі-
нети анонімного обстеження та лікування хворих, а також мікологічні кабінети з 
відповідним обладнанням для проведення культуральної діагностики і лікування 
дерматомікозів.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Доцільно заслуховувати питання про стан захворюваності на венеричні та 
заразні шкірні хвороби на засіданнях Колегії управління охорони здоров’я 
не менше ніж один раз на рік, залучаючи до розробки заходів з профілак-
тики поширення цих захворювань управління внутрішніх справ, освіти, 
професійні та інші громадські організації. У дерматовенерологічних за-
кладах необхідно організувати кабінети анонімного обстеження та ліку-
вання хворих, а також мікологічні кабінети з відповідним обладнанням 
для проведення культуральної діагностики і лікування дерматомікозів
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО РЕЖИМУ

Охорона здоров’я — це система заходів, спрямованих на забезпечення її 
збереження. Ці завдання виконують заклади охорони здоров’я — підприємства, 
установи та організації шляхом надання медико-санітарної допомоги включно 
з широким спектром профілактичних і лікувальних заходів або послуг медич-
ного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяль-
ності медичних працівників.

З метою охорони здоров’я населення, забезпечення оптимальних умов пере-
бування хворих у закладах охорони здоров’я і нормальних умов праці медичних 
працівників держава забезпечує дотримання належного санітарно гігієнічного та 
протиепідемічного режиму. Відповідальність за виконання санітарних правил по-
кладається на керівників закладів та установ охорони здоров’я. Вимоги санітар-
них правил є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб — суб’єктів інвести-
ційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкуван-
ня та форм власності.

Вимоги санітарних правил є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб — 
суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого 
підпорядкування та форм власності.

Санітарно-гігієнічні норми і правила поширюються на проектування нових і 
реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров’я 
незалежно від їх відомчого підпорядкування та форм власності, а також вбудо-
ваних приміщень медичного призначення або таких, що входять до складу інших 
типів будинків.

При проектуванні нового будівництва і реконструкції закладів охорони здоров’я 
необхідно керуватися відповідними чинними нормативними документами. Сані-
тарними правилами передбачено, що один раз на рік, а у разі необхідності час-
тіше, має проводитися косметичний ремонт приміщень. Усунення поточних де-
фектів (ліквідація протікання на стелях і стінах, слідів вологості, тріщин, щілин, 
вибоїн, відновлення облицювальної плитки, дефектів покриття підлоги тощо) має 
проводитися негайно.

Капітальний ремонт будівель і приміщень закладу охорони здоров’я із замі-
ною непридатного або застарілого інженерного устаткування, систем опалюван-
ня, вентиляції, каналізаційно-водопровідної мережі санітарно-технічного устатку-
вання і приладів, електромереж тощо має проводитися залежно від їх санітарно-
технічного стану, а у разі погреби капітальний ремонт може бути проведений 
разом із реконструкцією.

Документація на проведення капітального ремонту та капітального ремонту з 
реконструкцією має бути погоджена територіальною санітарно-епідеміологічною 
станцією в установленому законодавством України порядку. Відремонтована будів-
ля або приміщення після виконання усіх робіт, передбачених проектом на ремонт 
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або реконструкцію, пред’являються приймальній комісії з обов’язковою участю пред-
ставників державної санітарно-епідеміологічної служби і оформленням акта.

Відкриття побудованих, реконструйованих, що піддавалися ремонту, пере-
плануванню або переобладнанню закладів охорони здоров’я, або окремих під-
розділів і приміщень, які входять до їх складу, допускається після отримання ви-
сновку санітарно-епідеміологічної служби, що дозволяє експлуатацію зазначених 
будівель і приміщень. Забороняється перепланування приміщень закладів охо-
рони здоров’я, передбачене проектом, без узгодження з територіальними орга-
нами державного санітарного нагляду.

Адміністрація закладу охорони здоров’я повинна організувати постійне про-
ведення профілактичного обробляння приміщень проти комах і гризунів за дого-
ворами з організаціями (незалежно від форм власності та підпорядкування), які 
мають право на здійснення заходів знезараження (у т. ч. дезінфекція, дезінсекція, 
дератизація), і забезпечити відповідну підготовку приміщень.

Санітарно-гігієнічний та санітарно-протиепідемічний режим у закладах охоро-
ни здоров’я — це комплекс організаційних, санітарно-профілактичних, гігієнічних 
та протиепідемічних заходів, які спрямовані на попередження інфекцій, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги. Санітарно-протиепідемічний режим включає ви-
моги до санітарного стану території, на якій розміщена лікарня, внутрішнього об-
ладнання лікарні, освітлення, опалення, вентиляції, санітарного стану приміщень.

Процес створення оптимальних гігієнічних умов у закладах охорони здоров’я 
визначається особливостями планування й забудови земельної ділянки, упоряд-
куванням та внутрішнім плануванням будинків, їх санітарно-технічним благоустро-
єм, а також санітарним станом під час експлуатації.

Згідно з гігієнічними вимогами улаштування та організація діяльності лікуваль-
но-профілактичних закладів дають можливість створити найкращі умови зовніш-
нього середовища для хворих; сприяють впровадженню лікувально-охоронного 
режиму; запобігають виникненню внутрішньолікарняних інфекцій; полегшують лі-
кувальну роботу медичного персоналу; сприяють якнайшвидшому видужанню хво-
рих і забезпеченню оптимальних умов для діяльності медичних працівників. Адже 
без відповідних гігієнічних умов терапевтичні дії є безсилими.

ІНФЕКЦІЙНА БЕЗПЕКА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Як пацієнти, так і медичний персонал закладу охорони здоров’я можуть бути 
джерелом збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Інфекція буває результатом 
потрапляння мікроорганізмів на об’єкти лікарняного середовища з волосяного 
або шкірного покривів, рота й носоглотки в процесі розмови, при кашлі або ди-
ханні тощо. Тому весь медичний персонал закладу охорони здоров’я повинен бу-
ти бездоганно охайним і акуратним. Краї робочого одягу (спецодягу) мають по-
вністю закривати особистий (домашній) одяг. Волосся повинне повністю закри-
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ватися шапочкою або косинкою. Змінне взуття персоналу операційних, пологових 
блоків, реанімаційних, перев’язувальних і відділень новонароджених має бути з 
нетканого матеріалу, доступного для дезінфекції.

Медичний персонал закладів охорони здоров’я повинен бути забезпечений комплек-
тами змінного робочого (санітарного) одягу: халатами, шапочками або косинками, змін-
ним взуттям (тапочками) у кількості, що забезпечує щоденну зміну санітарного одягу.

Медичний персонал на робочому місці при розкритті стерильних пакетів і під 
час більшості хірургічних процедур має бути у спецодязі (шапочка і маска для об-
личчя — обов’язкові). У всіх випадках, що припускають розпліскування або роз-
бризкування крові та іншого біологічного матеріалу, персонал повинен користу-
ватися спецодягом і захисними окулярами.

Технічний, адміністративно-господарський обслуговуючий персонал, який вико-
нує роботу (у т. ч. тимчасову) у підрозділах стаціонарів, повинен мати змінний одяг і 
взуття. Змінний одяг і взуття мають бути передбаченими також і для медичного пер-
соналу інших підрозділів, який надає консультативну та іншу допомогу. Зберігання 
такого спецодягу належить здійснювати в індивідуальних шафах. Обов’язково має 
бути комплект санітарного одягу для екстреної його заміни у разі забруднення. Пран-
ня санітарного одягу здійснюється централізовано і роздільно від білизни хворих.

ВИМОГИ ДО СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Основні функціональні, виробничі приміщення і робочі місця обслуговуючого 
медичного та іншого персоналу мають бути забезпечені нормативними параметра-
ми мікроклімату і повітряного середовища (температура, вологість, швидкість руху 
повітря, хімічний і бактеріологічний склад), а також нормативним повітрообміном.

У всіх приміщеннях закладів охорони здоров’я (окрім операційних), крім при-
пливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, має також влаштовува-
тися природна вентиляція за допомогою кватирок, відкидних фрамуг та інших 
пристосувань у віконних рамах, зовнішніх стінах, а також вентиляційних каналів. 
Фрамуги, кватирки та інші пристрої природної вентиляції повинні мати пристосу-
вання для їх відкриття/закриття, бути в робочому стані. Провітрювання палат, ін-
ших приміщень, які потребують доступу свіжого повітря, через кватирки/фраму-
ги необхідно здійснювати не менше 4-х разів на добу.

У кожній медичній установі наказом має призначатися особа, відповідальна 
за експлуатацію систем вентиляції і кондиціонування повітря. Профілактичний 
огляд і ремонт систем вентиляції і кондиціонування повітря мають проводитися 
згідно із затвердженим графіком, але не рідше ніж двічі на рік. Усунення поточ-
них несправностей, дефектів повинно проводитися невідкладно. Не рідше ніж 
один раз на місяць слід проводити огляд фільтрів, їх очищення, заміну.

В основних функціональних приміщеннях, операційних, післяопераційних, по-
логових, палатах інтенсивної терапії фізіотерапевтичного відділення, приміщеннях 
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для зберігання сильнодіючих і отруйних речовин, аптечних складах, приміщеннях 
для приготування лікарських засобів, лабораторіях відділень терапевтичної стома-
тології, лабораторіях ортопедичної стоматології, спеціальних приміщеннях радіо-
логічних відділень та в інших приміщеннях і кабінетах з використанням хімічних та 
інших речовин і сполук, що можуть спричинити шкідливу дію на здоров’я людей, 
лабораторний контроль щодо хімічного складу повітря здійснюється один раз на 3 
місяці; в інфекційних і туберкульозних лікарнях (відділеннях), бактеріологічних і ві-
русних лабораторіях, рентгенологічних кабінетах — один раз на 6 місяців; в решті 
приміщень — один раз на 12 місяців. Результати контролю мають бути оформлені 
актом, який зберігатиметься в установі.

У кожній медичній установі наказом має бути призначено особу, відповідаль-
ну за експлуатацію систем вентиляції і кондиціонування повітря. Профілактичний 
огляд і ремонт систем вентиляції і кондиціонування повітря має здійснюватися 
згідно з затвердженим графіком, але не рідше ніж двічі на рік.

САНІТАРНА ОБРОБКА ПРИМІЩЕНЬ У ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Внутрішнє обробляння приміщень закладу охорони здоров’я повинно вико-
нуватися відповідно до їх функціонального призначення. Поверхня стін, перего-
родок і стель приміщень має бути гладкою, що дає можливість для вологого при-
бирання (миття) і дезінфекції. Для обробляння приміщень, фільтрів вентиляційної 
системи використовуються лише засоби, що дозволені установами державної 
санітарно-епідеміологічної служби України.

Стіни палат, кабінетів лікарів, холів, вестибюлів, їдалень, фізіотерапевтичних 
та інших лікувально-діагностичних кабінетів, які не потребують дезінфекції, реко-
мендується фарбувати силікатними фарбами, а у разі необхідності — у поєднан-
ні з масляними. Для стель у цих приміщеннях може застосовуватися водоемуль-
сійні фарби. Для покриття підлоги використовуються матеріали з підвищеними 
теплоізоляційними властивостями (паркет, паркетна дошка, дерев’яні підлоги, за-
барвлені масляною фарбою). У вестибюлях (коридорах) слід робити підлоги, стій-
кі до механічної дії (мармурова крихта, мармур, мозаїчні підлоги тощо).

У приміщеннях з вологим режимом роботи, а також тих, що піддаються 
поточній дезінфекції: операційні, перев’язувальні, пологові, передопераційні, 
наркозні, процедурні та інші аналогічні приміщення, а також ванні, душові, са-
нітарні вузли, приміщення для зберігання і розбирання брудної білизни тощо 
— стіни слід облицьовувати плиткою або іншими вологостійкими матеріалами 
на повну висоту. Для покриття підлоги необхідно застосовувати водонепро-
никні матеріали. Підлоги в операційних, наркозних, пологових та інших ана-
логічних приміщеннях мають бути антистатичними. Стелі в приміщеннях з во-
логим режимом роботи повинні бути пофарбованими водостійкими (масляни-
ми та іншими) фарбами.
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Обробляння приміщень, пов’язаних з роботою з радіоактивними речовинами та 
іншими джерелами іонізуючих випромінювань, рентгенологічних кабінетів, кабінетів 
електро- та світлолікування, зуболікарських, офтальмологічних кабінетів, клінічних 
і біохімічних лабораторій та інших функціональних приміщень, специфіка роботи яких 
вимагає спеціальних умов, має виконуватися відповідно до вимог до цих приміщень.

Застосування підвісних стель різних конструкцій допускається лише у при-
міщеннях, що не вимагають дотримання протиепідемічного, дезінфекційного 
режиму, асептики і антисептики. Це вестибюлі, коридори, холи та інші підсобні 
приміщення, які безпосередньо не примикають до операційних, пологових, 
перев’язувальних, процедурних, палат та інших аналогічних приміщень. При 
цьому конструкції і матеріали підвісних стель мають забезпечувати можливість 
проведення їх прибирання і очищення, дезінфекції (згідно з інструкцією, затвер-
дженою виробником продукції).

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Заклад охорони здоров’я шкірно-венерологічного профілю здійснює роботу 
в такому напрямку:

• проводить лікування венеричних і шкірних хвороб;
• в обов’язковому випадку госпіталізує хворих на заразні форми сифілісу (си-

філіс I та II свіжий, сифіліс II рецидивний, сифіліс уроджений ранній) та вжи-
ває заходи до госпіталізації хворих ускладненою гонореєю та хворих на 
шкірні хвороби, які підлягають госпіталізації;

• виявляє джерела зараження венеричними та заразними шкірними хвороба-
ми, залучає до лікування виявлених хворих, проводить огляди сімей хворих 
і контроль за акуратним з’явленням хворих на лікування;

• веде облік хворих на венеричні та заразні шкірні захворювання і відповідно 
до статистичних форм. У випадку виявлення хворих зі свіжими формами 
сифілісу, зростання випадків заразних хвороб шкіри негайно направляє по-

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Територіально кабінет анонімного обстеження та лікування може розмі-
шуватися в приміщенні дерматовенерологічного закладу або в окремому 
приміщенні, яке відповідає санітарним вимогам лікувальних закладів.
Кабінет анонімного обстеження та лікування підпорядкований шкірно-
венерологічному диспансеру, в штаті якого організований
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відомлення до обласного шкірно-венерологічного диспансеру (безвідносно 
до календарних строків подання звітів);

• проводить швидкі лікарняні огляди окремих груп організованого населення 
з вжиттям заходів з ліквідації вогнищ захворюваності;

• організовує силами своїх працівників і медичних працівників установ, які об-
слуговують дітей та підлітків, систематичне спостереження за станом за-
хворюваності на шкірні хвороби, зі своєчасним проведенням заходів з лік-
відації цих захворювань;

• здійснює систематичну санітарно-освітню роботу з боротьби з венеричними 
та шкірними хворобами серед населення з використанням усіх можливих 
методів і форм (бесіди, лекції, стінгазети, виставки, кіно, радіо);

• розробляє загальний план роботи з боротьби з венеричними та шкір-
ними хворобами у районі, передбачає у цьому плані практичну роль та 
участь кожної медичної дільниці, що обслуговує дітей та підлітків, по-
логове відділення центральної районної лікарні (ЦРЛ). План подається 
в організаційний відділ ЦРЛ та обласний шкірно-венерологічний дис-
пансер;

• надає сільським медичним дільницям та іншим установам допомогу в орга-
нізації лікування та диспансерного обслуговування хворих на шкірні та ве-
неричні захворювання;

• організовує виїзди лікарів на медичні дільниці для обстеження роботи з бо-
ротьби з венеричними та шкірними захворюваннями, проводить консульта-
цію хворих, а також перевіряє правильність ведення обліку шкірних та ве-
неричних захворювань;

• надає консультативну та лікувальну допомогу хворим зі шкірними та вене-
ричними захворюваннями, які направлені медичними дільницями;

• установлює практичний зв’язок з усіма медичними дільницями з питань ви-
явлення джерел зараження, обстеження сімей хворих і контролює якість лі-
кування;

• контролює обстеження у жіночих консультаціях гінекологічних хворих з ме-
тою виявлення та залучення до лікування жінок, хворих на сифіліс, гонорею, 
трихомоніаз;

• контролює діяльність урологічних кабінетів з виявлення венеричних хвороб;
• організовує за допомогою жіночих і дитячих консультацій, медичних праців-

ників пологових відділень роботу з профілактики уродженого сифілісу з про-
веденням масової васерманізації вагітних (у першій та другій половині ва-
гітності);

• організовує за сприяння органів охорони здоров’я та обласного шкірно-ве-
нерологічного диспансеру систематичне проведення серологічних (бактері-
оскопічних) досліджень у районній лабораторії та необхідних консультацій 
фахівців;
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• організовує санітарно-освітню роботу з профілактики шкірних та венерич-
них хвороб із залученням усіх медичних працівників району, забезпечення 
їх спеціальними методичними вказівками;

• організовує підвищення кваліфікації дільничних медичних працівників шля-
хом короткочасного практичного стажування їх у диспансері; організовує за 
сприяння органів охорони здоров’я, головного лікаря ЦРЛ короткочасні кур-
си для середнього медичного персоналу;

• вирішує в органах охорони здоров’я питання про направлення дільничних 
медичних працівників на курси стажування з дерматології та венерології;

• веде документацію та подає звіти за формою і в термін, затверджений Мі-
ністерством охорони здоров’я України.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ АНОНІМНОГО ОБСТЕЖЕННЯ 
ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

Кабінет анонімного обстеження та лікування організується в штаті обласного 
або міського шкірно-венерологічного диспансеру.

Організація кабінету анонімного обстеження та лікування здійснюється нака-
зом відповідного (територіального) органу охорони здоров’я за погодженням з 
головним дерматовенерологом області (міст Києва, Севастополя, Республіки 
Крим).

Територіально кабінет анонімного обстеження та лікування може розмішува-
тися в приміщенні дерматовенерологічного закладу або в окремому приміщенні, 
яке відповідає санітарним вимогам лікувальних закладів.

Кабінет анонімного обстеження та лікування підпорядкований шкірно-вене-
рологічному диспансеру, в штаті якого організований.

Кабінет анонімного обстеження та лікування в своїй роботі керується відпо-
відним положенням, наказами та інструкціями МОЗ України, територіального ор-
гану охорони здоров’я, шкірно-венерологічного диспансеру.

До роботи в кабінеті анонімного обстеження та лікування залучаються фахів-
ці (лікарі, лаборанти та середні медичні працівники), кваліфікація яких задоволь-
няє вимоги щодо обстеження і лікування венеричних захворювань, їх лаборатор-
ної діагностики в повному обсязі та на сучасному рівні.

До структури кабінету анонімного обстеження та лікування входять:
• кабінет лікаря (один або кілька залежно від обсягу роботи);
• маніпуляційний кабінет;
• фізіотерапевтичний, сексологічний та інші кабінети залежно від обсягу роботи;
• лабораторія (у разі її відсутності повинні бути договір про проведення лабо-

раторного дослідження в лабораторії диспансеру та затверджений головним 
лікарем диспансеру порядок направлення матеріалу на дослідження і отри-
мання результатів).



22 www.med-info.net.ua

САНЕПІДРЕЖИМ

Практика управління медичним закладом № 4/2017

Робота кабінету анонімного обстеження та лікування організується, як пра-
вило, на госпрозрахункових засадах, якщо з цього приводу немає іншого розпо-
рядження територіального органу охорони здоров’я.

Обсяг діагностичних досліджень у кабінетах анонімного обстеження та ліку-
вання хворих на шкірні та венеричні хвороби:

• діагностика СНІДу;
• діагностика сифілісу;
• діагностика гонореї;
• діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом (трихомоніазу, 

хламідіозу, уреаплазмозу, мікоплазмозу, гарднерельозу, вірусних хвороб);
• діагностика заразних шкірних захворювань (корости, дерматофітозів, мікозів);
• діагностика шкірних захворювань.
• У кабінеті анонімного обстеження та лікування хворих на шкірні та венерич-

ні захворювання дозволяється лікувати:
• усі шкірні хвороби;
• заразні шкірні хвороби у соціально адаптованих осіб (з проведенням відпо-

відного обліку та профілактичних заходів при лікуванні корости);
• сифіліс у соціально адаптованих осіб (первинний, інші форми сифілісу 

після усунення активних проявів), в окремих випадках за бажанням хво-
рого та згодою головного лікаря диспансеру дозволяється анонімне (ко-
доване) лікування хворих у стаціонарі з відповідною оплатою за рахунок 
хворого;

• гонорею гостру та хронічну у соціально адаптованих осіб;
• хвороби, що передаються статевим шляхом (трихомоніаз, хламідіоз, уреа-

плазмоз, мікоплазмоз, гарднерельоз, вірусні хвороби);
• сексуальні розлади, пов’язані з хронічними запальними процесами статевих 

органів.
Вимоги до обсягу лікування хворих у кабінеті анонімного обстеження та ліку-

вання аналогічні вимогам з надання медичної допомоги при цих захворюваннях 
у дерматовенерологічних кабінетах поліклінік і міських диспансерів.

Порядок анонімного обстеження та лікування:
1. Обстеження на венеричні та інші захворювання, що передаються переваж-

но статевим шляхом, на шкірні хвороби може отримати кожен громадянин, який 
звернувся до кабінету анонімного обстеження без обов’язкового пред’явлення 
документів, що посвідчують особу.

2. При зверненні до кабінету пацієнт реєструється за відповідним кодом. Порядок 
кодування визначає та затверджує головний лікар шкірно-венерологічного диспансеру.

3. При реєстрації лікар інформує пацієнта про умови обстеження та випадки, 
коли анонімність обстеження припиняється.

4. Інформацію про результати обстеження пацієнт може отримати усно або 
письмово за його бажанням особисто у лікаря.
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5. У випадку виявлення венеричної хвороби (сифілісу, гонореї), заразної шкір-
ної хвороби (короста), дерматофітозів хворий реєструється за паспортними да-
ними в журналі лікаря, заповнюється термінове повідомлення (ф. 089у чи Ф. 058).

6. Інформація про виявлене захворювання супроводжується відповідним по-
передженням про необхідність та невідкладність лікування.

7. Інформація про хворих, у яких виявлено позитивну реакцію ІФА на СНІД, 
повідомляється в міський центр з боротьби зі СНІДом.

8. У разі бажання хворого провести лікування анонімно, ця інформація збері-
гається тільки в кабінеті у лікаря й фіксується в окремому журналі. На хворого за-
водиться медична карта амбулаторного хворого під відповідним кодом реєстрації, 
куди вносяться всі дані про лікування та результати контрольних обстежень.

9. До повного обсягу лікування венеричних та заразних шкірних захворювань 
входить обов’язковий лабораторний контроль вилікуваності.

10. У випадку, коли хворий порушує режим лікування, анонімність припиня-
ється і вживаються відповідні заходи.

11. У разі виявлення венеричних та заразних шкірних захворювань хворому 
пропонують самостійно запросити або попередити контактуючих з ним осіб (ста-
теві та побутові контакти) про необхідність обстеження, яке також може бути про-
ведено анонімно.

12. При направленні хворого з виявленими венеричними чи заразними шкір-
ними хворобами на лікування, за його бажанням, в стаціонар, дерматовенероло-
гічний кабінет поліклініки, диспансер анонімність припиняється.

13. У кабінеті анонімного обстеження та лікування повинна бути спеціальна 
наочна інформація для пацієнтів з питань запобігання зараженню венеричними 
хворобами, їх профілактики, шкідливості самолікування.

14. У приміщенні кабінету анонімного обстеження доцільно (за можливості) 
організувати цілодобовий пункт індивідуальної профілактики захворювань, що 
передаються статевим шляхом.

15. Відповідає за роботу кабінету анонімного обстеження та лікування хворих 
на шкірні та венеричні хвороби головний лікар шкірно-венерологічного диспан-
серу, в штаті якого функціонує кабінет.

ПОРЯДОК ДІАГНОСТИКИ 
ТА РЕЄСТРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ

Професійні захворювання шкіри — це захворювання, для яких характерна 
пряма причинно-наслідкова залежність між шкідливим впливом виробничих фак-
торів на виробництві та патологією, що розвивається, і які включені до списку 
«Професійних захворювань», затверджених МОЗ України. У зв’язку з цим для 
попередження виникнення професійної патології достатньо виключення дії шкід-
ливих професійних факторів на людину.
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Попередній діагноз гострого професійного захворювання шкіри встановлю-
ється лікарем-дерматовенерологом за місцем роботи або проживання хворого 
при консультації фахівця з гігієни праці лабораторного центру територіального 
органу державної санітарно-епідеміологічної служби або обласного (міського) 
профпатолога із заповненням термінового повідомлення встановленого зразка, 
яке в термін 12 годин направляється в лабораторний центр територіального ор-
гану державної санітарно-епідеміологічної служби, що провадить державний са-
нітарний нагляд за місцем роботи потерпілого.

Остаточне рішення про гостре професійне захворювання шкіри приймає дер-
матовенеролог після письмового підтвердження фахівця лабораторного центру те-
риторіального органу державної санітарно-епідеміологічної служби санепідстанції, 
і це є підставою для заповнення «Акту по розслідуванню та обліку нещасних випад-
ків, гострих профзахворювань та аварій на виробництві». У випадках гострих про-
фесійних захворювань шкіри, за яких одночасно постраждало (захворіло) 2 та біль-
ше працівників, термінове повідомлення заповнюється на кожного працюючого.

Діагноз хронічного професійного захворювання шкіри попередньо встановлює 
лікар-дерматовенеролог і остаточно визначається в обласних, міжобласних відді-
леннях профпатології та відділах профзахворювань Інституту медицини праці та 
НДІ гігієни праці та профзахворювань, які мають на це право згідно з дозволом МОЗ 
України. Хворі з підозрою на хронічне захворювання шкіри направляються лікарем-
дерматовенерологом до обласного/міського профпатолога, який робить запит на 
складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці хворого лабораторним 
центром територіального органу державної санітарно-епідеміологічної служби, і з 
відповідними документами направляє потерпілого у вищезгадані установи.

Повідомлення про випадки хронічних професійних захворювань шкіри запо-
внюються медичними установами, яким дозволено остаточно вирішувати питан-
ня діагностики професійної патології за формою зразка, встановленого МОЗ 
України. Повідомлення надсилається в триденний термін після остаточного вста-
новлення діагнозу професійного захворювання шкіри у лабораторний центр те-
риторіального органу державної санітарно-епідеміологічної служби, який виконує 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!

Діагноз хронічного професійного захворювання шкіри попередньо вста-
новлює лікар-дерматовенеролог і остаточно визначається в обласних, між-
обласних відділеннях профпатології та відділах профзахворювань Інсти-
туту медицини праці та НДІ гігієни праці та профзахворювань, які мають 
на це право згідно з дозволом МОЗ України
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державний санітарний нагляд за конкретним об’єктом, де працює потерпілий, а 
також у відповідний шкірно-венерологічний диспансер, в якому було попередньо 
встановлено профзахворювання.

Відповідальність за своєчасну діагностику професійних захворювань шкіри 
покладається на головних спеціалістів областей з дерматовенерології.

СУСПІЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ

Профілактична робота спрямована на боротьбу з поширенням венеричних 
хвороб. Система охоплює лікувально-діагностичні, диспансерні, протиепідемічні, 
юридичні, в тому числі законодавчі, заходи, які розробляються, реалізуються від-
повідно до діючих установ, наказів, інструкцій та законодавства України.

Обов’язковими є:
• облік хворих на венеричні хвороби;
• госпіталізація протягом 24 годин з часу встановлення діагнозу хворого на ран-

ній сифіліс з симптомами і раннім прихованим сифілісом у венерологічні ста-
ціонари диспансерів, профільних лікарень, відділень районних лікарень;

• дослідження всіх осіб, які були в статевому та побутовому контактах з хво-
рим на сифіліс, в тому числі членів його сім’ї;

• безкоштовне лікування всіх хворих на сифіліс;
• використання єдиних методів діагностики та схем терапії хворих на сифіліс, 

за наявності показань — контактних з хворими осіб;
• примусове обстеження та лікування осіб, яким такі заходи показані та які 

ухиляються від добровільного дослідження;
• контрольний нагляд за пацієнтами після закінчення лікування до зняття їх з 

обліку, збереження лікарської таємниці;
• покарання за дії, що сприяють поширенню венеричної інфекції хворими, які 

знають про своє захворювання;
• пропаганда санітарно-гігієнічних знань профілактики венеричних хвороб;
• участь у боротьбі з поширенням венеричних хвороб інших зацікавлених ві-

домств та організацій.
З метою охорони здоров’я населення, попередження трансфузійного і вро-

дженого сифілісу, раннього виявлення хворих профілактичному обстеженню на 
сифіліс підлягають донори, вагітні, хворі соматичних стаціонарів для дорослих, 
працівники дитячих складів, харчових підприємств, автопарків та деяких інших 
закладів. Порядок, методика обстеження, перелік контингенту регламентуються 
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України.

Обов’язковому серологічному обстеженню на місцях підлягають групи ризи-
ку, в тому числі особи легкої поведінки, особи, які зловживають алкоголем, осо-
би, які ведуть аморальний спосіб життя. За необхідності проводяться цільові ме-
дичні обстеження окремих контингентів населення. 


