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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Згідно з чинним законодавством України суб’єкти господарювання мають за-
безпечити безпечні санітарно-гігієнічні та епідеміологічні умови для роботи пер-
соналу і пацієнтів, яким надаються медичні послуги. 

Стоматологічна діяльність підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства 
України. Обов’язковою умовою для ухвалення рішення про видачу ліцензії є подан-
ня здобувачем ліцензії санітарно-епідеміологічного висновку про відповідність са-
нітарним правилам будинків, споруд, приміщень, обладнання та іншого майна, які 
здобувач ліцензії передбачає використовувати для здійснення діяльності. 

Медична техніка, меблі, обладнання, дезінфекційні й мийні засоби, вироби 
медичного призначення, будівельні та оздоблювальні матеріали, а також медич-
ні технології, що використовуються, мають бути зареєстровані, дозволені до за-
стосування на території України у встановленому порядку.

САНЕПІДРЕЖИМ

Стоматологічна допомога є одним із найпоширеніших 
видів медичного обслуговування населення. У статті 
наведено засновані на принципах доказової медицини 
рекомендації, котрі також відповідають вимогам 
міжнародних стандартів (ISO, EN) щодо забезпечення 
необхідних технічних, технологічних, санітарно-гігієнічних 
та протиепідемічних умов для надання стоматологічної 
допомоги

АЙДИН САЛМАНОВ

доктор мед. наук, 
професор, завідувач 
кафедри мікробіології 
та епідеміології 
НМАПО 
ім. П. Л. Шупика

ОСНОВИ 
ІНФЕКЦІЙНОГО 
КОНТРОЛЮ 
у стоматології 



9www.med-info.net.ua

САНЕПІДРЕЖИМ

Практика управління медичним закладом № 3/2017

Адміністрація закладу охорони здоров’я повинна організувати виробничий 
контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів із 
проведенням лабораторно-інструментальних досліджень та вимірювань відповід-
но до чинних нормативних документів. 

ОБЛАШТУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАДУ

Земельна ділянка закладу має бути сухою, чистою, забезпечувати достатнє 
провітрювання та інсоляцію, мати не менше двох в’їздів (основний та господар-
ський), зручні під’їзні шляхи. Господарську зону слід забезпечити твердим по-
криттям (асфальт, бетон), обгородити зеленими насадженнями. На території гос-
подарської зони можна розмістити ремонтні майстерні, пральню, сміттєзбірники, 
гаражі, складські та інші допоміжні приміщення. 

На території закладу щоденно здійснюють прибирання, миття контейнерів для 
збору і тимчасового зберігання відходів. Використовують контейнери, які щільно 
закриваються кришкою. Їх розташовують на бетонованому або асфальтованому 
майданчику, на відстані не менше ніж 20 м від будівлі закладу охорони здоров’я.

Вхід до закладу охорони здоров’я, що здійснює стоматологічну діяльність, по-
винен бути захищений від атмосферних опадів, перед ним слід влаштувати май-
данчик розміром не менше ніж 1×2,5 м з дренажем. Зовнішні входи до будинку 
повинні бути обладнані тамбурами. На вході необхідно встановити решітки для 
чищення взуття та урни. Урни треба регулярно очищувати.

Виробничі (медичні) та побутові відходи, що утворюються на території закладів 
охорони здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність, підлягають видаленню 
відповідно до вимог Державних санітарних правил ДСанПіН 2.7-175-2011 «Держав-
ні санітарні норми та правила утримання територій населених місць», затверджених 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145, за-
реєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за № 457/19195.

У житлових і громадських будинках, за наявності окремого входу з вулиці, 
допускається розміщувати заклади охорони здоров’я, що здійснюють стоматоло-
гічну діяльність, у тому числі тих, що мають денні стаціонари у своєму складі. Не 
допускається розміщення лікувально-діагностичних та функціонально пов’язаних 
з ними кабінетів (у тому числі зубопротезних лабораторій) у приміщеннях цоколь-
них і підвальних поверхів житлових і громадських будинків.

На цокольних поверхах, що мають природне або штучне освітлення, допус-
кається розміщення санітарно-побутових приміщень (гардеробних, душових, 
складських), вентиляційних камер, компресорних установок.

На перших поверхах житлових (з окремим від мешканців будинку виходом на 
вулицю) і громадських будинків (за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 
що забезпечують оптимальний режим експлуатації житлових та робочих приміщень) 
дозволяється розміщувати заклади охорони здоров’я стоматологічного профілю, 
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у тому числі кабінети приватних лікарів, які не мають у своєму складі рентгенівських 
кабінетів (за винятком рентгенприміщень з рентгендентальними апаратами з U 60-
90 мВ та 7-10 мА) та інших джерел іонізуючого випромінювання (за винятком дже-
рел лазерного випромінювання І та II ступеня небезпеки).

Розміщуючи кабінети, що експлуатують джерела іонізуючих випромінювань, 
слід керуватися нормами радіаційної безпеки і санітарно-гігієнічними вимогами до 
цього виду діяльності. Розміщення і експлуатація рентгенівських кабінетів, апара-
тів (у тому числі радіовізіографів) здійснюються відповідно до вимог Державних 
санітарних правил ДСанПіН 6.6.3-150-2007 «Гігієнічні вимоги до влаштування та 
експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур», 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4 червня 2007 р. 
№ 294, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 7 листопада 2007 р. № 1256/14523, 
та іншими чинними нормативними документами.

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ ТА ПРИМІЩЕНЬ

Архітектурно-планувальні та конструктивні рішення будинків і приміщень закла-
дів охорони здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність, мають забезпечу-
вати оптимальні умови для здійснення лікувально-діагностичного процесу, дотри-
мання правил санітарно-протиепідемічного режиму праці медичного персоналу. 

Під час проектування нової споруди і реконструкції приміщень закладів охоро-
ни здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність, для зручного доступу мало-
мобільних груп (інвалідів) населення до лікувально-діагностичних кабінетів необхід-
но передбачати додаткові заходи (пристрої, пристосування тощо). Додаткові заходи 
визначаються завданням на проектування. Склад, набір і мінімальні рекомендовані 
площі приміщень закладів охорони здоров’я стоматологічного профілю наведено 
у таблиці 1.

ТАБЛИЦЯ 1 
Укомплектованість фізичними особами 
посад лікарів сільських дільничних лікарень і лікарських амбулаторій (%)

Найменування приміщень Мінімальна 
площа, м2 Примітки 

1 2 3

Вестибюльна група з реєстратурою, гардеробом 
верхнього одягу  
і чекальнею 

10
На кожного дорослого пацієнта по 1,2 м2, на кожну дитину  
з урахуванням перебування одного з батьків — 2 м2 

Кабінет лікаря (стоматолога-терапевта, хірурга, 
ортопеда, ортодонта, дитячого стоматолога) 14

Зі збільшенням на 10 м2 на кожну додаткову стоматологічну 
установку (7 м2 на додаткове стоматологічне крісло без 
установки) 
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продовження таблиці 1

Кабінет лікаря в загальноосвітніх установах 12  

Кабінет гігієни рота 10 З урахуванням обмеженого обсягу лікувальної допомоги 

Операційний блок:
За відсутності центральної стерилізаційної інструментарій  
з операційної надходить на стерилізацію в передопераційну, 
де передбачається стерилізаційна, при цьому площа 
передопераційної збільшується як мінімум на 2 м2

• передопераційна 6

• операційна 20

• кімната тимчасового перебування пацієнта після 
операції 

4

Рентгенівський кабінет на один дентальний 
рентгенівський апарат для прицільних знімків 

6
Зменшення площі можливе за дотримання  
пп. 7.2.1 санітарних правил 

Стерилізаційна 6
Площа приймається відповідно до технологічного 
обґрунтування (габарити обладнання та ін.),  
але не менше 6 м2 

Зуботехнічна лабораторія: приміщення зубних техніків 7
4 м2 на одного техніка, але не більше 10 техніків в одному 
приміщенні 

Спеціалізовані приміщення, лабораторії: 
полімеризаційна, гіпсувальна, полірувальна, паяльна 

7

За наявності зуботехнічної лабораторії на 1–2 штатні одиниці 
зубних техніків можливе її розміщення в 2-х кабінетах —  
в одному з кабінетів сполучаються процеси гіпсування, 
полірування, полімеризації, пайки, в другому — робоче місце 
зубного техніка. При цьому площа обох кабінетів має бути не 
менше ніж 14 м2 

Ливарна лабораторія 4
Залежно від технології і габаритів обладнання площа може 
бути змінена 

Фізіотерапевтичне відділення:  

• кабінет електросвітлолікування, лазеротерапії 12 6 м2 на один апарат 

• кабінет гідротерапії 12 6 м2 на один апарат 

• кабінет УВЧ, НВЧ і ультрафіолетового опромінення 12 6 м2 на один апарат 

• кабінет фізіотерапії 12 6 м2 на один апарат 

Адміністративні, підсобні та допоміжні приміщення: 

• кабінет завідувача (адміністратора) 8 На кожного працівника на зміну по 1,5 м2. Верхній одяг може 
бути розміщений у шафі-купе• кімната персоналу з гардеробом 6

• кабінет старшої медичної сестри 8 Можуть бути об’єднані з кабінетом старшої медичної 
сестри, при цьому площа кабінету старшої медсестри не 
збільшується

• приміщення зберігання медикаментів  
і наркотичних матеріалів 

6

• приміщення зберігання виробів медичного 
призначення 

6 Можуть розміщуватися у шафах-купе в коридорах і 
підвальних приміщеннях

• комора брудної білизни 3

• комора чистої білизни 3

• туалет для пацієнтів 3 При кількості стоматологічних крісел у стоматологічному 
закладі не більше 3 допускається наявність одного туалету 
для пацієнтів і персоналу• туалет для персоналу 3

Площі для інших кабінетів і допоміжних приміщень рентгенологічного відділення — у чинних санітарних правилах, що 
регламентують вимоги до джерел іонізуючих випромінювань. 
До мінімального набору приміщень для роботи стоматологічного медичного закладу входять: вестибюльна група, кабінет лікаря-
стоматолога, кімната персоналу, туалет, комора 
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Архітектурно-планувальні рішення мають забезпечувати чіткий розподіл на 
основні функціональні та допоміжні групи приміщень: лікувально-діагностичні, 
стерилізаційні, навчальні, адміністративно-господарські та побутові приміщення.

Структура, планування, склад, функціональне призначення і площі приміщень, 
що визначаються завданням на проектування і доповненнями до нього (медичне 
завдання і медична програма), потужністю, видами діяльності закладу відповід-
но до штатних нормативів, мають виключати можливість перехрещування пото-
ків з різним ступенем епідеміологічної небезпеки. 

Мінімальні площі лікувально-діагностичних та адміністративно-побутових при-
міщень закладів охорони здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність, слід 
визначати відповідно до додатків ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Закла-
ди охорони здоров’я». Висота приміщень допускається не менше ніж 2,5 м.

Площа приміщень, не зазначених у додатках ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки 
і споруди. Заклади охорони здоров’я», визначається завданням на проектування 
і залежить від габаритів обладнання (відповідно до паспортних даних обладнан-
ня), технологічних процесів, кількості осіб, які одночасно перебувають у примі-
щенні, і нормативних відстаней, що забезпечують раціональне розміщення об-
ладнання та вільне пересування пацієнтів і персоналу.

У закладах охорони здоров’я, що є навчальними або науковими базами, 
необхідно додатково передбачати навчальні приміщення для студентів (слуха-
чів), кабінети для викладачів, допоміжні приміщення (роздягальні, туалети, ко-
мори тощо). 

Під час будівництва нових та реконструкції діючих закладів охорони здоров’я 
склад і набір приміщень для кожної конкретної кафедри необхідно визначати за-
вданням на проектування залежно від профілю кафедри, кількості студентів (слу-
хачів) і викладачів, навчальних навантажень, методів викладання та напряму на-
укових досліджень. Площі приміщень слід розраховувати відповідно до додатків 
ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я». 

Приміщення, пов’язані з діяльністю викладачів і студентів (слухачів) у ліку-
вальному процесі, необхідно розміщувати у відповідних підрозділах закладу охо-
рони здоров’я. 

Для організації стоматологічного прийому дітей та дорослих виділяються окре-
мі кабінети. Не допускається використання кабінетів дорослого прийому для при-
йому дитячого населення за графіком. Для організації прийому дітей слід (за 
можливості) виділяти окремий відсік із чекальнею і санвузлом.

Підрозділи (приміщення) з асептичним режимом роботи (операційний блок), 
відділення (кабінети) променевої діагностики і терапії, інші підрозділи із замкне-
ним технологічним циклом (лабораторія, стерилізаційна, пральня) не повинні бу-
ти прохідними.

Оперативні (хірургічні) втручання, для проведення яких здійснюється медич-
на діяльність з анестезіології і реаніматології, проводяться в умовах операційного 
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блоку. При цьому обладнується приміщення для тимчасового перебування 
пацієнта після операції. В операційній за необхідності забезпечується подача 
медичних газів. Мінімальні площі та набір приміщень наведено у додатках 
ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».

Робота кабінету (операційного блоку) хірургічної стоматології організується 
з урахуванням поділу потоків «чистих» (планових) і «гнійних» втручань. Планові 
втручання здійснюються в спеціально виділені дні з попереднім проведенням ге-
нерального прибирання.

У закладах охорони здоров’я стоматологічного профілю, де проводяться па-
рентеральні маніпуляції із застосуванням багаторазового медичного інструменту, 
слід передбачати стерилізаційні приміщення, які є обов’язковим структурним еле-
ментом закладу. Приміщення стерилізаційної мають бути розділені на дві зони: 
«стерильну» і«нестерильну». Склад приміщень, їх площа залежать від потужнос-
ті закладу й обсягів медичних виробів, які стерилізуються, і визначаються завдан-
ням на проектування. Мінімальні площі та склад приміщень наведено у додатку 1 
до ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я».

Не допускається проведення стерилізації медичних виробів (медичної техні-
ки і виробів медичного призначення) у лікувально-діагностичних або інших, не 
призначених для цього, кабінетах (приміщеннях). 

У закладах охорони здоров’я невеликої потужності допускається облашту-
вання міні-пралень (для прання спецодягу, рушників, серветок) у складі не мен-
ше двох суміжних приміщень (одне для збору і прання, друге — для сушіння 
і прасування).

Перелік і площа службових та побутових приміщень закладу визначаються 
завданням на проектування і залежать від потужності закладу та кількості пер-
соналу. Площу службових і побутових приміщень розраховують за додатком 1 
до санітарних правил.

Чисельність відвідувачів та кількість місць у гардеробній для вуличного одягу 
відвідувачів визначаються завданням на проектування.

Кількість шаф у гардеробній для домашнього та робочого одягу співробітни-
ків визначається штатним складом персоналу. Усі без винятку працівники мають 
бути забезпечені відповідними шафами.

Продовження у наступних номерах 

Месе́дж (також месидж[1], з англ. Message) — повідомлення, завуальоване 
повідомлення, іронія, звернення, попередження, сигнал, короткий 
зміст чогось, послання.[2] Термін «меседж» в українському політичному 
лексиконі доволі новий. Запозичений з англійської, він перекладається як 
«повідомлення», «зв'язок», «послання». Вебстерський словник тлумачить 

#СУЧАСНИЙ СЛОВНИК#меседж


