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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 медич-
них працівників в процесі їх трудової діяльності. У системі інфекцій-
ного контролю забезпечення цих умов має вирішальне значення у по-
передженні виникнення інфекцій, що пов’язані з наданням медичної 
допомоги пацієнтам у медичних працівників. Статтю присвячено за-
безпеченню безпеки медичних працівників у системі інфекційного 
контролю

Закінчення. Початок у № 4, 2017

ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ 
ЛІКАРЕНЬ (ВІДДІЛЕНЬ)

При наданні медичної допомоги хворим на інфекційні захворювання або 
з підозрою на них персонал має постійний безпосередній контакт з хворими, 
предметами догляду, речами і заразним матеріалом, піддаючись небезпеці 
зараження різними шляхами: через їжу, повітря, воду, руки, зовнішні покри-
ви тіла, через членистоногих, гризунів тощо. Небезпека інфікування збуд-
никами інфекційних хвороб поширюється також на членів сімей, осіб, які 
проживають з ними.

Будівлі та окремі приміщення, входи та виходи в окремі будинки і групи 
приміщень (оглядові кабінети, відділи камерної дезінфекції, санітарні про-
пускники тощо) необхідно розташовувати з урахуванням суворого розмеж-
ування чистих виробничих процесів від процесів, пов’язаних з прийомом 
і утриманням інфекційних хворих.
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Приміщення інфекційних лікарень та інфекційних відділень загальних і ди-
тячих лікарень, а також ізоляторів слід обладнувати водопроводом, каналіза-
цією, центральним опаленням, гарячим водопостачанням і приточно-витяж-
ною вентиляцією з підігрівом приточного повітря.

Витяжні пристрої в боксах, напівбоксах, ізоляторах для різних інфекцій 
необхідно відмежовувати від витяжних пристроїв інших приміщень.

Усі стічні води від інфекційних відділень перед спуском їх в загальну ка-
налізаційну мережу слід знезаражувати на території лікарні (від кожного від-
ділення окремо). За відсутності загальноміської або селищної каналізації 
інфекційні лікарні на своїй території повинні мати місцеві каналізаційні при-
строї та очисні споруди.

Для персоналу мають передбачатися:
а) окрема гардеробна (типу пропускника) з трьох приміщень — одне для 

зберігання домашнього одягу, друге — для спецодягу, третє — для душової. 
Приміщення для особистого одягу і спецодягу обладнуються шафками;

б) окремі вбиральні (або шлюзовані, оснащені умивальником з ліктьо-
вим краном), має бути ніжний педальний спуск води з водонабірного бачка 
в каналізацію; необхідно передбачити електрорушник та самостійне (за мож-
ливості) зачинення зовнішніх дверей;

в) скрізь, де персонал контактує із заразним матеріалом, повинні бути ми-
ло, щітки для миття рук, рушник та дезінфікуючі розчини для знезараження рук;

г) окремий посуд для прийому їжі, стерилізується кип’ятінням.
Прийом інфекційних хворих проводиться в спеціально відведених (ізо-

льованих) і обладнаних оглядових кабінетах (боксах). Одночасне очікування 
прийому лікаря двома і більше хворими в одному кабінеті забороняється.

Після кожного прийому здійснюється ретельна волога дезінфекція, до 
закінчення якої допуск у кабінет наступного хворого не допускається.

Транспортний засіб, яким був доставлений хворий, також піддається 
знезараженню безпосередньо на території лікарні.

При вході в оглядовий кабінет повинні бути халати й головні убори (ков-
пак, косинка) для персоналу та килимок, змочений дезінфікуючим розчином.

Санітарна обробка хворих

З оглядового кабінету хворого направляють у приміщення для санітар-
ної обробки — санпропускник. При поміщенні хворого в боксі санітарна об-
робка здійснюється в ньому ж. Видача родичам речей хворого, який надхо-
дить на лікування, без знезараження суворо забороняється.

Медичний персонал (сестра, санітарка) повинен проводити обробку хворо-
го і дезінфекцію санпропускника у додатковому халаті, що надягається поверх 
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основного халату і який треба знімати після кожної обробки. При вході та вихо-
ді взуття необхідно витирати об килимок, змочений дезінфікуючим розчином.

Перед направленням хворого у відповідне відділення стаціонару до отри-
мання результатів обстеження на бактеріоносійство він має перебувати в 
ізоляторі у вигляді боксу або напівбоксу (шлюзовані палати), а також у ви-
падку невстановленого діагнозу. За відсутності ізолятора в лікарні його вла-
штовують у відділенні в невеликих обов’язково окремих палатах.

Хворих у відділеннях групують таким чином, щоб ті, які щойно прибули, 
не перебували в одній палаті з тими, що одужують.

Прибирання приміщень волого-механічним способом необхідно здійсню-
вати не менше ніж двічі на добу з використанням промаркованого інвентаря. 
Сміття збирають у відра або бачки з кришками і спалюють або знезаражують. 
Провітрювання палат і коридорів здійснюють не менше ніж тричі на добу.

Предмети догляду закріпляють за хворими на весь час їх перебування 
на лікуванні.

Підкладні судна, горщики тощо після кожного використання і випорож-
нення мають знезаражуватися.

Наконечники для клізм, термометри, шпателі знезаражуються після кож-
ного використання і повинні зберігатися в посудинах з дезінфікуючими роз-
чинами.

Аптечний посуд також не може надходити в аптеку без попереднього 
знезараження.

Інфіковану білизну слід відправляти у мішках, попередньо просочених 
дезінфікуючими розчинами, у лікарняну пральню. Не рекомендується до ко-
мунальних пралень відправляти білизну інфекційних хворих.

М’який інвентар (ковдри, матраци, подушки) дезінфікують у дезкамерах.
Столовий посуд, очищений від залишків їжі, опускають у баки для зне-

зараження термічним або хімічним шляхом, після чого його миють у чисто-
му відділенні буфетної. Залишки їжі знезаражуються шляхом кип’ятіння.

Іграшки для дитячих відділень допускаються тільки нові, які легко під-
даються миттю (гумові та пластмасові). Вони не повинні переходити від од-
нієї дитини до іншої без попереднього знезараження. Іграшки з відділення 
батькам не повертаються, про що їх необхідно попередити.

Предмети догляду за хворими та інструментарій передаються по чергу-
ванню тільки в знезараженому стані.

Матеріал для лабораторного дослідження від хворих повинен відбира-
тися у спеціальну стерильну посудину, яка щільно закривається і доставля-
тися в лабораторію у зачинених контейнерах.

Увесь використаний у лабораторії посуд збирається у спеціальні баки з 
кришками й підлягає знезараженню до очистки й миття.
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Відвідування інфекційних хворих родичами, як правило, забороняється.
Речі та предмети догляду за хворими, що доставляються з дому, підля-

гають обов’язковому знезараженню персоналом лікарні.
Допуск матерів для догляду за дітьми, окрім дітей грудного віку, в кож-

ному конкретному випадку здійснюється з дозволу лише головного лікаря 
або завідувача відділенням.

Повернення родичам речей і посуду хворих дозволяється лише після 
знезараження.

Перед випискою пацієнт, який одужав, обов’язково повинен прийняти 
ванну або душ.

Знезаражений власний одяг доставляється у виписну кімнату, де він 
зберігається у спеціальному мішку до одягання хворого.

ВИМОГИ ДО САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО РЕЖИМУ І ВИМОГИ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Персонал, який обслуговує інфекційних хворих, зобов’язаний беззасте-
режно виконувати цілу низку правил санітарно-гігієнічного режиму та вимог 
техніки безпеки (ТБ).

Це стосується, насамперед, вимог носіння спецодягу, обов’язкового мит-
тя в душі після закінчення роботи, правил зберігання спецодягу, вимог осо-
бистої гігієни тощо. Наприклад, за наявності на руках порізів та подряпин 
необхідно одягати гумові рукавички, які після закінчення роботи підлягають 
знезараженню.

Про кожний підозрілий на інфекцію випадок захворювання на квартирі 
медичного працівника, який працює в інфекційній лікарні, в сім’ї треба не-
гайно повідомити головного лікаря, завудуючого відділенням або старшу 
медичну сестру.

Обслуговуючому персоналу забороняється:
а) сідати на ліжко хворих;
б) з’являтися у відділенні без спецодягу;
в) виходити у спецодязі за межі відділення або надягати верхній одяг
на спецодяг, або виносити спецодяг додому з будь-якою метою;
г) з’являтися у спецодязі в їдальні або буфеті;
д) користуватися туалетом, призначеним для хворих, посудом та інши-

ми речами, що є в користуванні хворих; 
е) приймати їжу в палатах, коридорах і лабораторіях;
є) вживати харчові продукти та залишки харчів від хворих;
ж) палити в палатах, коридорах і лабораторіях.
Для пиття води в персоналу має бути окремий посуд.
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Медичне освідчення персоналу та допуск до роботи

До роботи в інфекційні заклади та палати або відділення інших закладів 
приймаються особи віком не молодше 18 років.

Усі, кого приймають на роботу, мають обов’язково пройти медогляд, 
яким передбачено бактеріологічні обстеження на бацилоносійство дифте-
рійних мікробів та мікробів групи кишкових інфекцій. Крім того, повинен зби-
ратися анамнез щодо перенесених інфекцій.

Хворі з відкритою формою туберкульозу, на венеричні та заразні хво-
роби шкіри і слизових оболонок на роботу в інфекційні лікарні та відділення 
не приймаються.

Усі без винятку працівники повинні проходити періодичні медогляди за-
лежно від показань, але не рідше ніж двічі на рік.

Для попередження заражень увесь медичний і обслуговуючий персонал, 
який приймають на роботу, має проходити щеплення проти низки інфекцій, 
встановлених для всіх громадян, а за наявності відповідних епідеміологічних 
показань — профілактичні щеплення проти особливо небезпечних та інших 
інфекцій (віспа, холера, туляремія, грип, висипний тиф тощо).

Допуск до роботи без проходження інструктажу заборонено.
Надалі не рідше 1 разу на рік має проводитися повторний інструктаж з 

правил особистої санітарної профілактики та ТБ. Інструктаж здійснює завід-
увач відділення.

ВИМОГИ ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ  
ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ

Загалом заходи щодо забезпечення гігієнічного режиму для праців-
ників протитуберкульозних закладів аналогічні тим, що прийняті при ро-
боті в інфекційних лікарнях і відділеннях. Проте є низка суттєвих відмін-
ностей.

Так, особи, які мають справу з інфікованим матеріалом (працівники про-
зекторських, бактеріологічних лабораторій і віваріїв, зубні лікарі, лікарі-ла-
рингологи та ін.), зобов’язані носити маски.

Захисні маски мають надягати й інші працівники (в перев’язочних, опе-
раційних, стерилізаційних, при роботі з антибіотиками, в мікробіологічних 
лабораторіях, при проведенні спеціальних досліджень).

Заборонено персоналу бактеріологічних лабораторій вести розмови під 
час виконання маніпуляцій.

Усі роботи, пов’язані з можливістю забруднення рук харкотинням або ін-
шими виділеннями хворих, повинні виконуватися в гумових рукавичках. Піс-
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ля роботи вони обробляються кип’ятінням або замочуванням в 0,25% акти-
вованому розчині хлораміну протягом 1 години.

Персонал (санітарки, буфетниці) зобов’язаний надягати прогумований 
фартух при збиранні брудного посуду в палатах або їдальні, а також під час 
миття посуду.

Дезінфектори під час перебування в брудній половині приміщення дез-
камери повинні надягати халат, косинку, прогумований фартух, рукавиці, 
респіратори, окуляри та калоші.

Зміна халатів, шапочок (косинок) проводиться двічі на тиждень, костю-
мів (платтів) — двічі на місяць. При забрудненні мокротою (харкотинням) або 
іншими виділеннями хворих спецодяг замінюється негайно.

Санітарно-гігієнічні умови праці

Санітарно-гігієнічні умови праці в протитуберкульозних закладах загалом 
такі ж, як і в інших інфекційних лікарнях або відділеннях з деякими особливос-
тями, які випливають зі специфічного характеру туберкульозного збудника.

Так, у всіх протитуберкульозних стаціонарах повинні бути такі окремі 
приміщення:

• для миття і стерилізації плювальниць і знезараження харкотиння хіміч-
ним або термічним шляхом;

• для апаратів автоматичного миття і стерилізації суден і сечозбірників.
При мийці суден і сечозбірників персонал має користуватися прогумо-

ваним фартухом і гумовими рукавичками.

Санітарно-просвітницька робота серед хворих

У протитуберкульозних закладах при надходженні хворих, а згодом і 
систематично повинна проводитися санітарно-просвітницька робота з ними, 
у якій першочергове місце відводиться правилам поведінки, обов’язковим 
для хворих. При виписці хворого додому роз’яснюються правила його пове-
дінки вдома та в громадських місцях, спрямовані на попередження заражен-
ня туберкульозом оточуючих людей.

ОХОРОНА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ І 
ПСИХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ

Територія лікарняного двору має відповідати певним вимогам. Вона по-
винна бути відгородженою по всьому кордону, доступ на територію сторон-
нім особам має бути обмеженим і суворо контролюватися.
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Освітлення в нічний час

Під’їзні дороги і шляхи мають бути покриті асфальтом, без кам’яних ви-
мощених покриттів. Необхідні естетичне озеленення, садові ділянки.

Відходи, які залишаються після ін’єкцій аміназину, перед викиданням на 
сміття повинні оброблятися соляною кислотою.

Приміщення приймального відділення організується за принципом санп-
ропускника і складається з таких приміщень:

• приміщення для очікування прийому;
• кімната для роздягання хворого;
• ванна кімната;
• кімната для одягання хворого;
• кімната для відпочинку і харчування чергового персоналу;
• гардеробна для персоналу або вбудовані шафи;
• туалети для хворих при кімнаті чекання та при кімнаті для одягання 

хворих;
• туалет для персоналу.
Вхід і вихід з прийомного відділення повинні бути завжди зачинені на 

вагонний і контрольний замки.
Вікна і двері прийомного відділення та меблі обладнуються так само, як 

у відділеннях для неспокійних хворих.
Прийом хворих здійснюється черговим медперсоналом за обов’язкової 

присутності, окрім лікаря, медсестри (фельдшера) та санітара.
Під час прийому за розпорядженням чергового лікаря у хворого насам-

перед вилучають усі предмети, небезпечні для життя і здоров’я персоналу і 
самого пацієнта.

При прийомі неспокійних агресивних хворих черговий лікар може засто-
сувати фармакологічні засоби, якими купірують збудження.

Відділення лікарні можуть бути такими:
• для неспокійних хворих (збуджених, агресивних);
• для спокійних хворих;
• для одужуючих хворих, які пройшли основний курс лікування в інших 

відділеннях;
• соматичне — для соматично ослаблених хворих;
• експертне, для осіб, які проходять трудову, військову та судово-психі-

атричну експертизу;
• для лікування осіб, хворих на алкоголізм;
• туберкульозне — для хворих на туберкульоз з психічними проявами 

та для душевнохворих, які одночасно хворіють на туберкульоз;
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• соматичне — для соматичних хворих з психічними проявами;
• дитяче;
• інфекційне з боксами — для хворих з різними інфекційними захворю-

ваннями.
Усі відділення поділяються на чоловічі та жіночі.
До складу психіатричних лікарень входять:
■ палати для хворих;
■ процедурна кімната;
■ кімната для ін’єкцій аміназину;
■ кабінет завідувача відділенням;
■ кабінет лікаря;
■ кімната старшої сестри;
■ кімната середнього чергового персоналу;
■ буфет-роздавальна;
■ їдальня;
■ кімната для вмивання;
■ туалети;
■ ванні кімнати;
■ кімната для паління;
■ перукарня;
■ зал відпочинку;
■ зал для трудотерапії;
■ зал побачень;
■ гардеробні;
■ душові для персоналу;
■ кімнати для білизни.

Особливості облаштування приміщень

Підлоги повинні покриватися лінолеумом. Стіни на 2/3 висоти вкривають 
масляною фарбою, вони не повинні мати ніяких гострих виступів.

Вікна необхідно засклити міцним ударостійким прозорим матеріалом. 
Рами слід застосовувати подвійні, які не повинні відкриватися. Двері мають 
бути одностулкові, замикатися на вагонний психіатричний замок. Внутрішні 
двері відчиняються в коридор, зовнішні — всередину відділення. Двері вби-
ралень замикаються тільки ззовні.

Центральне опалення повинно бути панельне, з прихованими провод-
кою та приладами. Освітлювальні прилади монтуються на стелі з матовими 
плафонами.

Водопровід і каналізація також мають бути прихованими.
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Сигналізація повинна бути світловою і звуковою. Телефонний зв’язок: 
внутрішній та з виходом у місто.

До роботи з обслуговування психічно хворих не допускаються особи, мо-
лодші 18 років, а також особи, які перенесли хронічні психічні захворювання.

При прийомі на роботу, а надалі не рідше одного разу на рік, з усіма пра-
цівниками проводиться детальний інструктаж, в якому роз’яснюють специ-
фічні подробиці роботи в психоневрологічних закладах, правила внутріш-
нього розпорядку для персоналу, настанови щодо виконання заходів з по-
передження нападів хворих на персонал, ознайомлюють персонал з їх 
правами та обов’язками.

Охорона праці персоналу

Адміністрація лікарні зобов’язана забезпечити персонал лікарні санітар-
ним одягом, спецвзуттям і запобіжними засобами відповідно до діючих норм 
та організувати регулярне прання спецодягу.

У кожному відділенні повинен бути журнал для запису усіх тілесних ушко-
джень, нанесених хворими персоналу.

У відділенні має знаходитися тільки персонал, зайнятий на чергуванні. 
Категорично забороняється персоналу, вільному від чергування, перебува-
ти у відділенні.

При роботі персоналу з аміназином обов’язково керуватися Інструктив-
ними вказівками щодо профілактики контактних ускладнень при користу-
ванні аміназином.

Самовільне полишення робочого місця персоналом забороняється. У 
випадку збудження хворих медперсонал повинен допомагати один одному 
в заспокоєнні хворих.

Охорона праці працівників патологоанатомічних відділень 
і моргів (патогістологічних і судово-гістологічних лабораторій)

Ділянка патологоанатомічного відділення і моргу (ПАВМ) має бути роз-
ташована на відстані від лікувальних корпусів і віддалятися від них захисною 
зеленою смугою (парк або сад) шириною не менше 15 м. До ділянки пови-
нні вести облаштовані під’їзні шляхи з окремим в’їздом, який використову-
ється, як правило, для потреб ПАВМ.

Корпуси ПАВМ і під’їзди до них необхідно ізолювати від житлових будин-
ків, і вони не повинні бути відкритими для споглядання з вікон приміщень 
перебування хворих та з боку саду для хворих. Відстань від ПАВМ до інших 
будівель — не менше ніж 30 м.
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ПАВМ повинні мати окремі приміщення і не можуть розташовуватися в 
одній будівлі з підсобними службами закладу або лікувальними кабінетами. 
У приміщенні для збереження трупів мають бути холодильна установка і ліфт 
(за потреби) для подання трупів у секційну.

Для трупів повинні бути лежаки 1,8 х 0,6 м, або полиці, чи спеціальні сейфи.
Для персоналу ПАВМ обов’язково необхідно передбачити душову кім-

нату.
Стіни й перегородки — із водонепроникних неорганічних матеріалів, не-

проникні для гризунів, гладкі, без щілин.
Стіни кабінетів повинні бути покриті масляною фарбою, а стіни секцій-

ної, передсекційної, кімнати для зберігання трупів і санвузла — мати панелі, 
облицьовані глазурованою плиткою.

Підлога в секційній, препараторській, передсекційній та кімнаті для збе-
рігання трупів має бути покрита водонепроникним матеріалом, що піддаєть-
ся легкому очищенню та витривалою до частого миття, без порогів і висту-
пів, зручною для транспортування трупів на каталках. Підлога в секційній 
повинна мати стік у каналізацію або спеціальний приймальник для стічних 
вод із відділення. Підлога в патогістологічній та судово-медичній лаборато-
ріях та приміщеннях для лікарів повинна покриватися лінолеумом.

Віконні рами і двері мають фарбуватися масляною фарбою. Дверні при-
бори повинні бути придатними для легкого очищення. У літній час вікна слід 
закривати металевими сітками від мух.

У приміщеннях ПАВМ є певні вимоги до водопроводу, каналізації, опа-
лення і газопостачання, вентиляції, освітлення, меблів тощо.

Вимоги з охорони праці і ТБ при роботі в ПАВМ пов’язані з низкою шкід-
ливих факторів, зумовлених:

• проведенням розтинів померлих від різних захворювань (у тому числі 
інфекційних);

• дослідженням біопсійного матеріалу, який також нерідко є носієм ін-
фекційних агентів (туберкульоз, паразити);

• розтином і дослідженням трупів експериментальних тварин, у тому 
числі з інфекційним захворюванням;

• постійним застосуванням у роботі шкідливих для організму речовин: 
формаліну, хлороформу, ксилолу, толуолу, бензолу, діоксану, солей 
ртуті, аніліну та ін., а також речовин, які легко загоряються (спирт, ефір 
тощо).

Усі працюючі проходять обов’язковий детальний інструктаж з безпечних 
методів і прийомів роботи. Проведення інструктажу реєструється у відповід-
ному журналі. Медперсонал не повинен допускатися до розтину трупів без 
халатів та у взутті, що набирає вологу. Персонал під час роботи у секційній 
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та при вирізці біопсійного матеріалу має користуватися додатковим халатом. 
Увесь спецодяг повинен зберігатися в окремій шафі в передсекційній або 
секційній.

При проведенні розтину трупів осіб, які померли від особливо небезпеч-
них інфекцій, необхідно користуватися подвійним комплектом санітарного 
одягу (два халати, дві пари рукавичок та нарукавників, дві шапочки) з мар-
левою маскою, в гумових чоботах та водонепроникному фартуху, що закри-
ває ноги до ступнів.

При розтині інфекційного трупа вся білизна, санітарний одяг і спецодяг, 
що торкалися до трупа, перед пранням повинні піддаватися дезінфікуванню 
незалежно від виду інфекції.

Одяг і білизна ПАВМ мають пратися в лікарняній пральні, але окремо від 
інших відділень. Винос для прання одягу додому категорично заборонено.

У ПАМВ повинні бути аптечки з набором необхідних медикаментів для 
надання першої медичної допомоги.

Отруйні речовини мають зберігатися в лабораторіях у окремих кімнатах 
з металевими шафами або сейфами. Особливо токсичні засоби (сулема та 
ін.) повинні зберігатися в спеціально виділеному внутрішньому відділенні 
шафи або сейфу.

На вікнах кімнати, де зберігаються отруйні речовини, повинні бути за-
лізні решітки, а двері необхідно оббити залізом. Ключі від кімнати і шаф 
(сейфів), де зберігаються особливо отруйні речовини, а також печатка та 
пломбір, повинні знаходитися у особи, відповідальної за збереження цих ре-
човин. Відповідальним є завідувач лабораторією або особа, уповноважена 
на це наказом по закладу.

Отруйні засоби підлягають предметно-кількісному обліку в окремих кни-
гах за відповідною формою.

Усі хімічні леткі речовини повинні зберігатися в щільно закупорених по-
судинах та розміщуватися на віддалі від нагрівних та опалювальних прила-
дів.


