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САНЕПІДРЕЖИМ

Охорона праці у закладах охорони здоров’я — це система правових, 
соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієніч-
них, протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, 
спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності медичних 
працівників в процесі їх трудової діяльності. У системі інфекційного контро-
лю забезпечення цих умов має вирішальне значення у попередженні ви-
никнення інфекцій, що пов’язані з наданням медичної допомоги пацієн-
там, у медичних працівників. Статтю присвячено забезпеченню безпеки 
медичних працівників у системі інфекційного контролю

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Державна політика України в галузі охорони праці спрямована на ство-
рення безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам 
і професійним захворюванням. Вона базується на низці принципів, основними 
з яких є пріоритет життя і здоров’я працівників, повна відповідальність робото-
давця за створення безпечних і належних умов праці; підвищення рівня про-
мислової безпеки; комплексне розв’язання завдань з охорони праці; соціаль-
ний захист працівників; повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Рівень безпеки будь-яких робіт (діагностичних, лікувальних тощо), 
пов’язаних з наданням медичної допомоги населенню, значною мірою зале-
жить від рівня правового забезпечення її питань, тобто від якості та повноти 
викладення відповідних вимог в законах та інших нормативно-правових актах.

У 1992 році не лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР вперше 
було прийнято Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. 
№ 2694-XII (далі — Закон № 2694), який є основоположним документом у 
галузі охорони праці, що визначає основні положення щодо реалізації 
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конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я в процесі 
трудової діяльності, на належні, безпечні й здорові умови праці та принципи 
державної політики у цій сфері, регулює за участю відповідних державних 
органів відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації 
робіт з охорони праці в країні.

Законодавство України про охорону праці базується на конституційному 
праві всіх громадян України на належні, безпечні й здорові умови праці, га-
рантовані статтею 43 Конституції України. Ця ж стаття встановлює також 
заборону використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їх-
нього здоров’я роботах. Інші статті Конституції визначають право громадян 
на соціальний захист, що включає право їх забезпечення у разі повної, част-
кової або тимчасової втрати працездатності (ст. 46), на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49), на право знати свої пра-
ва та обов’язки (ст. 57) й інші загальні права громадян, у тому числі право 
на охорону праці.

Відповідно до Конституції України, Закону № 2694 та «Основ законодав-
ства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
14 січня 1998 р. № 16/98-ВР у 1999 році було прийнято Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випад-
ку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105). 
Цей Закон визначає правову основу, економічний механізм та організаційну 
структуру загальнообов’язкового державного соціального страхування гро-
мадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворюван-
ня, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на 
виробництві.

До основних законодавчих актів, які мають спільне правове поле з за-
конодавством про охорону праці, слід віднести також «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я», що регулюють суспільні відносини 
в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духо-
вних сил, високої працездатності та довголітнього активного життя гро-
мадян, усунення чинників, які шкідливо впливають на їхнє здоров’я, попе-
редження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліп-
шення спадковості. «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
передбачають встановлення єдиних санітарно-гігієнічних вимог до орга-
нізації виробничих та інших процесів, пов’язаних з діяльністю людей, а та-
кож до якості машин, обладнання, будинків і таких об’єктів, що можуть 
шкідливо впливати на здоров’я людей (ст. 28); вимагають проведення 
обов’язкових медичних оглядів осіб певних категорій, в тому числі праців-
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ників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами пра-
ці (ст. 31); закладають правові основи медико-соціальної експертизи втра-
ти працездатності (ст. 69).

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення» встановлює необхідність гігієнічної регламентації небезпеч-
них і шкідливих факторів фізичної, хімічної та біологічної природи, присутніх 
в середовищі життєдіяльності людини, та їхньої державної реєстрації (ст. 9), 
вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення і використання 
нових засобів виробництва та технологій (ст. 15), гігієнічні вимоги до атмос-
ферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих та інших примі-
щеннях (ст. 19), вимоги щодо забезпечення радіаційної безпеки (ст. 23) тощо.

Відповідно до законодавства України підприємство зобов’язане забез-
печити всім працюючим на ньому безпечні та нешкідливі умови праці й несе 

відповідальність за шкоду, заподіяну 
їх здоров’ю та працездатності.

Глава 40 Цивільного кодексу 
України «Зобов’язання, що виника-
ють внаслідок заподіяння шкоди» ре-
гулює загальні підстави відшкоду-
вання шкоди і в т. ч. відповідальність 
за ушкодження здоров’я і смерть 
працівника у зв’язку з виконанням 
ним трудових обов’язків. Стаття 7 За-
кону України «Про колективні дого-
вори і угоди» від 1 липня 1993 р. 
№ 3356-XII передбачає, що в колек-
тивному договорі встановлюються 

взаємні зобов’язання сторін щодо охорони праці, а стаття 8 визначає, що в 
угодах на державному, галузевому та регіональному рівнях регулюються 
основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики, зокре-
ма щодо умов охорони праці.

Крім вищезазначених законів, правові відносини у сфері охорони праці 
регулюють інші національні законодавчі акти, міжнародні договори та угоди, 
до яких Україна приєдналася в установленому порядку, підзаконні норматив-
ні акти: Укази і розпорядження Президента України, рішення Уряду України, 
нормативні акти міністерств та інших центральних органів державної влади. 
Нині є багато міжнародних нормативних актів та договорів, до яких приєдна-
лася Україна. Крім того, існує багато національних законів України, що безпо-
середньо стосуються або мають точки перетину зі сферою охорони праці. Всі 
ці документи створюють єдине правове поле охорони праці в країні.

УВАГА!

Заявивши про свій намір приєднатися до Європейсько-
го Союзу, Україна взяла на себе зобов’язання щодо 
приведення національного законодавства у відповід-
ність до законодавства ЄС. З цією метою з 2002 року 
прийнято нову редакцію закону «Про охорону праці», 
розроблюються нові нормативно-правові акти, ведеть-
ся робота з внесення змін до діючих нормативних актів 
з таких напрямів: загальні вимоги безпеки праці та за-
хисту здоров’я працюючих на робочих місцях, засоби 
індивідуального захисту, захист від шуму тощо
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Закон № 2694 поширюється на всі підприємства, установи, організа-
ції, зокрема заклади охорони здоров’я, незалежно від їх форм власнос-
ті, підпорядкування та видів медичної діяльності, в тому числі на коопе-
ративні, акціонерні, орендні, на окремих наймачів робочої сили. Закон 
«Про охорону праці» поширюється також на іноземних громадян і осіб 
без громадянства, якщо вони працюють на території України. Працівни-
ки цих категорій мають такі самі права на охорону праці, як і громадяни 
України. Закон визначає основні принципи державної політики в галузі 
охорони праці, чільне місце серед яких посідають пріоритет життя і 
здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльнос-
ті підприємства, принципи повної відповідальності роботодавця за ство-
рення безпечних і нешкідливих умов праці, соціального захисту праців-
ників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних 
випадків на виробництві чи від професійного захворювання.

Закон № 2694 встановлює високий рівень захисту працівників, причому 
цей захист починається з моменту прийняття їх на роботу. В інтересах пра-
цівника запроваджено норму, за якою він має право відмовитися від дору-
ченої роботи, якщо створено виробничу ситуацію, небезпечну для його жит-
тя чи здоров’я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середо-
вища.

Важливо спонукати до правильного оформлення трудових відносин, тоб-
то запровадження виключно трудових договорів, не лише роботодавців, але 
й працівників. Було б доречним звернути увагу й на статтю 2 Закону № 1105, 
якою однозначно визначено умови застосування соціального страхування 
від нещасного випадку на виробництві — укладення трудового договору. 
Насамперед, це стосується ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусних ге-
патитів та інших інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги паці-
єнтам у закладах охорони здоров’я. Слід звернути увагу на те, що для за-
провадження даної норми зазначеним законом не визначено ніяких інших 
документів (заяв, довідок тощо).

Виконання роботи на території закладу охорони здоров’я має здійсню-
ватися згідно з вимогами статті 13 Закону № 2694. У кожному структурному 
підрозділі роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці гігієнічні 
умови праці відповідно до нормативно-правових актів, і він несе за це без-
посередню відповідальність.

Заявивши про свій намір приєднатися до Європейського Союзу, Україна 
взяла на себе зобов’язання щодо приведення національного законодавства 
у відповідність до законодавства ЄС. З цією метою з 2002 року прийнято но-
ву редакцію закону «Про охорону праці», розробляються нові нормативно-
правові акти, ведеться робота з внесення змін до діючих нормативних актів 
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з таких напрямів: загальні вимоги безпеки праці та захисту здоров’я працю-
ючих на робочих місцях, засоби індивідуального захисту, захист від шуму 
тощо.

У Законі № 2694 враховано переважну більшість вимог директив Євро-
пейського Союзу, основні вимоги конвенцій і рекомендацій Міжнародної ор-
ганізації праці щодо безпеки і гігієни праці. Даний закон приведено у відпо-
відність до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату працездатності», «Про використання ядер-
ної енергії та радіаційну безпеку», «Про пожежну безпеку», «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про оподат-
кування прибутку підприємств», «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності».

Відповідно до законодавства Міністерство освіти і науки України органі-
зовує вивчення охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а 
також підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з 
урахуванням особливостей виробництва у відповідних галузях народного 
господарства за програмами, погодженими з Державним комітетом України 
з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду.

Законодавство з охорони праці 
складає правову основу для впрова-
дження соціально-економічних, орга-
нізаційних, технічних, санітарно-гігіє-
нічних та протиепідемічних заходів 
для створення здорових і безпечних 
умов праці. Нормативно-технічну базу 
охорони праці у закладах охорони 
здоров’я становлять нормативно-пра-
вові акти з охорони праці. До цієї гру-
пи нормативних актів входять прави-
ла, ОСТи, СанПіНи, норми, положен-

ня, інструкції, керівництва, вказівки, рекомендації, вимоги, технічні умови 
безпеки, переліки та інші документи, яким надано чинність норм, обов’язкових 
для виконання.

Державні нормативно-правові акти з охорони праці можуть затверджу-
ватися Кабінетом Міністрів України, Держгірпромнаглядом, міністерствами 
та відомствами за погодженням з Держгірпромнаглядом. Власник (робото-
давець) може затверджувати нормативні акти про охорону праці, що відпо-
відають специфіці виду діяльності закладу охорони здоров’я та вимогам чин-
ного законодавства. Для опрацювання, узгодження, затвердження норма-

УВАГА!

Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи перед-
бачають дослідження впливу виробничих факторів на 
медичних працівників та встановлення допустимих зна-
чень цих факторів на робочих місцях, визначення фак-
тичних значень конкретних параметрів виробничих 
факторів на робочих місцях, а також визначення від-
повідності умов на робочих місцях вимогам норматив-
них документів
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тивних актів закладу охорони здоров’я за наказом власника створюється 
комісія чи робоча група, визначаються терміни, виконавці та керівники.

Організаційними заходами забезпечення охорони праці є такі: правиль-
не навчання працівників, чітке й своєчасне проведення інструктажів і контро-
лю знань з гігієни праці; наявність розробленого відповідно до умов охорони 
праці плану проведення робіт і технічних карт; правильне планування робо-
чих місць; правильне утримання проходів і проїздів; дотримання правил про-
ведення робіт і допуску до роботи; правильний контроль за роботою праців-
ників; правильна організація праці: зручна робоча поза, чергування роботи 
й відпочинку, відсутність фізичного перенапруження; застосування безпеч-
них способів праці; дотримання встановленого технологічного процесу; 
справний стан засобів колективного та індивідуального захисту; наявність 
відповідних знаків безпеки тощо.

Технологічними (інженерними) заходами й засобами охорони праці є за-
стосування технічно досконалого та справного обладнання, інструментів і при-
строїв, транспортних засобів колективного захисту; використання за призна-
ченням засобів індивідуального захисту, у тому числі медичного спецодягу, 
взуття, засобів захисту органів дихання, рук, голови, обличчя, очей тощо.

Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи передбачають дослідження 
впливу виробничих факторів на медичних працівників та встановлення допус-
тимих значень цих факторів на робочих місцях, визначення фактичних значень 
конкретних параметрів виробничих факторів на робочих місцях, а також визна-
чення відповідності умов на робочих місцях вимогам нормативних документів.

Як засвідчує аналіз, більшість випадків інфікування медичних працівни-
ків, що пов’язані з їх професійною діяльністю, сталося з причин, усунення 
яких не потребує ніяких матеріальних витрат, а тільки підвищення техноло-
гічної і трудової дисципліни, приведення у відповідність до вимог норматив-
них актів організації, виконання робіт та контролю з боку безпосередніх ке-
рівників робіт, а також вжиття дійових заходів щодо підвищення рівня про-
фесійної підготовки працівників та їх навчання з питань організації та 
безпечного виконання робіт. Перехід до ринкових відносин загострює про-
блему професійної безпеки, перетворює її на одне з вогнищ соціальної на-
пруженості. Саме тому стан охорони праці, профілактика інфекцій, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги, повинні бути на належному рівні.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ 
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

За типом забудови лікарні можуть бути централiзованi (всі структурні 
підрозділи розташовані в одній будівлі), децентралiзованi (окремi будiвлi для 
кожного структурного підрозділу) та змiшанi.

Згідно з гігієнічними вимогами улаштування та організація діяльності 
лікувально-профілактичних закладів дають можливість створити найкращі 
умови зовнішнього середовища для хворих; сприяють впровадженню ліку-
вально-охоронного режиму; запобігають виникненню внутрішньолікарня-
них інфекцій; полегшують лікувальну роботу медичного персоналу; спри-
яють якнайшвидшому одужанню хворих та забезпеченню оптимальних 
умов для діяльності медичних працівників. Адже без відповідних гігієнічних 
умов терапевтичні дії є безсилими.

Існують чотири основні системи забудови лікарняних комплексів: децен-
тралізована, централізована, змішана та централізовано-блочна.

При децентралізованій, або павільйонній, системі забудови лікарняний за-
клад складається з низки окремих, порівняно невеликих, малоповерхових кор-
пусів (павільйонів), в яких розміщуються різні за профілем лікувальні відділен-
ня. Слід відзначити, що її перевагою є гарна ізоляція відділень лікарні між со-
бою, що, у свою чергу, полегшує запровадження лікувально-охоронного 
режиму та запобігає виникненню внутрішньолікарняних інфекцій.

Централізована система забудови характеризується тим, що ліку-
вальний заклад міститься в одному багатоповерховому будинку, при цьо-
му здешевлюється будівництво і полегшується експлуатація санітарно-
технічних служб, скорочуються шляхи пересування хворих і медичного 
персоналу від окремих відділень до діагностичних і фізіотерапевтичних 
кабінетів.

Змішана система забудови лікувально-профілактичних закладів перед-
бачає об’єднання в одному головному корпусі лікарні загальносоматичних 
відділень, лікувально-діагностичних кабінетів, лабораторій, централізовано-
го приймального покою тощо. Разом із тим в окремих будинках розміщують-
ся поліклініка, інфекційне та пологове відділення, секційна і господарські 
служби. Ця система поєднує позитивні властивості децентралізованої та 
централізованої систем.

Зараз частіше застосовують централізовано-блочну систему, при якій 
лікарня складається з декількох корпусів (терапевтичного, хірургічного 
тощо), зблокованих в одне ціле. У цьому випадку краще використовують-
ся позитивні сторони централізованої системи будівництва. За допомогою 
підземних, наземних або поверхових переходів на каталках перевозять 
хворих, пересувну лікувально-діагностичну апаратуру й різноманітні ван-
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тажі, що дає змогу ефективніше застосовувати можливості лікувального 
закладу.

Основним елементом архітектурної композиції при застосуванні центра-
лізовано-блочної системи є головний корпус — лікувально-діагностичний 
блок, до якого приєднуються стаціонар і поліклініка. Такий варіант, у свою 
чергу, забезпечує як централізацію медичних процесів, так і використання 
обладнання та реалізацію принципу ізоляції окремих лікувальних відділень. 
Централізовано-блочна система дає змогу об’єднати функціонально одно-
рідні підрозділи і створити відповідні комплекси (операційний, стерилізацій-

ний, рентгенодіагностичний, лабора-
торний тощо).

У Європейських країнах через 
обмежену площу земельної ділянки 
часто будують централізовано-блоч-
ні лікарні у декілька наземних і 2–3 
підземних поверхи, в яких розміщу-
ють операційний комплекс, стерилі-
заційний відділ, господарські та до-
поміжні служби тощо. При цьому тех-
нічні та інженерні можливості нині 
дають змогу повністю забезпечити 
кондиціонування повітря, раціональ-
не опалення та освітлення і створити 
на всіх об’єктах нормальні й стабіль-
ні умови праці.

В Україні однаковою мірою функціонують лікарні всіх систем. Особливі ви-
моги висувають до лікарняної ділянки. При розміщенні лікарні на околиці насе-
леного пункту легше вибрати ділянку, достатню за розмірами й озелененням. 
Тут рівень шуму, кількість пилу і гігієнічний комфорт значною мірою залежать 
від місця розташування та чистоти повітря. Тому туберкульозні, психіатричні 
лікарні або реабілітаційні центри, не пов’язані з амбулаторним прийомом хво-
рих, часто будують навіть за межами населеного пункту. Щоб наблизити ме-
дичну допомогу до населення, амбулаторії доцільно розміщувати у центрі ра-
йону обслуговування. А лікарні загального типу, які мають стаціонар і поліклі-
ніку, нерідко розташовують у межах селітебної зони.

Земельна ділянка повинна розташовуватися з навітряного боку і на значній 
відстані від джерел шуму та об’єктів забруднення повітря. Необхідно, щоб рі-
вень шуму на її території в денний час не перевищував 45 дБ, у нічний — 35 дБ.

Земельна ділянка лікувально-профілактичного закладу має розташову-
ватися на добре інсольованій та провітрюваній території. Бажано, щоб вона 

УВАГА!

Земельна ділянка лікувально-профілактичного закладу 
має розташовуватися на добре інсольованій та провітрю-
ваній території. Бажано, щоб вона була поблизу водопро-
відної мережі, каналізаційних комунікацій, джерел водо-
постачання та якомога далі від місць спуску стічних вод, 
а також поза зоною впливу промислових підприємств та 
інших джерел забруднення навколишнього середовища. 
Площа земельної ділянки для лікарень загального типу, 
залежно від загальної кількості ліжок, повинна становити 
від 80 до 300 м2, для дитячих лікарень — від 135 до 250 м2 
з розрахунку на 1 ліжко. Для лікарень, що розташовані 
у приміській зоні, площа земельної ділянки збільшується, 
порівняно з вказаними, на 15–20%
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була поблизу водопровідної мережі, каналізаційних комунікацій, джерел водо-
постачання та якомога далі від місць спуску стічних вод, а також поза зоною 
впливу промислових підприємств та інших джерел забруднення навколиш-
нього середовища. Площа земельної ділянки для лікарень загального типу, 
залежно від загальної кількості ліжок, повинна становити від 80 до 300 м2, 
для дитячих лікарень — від 135 до 250 м2 з розрахунку на одне ліжко. Для 
лікарень, що розташовані у приміській зоні, площа земельної ділянки збіль-
шується, порівняно з вказаними, на 15–20%.

Вибираючи земельну ділянку під забудову, необхідно мати відомості про 
те, що раніше розташовувалося на цій території. Недопустимо використову-

вати ті ділянки, на яких були розміще-
ні склади отрутохімікатів, радіоактив-
них речовин, сміттєзвалища тощо, а 
також якщо рівень залягання ґрунто-
вих вод становить менше 1,5 м до підо-
шви фундаменту.

На земельній ділянці виділяють 
низку функціональних зон: зону ліку-
вальних корпусів для неінфекційних 
хворих, зону інфекційного та полого-
вого відділень, зону поліклініки, зону 

радіологічного та патологоанатомічного корпусів, садово-паркову та госпо-
дарську зони. Ділянка повинна мати окремі в’їзди до лікувальних корпусів і 
господарської зони та патологоанатомічного відділення.

До складу лікарні загального типу входять:
1) приймальне відділення;
2) стаціонар із терапевтичним і хірургічним, акушерсько-гінекологічним, 

дитячим, інфекційним, анестезіологічно-реанімаційним, радіологічним відді-
леннями, відділенням переливання крові з банком крові та кровозамінників 
тощо;

3) поліклініка;
4) лікувально-діагностичні підрозділи з відділеннями функціональної ді-

агностики, рентгенодіагностики, фізіотерапевтичним, відділенням реабілі-
тації та лікувальної фізкультури;

5) патологоанатомічне відділення з моргом;
6) допоміжні служби — харчоблок, пральня з дезкамерою, центральний 

стерилізаційний відділ, майстерні з ремонту медичної техніки й апаратури, 
гараж, овочесховище тощо;

7) адміністративно-господарська частина — канцелярія, медичний архів, 
бібліотека тощо.

УВАГА!

Смуги зелених насаджень повинні бути розташовані 
між функціональними зонами лікарень шириною 15 м. 
Санітарний розрив між лікувальними корпусами та харчо-
блоком, патологоанатомічним корпусом і захисною 
смугою зелених насаджень — не менше ніж 30 м. Па-
тологоанатомічний відділ з моргом розміщують в ізо-
льованому місці, якого не видно з вікон лікарні
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Розміщення всіх вищезазначених підрозділів у лікарняних будівлях за-
лежить від системи лікарняного будівництва. Будинок поліклініки розташо-
вують ізольовано на відстані 30–50 м від лікувальних корпусів. Необхідно, 
щоб вхід у поліклініку був окремим.

Площа забудови лікарні повинна становити 12–15%, зона зелених на-
саджень — не менше 60%, решта території — пішохідні й проїжджі дороги. 
Ширина захисної зеленої смуги за периметром ділянки — 15–30 м.

Смуги зелених насаджень повинні бути розташовані між функціональ-
ними зонами лікарень шириною 15 м. Санітарний розрив між лікувальними 
корпусами та харчоблоком, патологоанатомічним корпусом і захисною сму-
гою зелених насаджень — не менше ніж 30 м. Патологоанатомічний відділ 
з моргом розміщують в ізольованому місці, якого не видно з вікон лікарні.

ВИМОГИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ОПЕРАЦІЙНОМУ БЛОЦІ

Операційний блок — це комплекс спеціально обладнаних приміщень, 
призначених для проведення хірургічних операцій.

Розвиток хірургії, поглиблення її спеціалізації зумовили створення 
профільованих операційних — травматологічних, нейрохірургічних, 
офтальмологічних, гінекологічних, урологічних тощо. Вони відрізняються 
відповідним обладнанням, зокрема, мікрохірургічною технікою, рентге-
нівськими та лазерними установками, апаратами для штучного крово-
обігу та ін.

Ускладнення операцій, насичення операційних складною технікою при-
звели до необхідності створення операційних блоків з чітко організованою 
роботою усіх ланок, серед яких основною є операційна.

Операційний блок, як правило, входить до складу хірургічного відділен-
ня. Проте у великих лікувальних закладах операційний блок може обслуго-
вувати декілька хірургічних відділень. Іноді операційний блок виділяють в 
окреме самостійне відділення.

До операційного блоку входять: операційна, передопераційна, стерилі-
заційна, кабінет трансфузійної терапії (переливання крові), наркозна, мате-
ріальна, гіпсова, кабінет завідувача, кімнати персоналу, санітарний пропуск-
ник та ін.

Операційний блок розташовується ізольовано від інших приміщень ста-
ціонару. Цей блок може знаходитися при відділеннях, які він забезпечує, але 
може бути й розташованим в окремих приміщеннях, займати цілі поверхи 
та ін. При розміщенні в окремих приміщеннях операційного блоку бажано 
віддавати 2–3 поверхи лікарні, а стерилізаційні та інші підсобні й господар-
ські приміщення розташовувати на першому поверсі.
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До складу операційного блоку входять операційні для асептичних опе-
рацій. Для гнійних операцій виділяють приміщення у гнійному відділенні. Для 
проведення екстрених операцій надають приміщення поруч з прийомним 
відділенням.

Загальні вимоги до сучасного операційного блоку: достатність площі, 
освітлення, зручність для прибирання та миття. Оздоблювальні матеріали 
приміщень повинні бути стійкими до багаторазової стерилізації хімічними 
антисептиками та УФ-променями.

Опалення та вентиляція мають забезпечувати оптимальні умови для ро-
боти персоналу та здоров’я хворих, а обладнання повинно відповідати су-
часним вимогам хірургії та анестезіології й, при можливості, знаходитися за 
межами операційної зали. З метою викладання у клініках має бути перед-
бачено можливість спостереження за перебігом хірургічного втручання че-
рез прозору (скляну) стелю з другого ярусу або шляхом телевізійної тран-
сляції в аудиторію. Також необхідний постійний надійний зв’язок операцій-
ного блоку з підрозділами лікувального закладу за допомогою телефону, 
сигналізації та системи ліфтового сполучення.

Розташування та взаємозв’язок приміщень операційного блоку, особли-
вості роботи персоналу визначаються насамперед вимогами асептики. Са-
ме цим зумовлений поділ операційного блоку на зони з різними режимами 
роботи. Це такі зони:

• перша — стерильна (операційна, стерилізаційна інструментарію). Пер-
сонал операційної бригади може потрапити до цієї зони через санпро-
пускник і передопераційну, а хворий — з наркозної;

• друга — зона суворого режиму (передопераційна, мийна, наркозна, 
які безпосередньо сполучені з операційною);

• третя — зона обмеженого режиму (кімната для збереження крові, апа-
ратна, інструментально-матеріальна, приміщення медперсоналу, екс-
прес-лабораторія, чиста половина санпропускника та ін.);

• четверта — зона загальнолікарняного режиму (приміщення, вхід до 
яких не пов’язаний з проходженням через попередні зони, зокрема, 
кабінети завідувача, старшої операційної медсестри, кімната викорис-
таної білизни та ін.).

Операційна зала — спеціально обладнане приміщення для проведення 
хірургічних операцій.

Стіни, підлога і стеля в операційному блоці мають бути гладкими, а сти-
ки між ними — заокругленими. Підлогу вистеляють кахельними плитками 
світлих тонів. З метою запобігання ймовірного утворення іскор від удару ме-
талевих предметів об кам’яну підлогу (це може призвести до нещасного ви-
падку) підлогу доцільно покривати електропровідним технічним пластиком 
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або лінолеумом. У центрі операційної або в одному з кутів у підлозі є отвір 
з сіткою для стікання брудної води під час прибирання.

Стіни й стелю операційного блоку зафарбовують водостійкою фарбою 
або викладають кахлем у світлі тони (світло-зелений, світло-жовтий, світло-
оранжевий). Ці кольори добре відбивають світло. Крім того, світла фарба 
полегшує контроль за якістю прибирання приміщення.

Водопровідні та каналізаційні труби прокладають у стінах; усі інженерні 
комунікації (електро-, газопостачання, опалення, вакуум) повинні бути при-
хованими. Електричні проводи мають проходити в запобіжних трубках.

Електропостачання великих операційних блоків повинно здійснюватися 
від двох окремих джерел.

Розподільний щит розташовують не нижче 1,6 м від підлоги: це необхід-
но для запобігання вибуху наркотичних газопарових сумішей від можливої 
випадкової іскри (у протилежному випадку використовують іскропоглинаю-
чі пристрої). Під час прибирання розетки і вимикачі закривають засувками. 
Щит повинен мати з пари маркірованих розетки для підводу електричної на-
пруги 36,127 і 220 В, а також одну силову розетку 380 В та клеми заземлен-
ня. Для нормальної роботи електронних приладів і апаратів передбачено 
встановлення екранної сітки з контуром заземлення.

Кисень, газоподібні засоби для наркозу подаються до наркозних апара-
тів з колекторів, розташованих ззовні приміщення, або з балонів. Найдоціль-
нішим є монтаж газових комунікацій з боку стелі з підведенням до операцій-
ного столу на рухомих кронштейнах з використанням промаркованих трубок 
з метою запобігання можливих помилок при підведенні газу. Вакуум-система 
також розміщена ззовні приміщення й підводиться в операційну через той 
же розподільчий щит.

Надзвичайно велике значення має освітлення операційного поля. До 
нього висуваються такі вимоги: достатня освітленість, мінімальні засліплю-
вальний вплив джерел світла і блискучість; рівномірність освітлення, відсут-
ність різких і глибоких тіней, а також перепадів освітлення під час операції; 
наближення спектра випромінювання штучного джерела до спектра природ-
ного світла; відсутність нагрівання лампи.

Для освітлення операційної використовують природне (денне) й штучне 
світло. При плануванні операційну орієнтують за сторонами світу таким чи-
ном, щоб вікна виходили на північ, північний схід і захід. Операційний стіл 
встановлюють перпендикулярно до вікна. У південних широтах для запобіган-
ня сильного перегріву операційної сонячними променями ззовні вікон вста-
новлюють рифлені віконниці, здатні розсіювати та поглинати сонячне тепло.

Норми природного освітлення операційної визначають із співвідношен-
ня площі вікон до площі підлоги, яке має бути не меншим 1:3. Денне світло 
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найбільш рівномірно розподіляється в операційній, що має квадратну фор-
му. При цьому глибина приміщення не повинна перевищувати висоту вікон-
них рам більше ніж у 2,5 разу.

Освітленість на поверхні операційного поля має бути в межах 3000–4000 
лк, в окремих випадках допускається її підвищення до 10 000 лк. Освітлен-
ня, що відповідає зазначеним вище вимогам, забезпечують безтіньові лам-
пи, які підвішуються над операційним столом.

Шарнірні, збалансовані противагами, пристрої цих ламп дають можли-
вість змінювати напрямок променів світла. За необхідності додаткового освіт-
лення бокових поверхонь операційного поля використовують пересувні та 
переносні лампи. Освітлення дублюється також аварійною мережею з жив-
ленням від акумуляторів з автоматичним вмиканням.

Особливості мікроклімату операційної полягають у тому, що під час опе-
рації підвищуються температура та вологість повітря, відбувається забруд-
нення його наркотичними газами та бактеріальною флорою, накопичується 
статична електрика. Все це несприятливо впливає на здоров’я хворих і пер-
соналу, особливо за наявності повітряно-крапельної інфекції, яка може спри-
чинити гнійно-запальні ускладнення.

Температура в операційній має бути в межах 22–23°С. Іноді, наприклад, 
при опіках, при тривалому оперуванні на відкритій черевній порожнині необ-
хідне дотримання рівня 25–30°С. Опалення здійснюється електроплитами, 
вмонтованими в нижню частину стіни, причому з автоматичним регулюван-
ням постійності температури.

Особливі вимоги висуваються до вентиляції, яка за типом мусить бути 
примусовою приточно-витяжною з переважанням притоку очищеного пові-
тря над відсмоктаним з приміщення при 10–20-кратному повітрообміні за 1 
год. Широкого поширення набули централізовані та локальні установки для 
кондиціювання повітря. Вони забезпечують багатократний повітрообмін, в 
результаті якого в операційну надходить підігріте, зволожене стерильне по-
вітря. На даний час уже створено операційні з ламінарним (лінійним), як пра-
вило, горизонтальним потоком довкруги операційного стола, в зоні якого 
відбувається 500-кратний повітрообмін повітря за 1 год.

ОСНАЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ

Для операційної необхідне таке оснащення: операційний стіл, наркозна 
апаратура, апарат для діатермокоагуляції, обладнання робочого стола опе-
раційної медсестри, операційні меблі, освітлювальна система, сигналізація, 
спеціальна апаратура і обладнання, які визначаються профілем операції, 
вакуумна (відсмоктувальна) система, бактерицидні лампи та ін.
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До анестезіологічного оснащення входять наркозні апарати, підводка 
кисню і наркотичних газоподібних середників, наркозний столик, інша спе-
ціальна апаратура (моніторинг біофізіологічних функцій організму під час 
наркозу і операції).

Для роботи операційної медсестри необхідні малі пересувні інструментальні 
столики на високій ніжці, які розташовують поряд з операційним столом, 
перев’язочні столики для резерву інструментарію і перев’язочних засобів. На 
окремих столах зосереджено шовний матеріал, розчини, спирт. У стерильних ба-
рабанах на підставках поруч з операційним столом розташовано операційну бі-
лизну (простирадла, халати). Через вікно в стіні між операційною і стерилізацій-
ною медсестра отримує стерильний інструментарій, розчини, кров та інші засоби. 
Через інше вікно на підйомнику видаляються використана білизна та перев’язочні 
засоби.

Найпрогресивнішим є метод підготовки матеріалів та інструментів для 
оперативних втручань у вигляді спеціальних наборів (білизна, інструмента-
рій в окремих упаковках). Вони завчасно простерилізовані й мають відповід-
ний паспорт із зазначенням типу набору й терміну його придатності. Згодом 
металічні бікси Шіммельбуша поступатимуться місцем типовим упаковкам 
разового використання.

До складу меблів операційної, окрім операційних столів, алюмінієвих підста-
вок, штативів для ампул з інфузійними розчинами, входять металічні стільці з обер-
тальними сидіннями. Ніжки меблів покриті гумовими наконечниками (для запобі-
гання шуму та іскріння при пересуванні). Спеціальні підставки або тази, обгорнені 
простирадлом для поглинання шуму при падінні інструменту, встановлено довкола 
операційного столу і поруч з операційною медсестри. На одній зі стін встановлю-
ють спеціальний годинник з великими циферблатом і секундною стрілкою.

Для боротьби з бактеріальним забрудненням використовують бактери-
цидні опромінювачі з потужними джерелами УФ-випромінювання. Це або квар-
цові горілки з суцільним спектром УФ-випромінювання, або розрядні лампи 
з лінійчатим спектром. Як правило, в операційних площею 40 м2 на висоті не 
менше 2 м від підлоги встановлюють дві лампи на протилежних стінах.

До спеціального обладнання належить різна вимірювальна апаратура, 
наприклад, електрокардіограф, кардіоскоп, тонометр, та ін., дефібрилятор, 
апаратура для екстракорпорального кровообігу, мікрохірургічних операцій 
та операцій із застосуванням лазерної техніки тощо. 

Операційна. Основний підрозділ операційного блоку. Інші приміщення 
виконують допоміжні, проте дуже важливі функції.

Передопераційна. Призначена для обробки (миття) рук хірургів і мед-
сестер. У відділеннях на менше ніж 250 ліжок вона може суміщатися з ма-
теріальною та інструментальною кімнатами.
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Стерилізаційна. Обладнання: стерилізатори-автоклави, стерилізатори-
кип’ятильники, сухожарові стерилізатори. Розташовується, як правило, окре-
мо від інших приміщень, але в невеликих лікарнях може бути в межах опе-
раційного блоку, сполучаючись з операційною через вікно.

Кабінет переливання крові. Засоби зберігання крові та плазмозаміню-
ючих розчинів; за відсутності спеціальної лабораторії в ньому розміщують 
усе необхідне для визначення групи крові та резус-фактора.

Наркозна. Призначена для введення хворого у стан наркозу. Така ор-
ганізація справи зменшує ризик інфікування операційної. Окремо виділяєть-
ся при операційних блоках, розрахованих на більше ніж 200 хворих. 

Матеріальна. Призначена для зберігання медикаментів. При невеликих 
операційних зазначені запаси зберігають у шафах, що розміщені в стерилі-
заційній або передопераційній.

Гіпсова (як правило, в операційному блоці ортопедичних і травматологіч-
них відділень). Обладнання для виготовлення і накладання гіпсових пов’язок.

Кабінет завідувача і кімната старшої медсестри. Розташовані в зо-
ні загального режиму і сполучені з передопераційною через санітарний 
пропускник.

Санітарний пропускник. Складається з двох кімнат, розділених між 
собою душовою з двома виходами. Перша кімната розташована в зоні 
загального режиму, там же розміщені шафки для особистого одягу пер-
соналу. Друга кімната сполучена з зоною суворого режиму. У ній персо-
нал, який пройшов душову, одягається у спеціальний операційний костюм 
і взуття. Після операції персонал проходить у зворотному порядку, одяга-
ючись у свій одяг.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ

I. Загальні правила. Доступ в операційний блок суворо обмежено. Осо-
би, які не належать до персоналу, можуть перебувати в операційному бло-
ці лише у супроводі відповідальних осіб. В операційній заборонено пере-
бувати хворим на ГРВІ та з гнійно-запальними процесами. В операційно-
му блоці не можна перебувати в шерстяному та синтетичному одязі. 
Використовується операційний одяг, який відрізняється від одягу інших 
підрозділів, у тому числі й гнійної операційної. Перспективним є викорис-
тання замість традиційної маски прозорого герметичного шолому, до яко-
го постійно подається стерильне повітря, і видихуване повітря видаляєть-
ся вакуумною системою.

Для планових втручань в операційній виконують спочатку чисті операції 
(на судинах, щитовидній залозі, суглобах та ін.) і лише потім приступають до 
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проведення операцій з можливим мікробним забрудненням (холецистекто-
мія, резекція шлунка та ін.).

До роботи в гнійних операційних висуваються додаткові вимоги: інстру-
ментарій, білизну і перев’язочний матеріал зберігають окремо і ніколи не за-
стосовують при виконанні чистих операцій. Використаний перев’язочний 
матеріал спалюють у печах з газовими горілками у підвальному приміщенні 
(матеріали подаються через спеціальний сміттєпровід і знезаражуються роз-
чином лізолу).

Виключається робота персоналу за сумісництвом (медсестер і саніта-
рок) у чистій та гнійній операційних.

II. Прибирання операційного блоку. Виконується вологим способом.
Попереднє прибирання: пил, який випав за ніч, щодня зранку перед опе-

рацією прибирають вологою ганчіркою з горизонтальних поверхонь (столів, 
підлоги).

Поточне прибирання: під час операції (збирають серветки, які впали на 
підлогу, тампони, протирають забруднену кров’ю підлогу).

Після закінчення чергової операції прибирають весь невикористаний ма-
теріал та інструменти, обробляють антисептиком клейонки операційних столів.

Заключне прибирання: після завершення усіх операцій (миття підлоги, 
дезінфекція підлоги і меблів з вмиканням на 1 год бактерицидних ламп).

Генеральне прибирання: проводиться в кінці робочого тижня — стелю, 
підлогу, стіни і вікна миють зі шлангів гарячою водою з милом і антисепти-
ком. Після просушування і протирання насухо на 12–14 год включають бак-
терицидні лампи.

III. Бактеріологічний контроль. У приміщеннях операційного блоку що-
місячно здійснюють бактеріологічні посіви повітря, шовного та перев’язочного 
матеріалу, змивів з інструментів. Не рідше одного разу на тиждень прово-
дять посів з рук учасників операцій. При почастішанні нагноєнь післяопера-
ційних ран здійснюють позачергові посіви, за необхідності — позачергове 
генеральне прибирання операційного блоку з тимчасовим призупиненням 
його функціонування.

Продовження у наступному номері 


