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Санепідрежим

Одним із резервів підвищення якості медичних послуг є вдосконален-
ня системи забезпечення безпеки умов праці, тому що інфекції, пов’язані з 
наданням медичної допомоги, становлять істотну частину непродуктивних 
втрат робочого часу, а боротьба з ними, крім соціального спрямування, 
має чітко виражений економічний аспект. досвід розвинених країн світу 

За останні роки органами та закладами охорони 
здоров’я проведено певну роботу щодо розвитку мережі 
фізіотерапевтичних установ, оснащення їх новітньою 
медичною технікою. Зросла фізіотерапевтична активність 
у комплексній терапії, що сприяло скороченню тривалості 
та матеріальних витрат на лікування хворих, зменшенню 
застосування лікарських препаратів. Разом з тим у 
роботі фізіотерапевтичної служби є істотні недоліки, 
які гальмують подальший розвиток та вдосконалення 
немедикаментозних методів лікування. Насамперед, це 
стосується інфекційної безпеки пацієнта та працівників 
відділень/кабінетів фізіотерапевтичного профілю
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свідчить про те, що високої якості медичних послуг та продуктивності праці 
у закладах охорони здоров’я можна досягти лише в умовах забезпечення 
її безпеки.

Робота медичного персоналу у фізіотерапевтичних кабінетах (відділен-
нях) пов’язана з дією таких шкідливих чинників, як фізичні, хімічні, біологічні 
та психофізіологічні. Основним завданням в організації праці персоналу у 
цій галузі є створення безпечних умов праці та вжиття заходів з профілак-
тики інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, серед пацієнтів та 
медичного персоналу. Це пов’язано з тим, що у цих відділеннях/кабінетах 
медична допомога надається пацієнтам як при соматичних, так і при інфек-
ційних хворобах. Тому особливе значення у створенні безпечних умов праці 
приділяється забезпеченню недопущення передачі збудників інфекційних 
захворювань не лише медичному персоналу, а й іншим пацієнтам.

Санітарно-протиепідемічний режим у закладах охорони здоров’я — це 
комплекс організаційних, санітарно-профілактичних, гігієнічних і протиепідеміч-
них заходів, які спрямовані на попередження інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги. Санітарно-протиепідемічний режим включає вимоги до са-
нітарного стану території, на якій розміщена лікарня, внутрішнього обладнання 
лікарні, освітлення, опалення, вентиляції, санітарного стану приміщень.

У лікувальному закладі існує багато потенційних джерел інфекцій: па-
цієнти, персонал, відвідувачі, апаратура, інструменти, білизна тощо. Хворі 
можуть бути інфіковані патогенними факторами як із зовнішнього середо-
вища, так і своїми власними (у випадку ослабленого імунітету).

Важливе значення у попередженні виникнення лікарняної інфекції має 
особиста гігієна медичного працівника. Він повинен дотримуватися правил 
особистої гігієни та гігієни одягу. носити чистий халат, косинку (шапочку), 
що закриває волосся. Халат повинен прикривати одяг, у ньому не можна 
виходити за межі лікарні. Тапочки медичного працівника мають бути шкіря-
ні або гумові, зручні для санітарної обробки. Важливо також слідкувати за 
чистотою свого тіла (гігієнічний душ перед роботою, миття рук перед і після 
маніпуляцій, перед їжею, після відвідування туалету).

ФІЗІоТЕРАПЕвТиЧнА лІКАРнЯ

Фізіотерапевтична лікарня — спеціалізований лікувально-профілактичний 
заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання кваліфікованої медичної до-
помоги з активним використанням сучасних фізичних методів лікування та 
профілактики.

Основними завданнями фізіотерапевтичної лікарні (далі — ФЛ) є:
• надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги хворим різного 

клінічного профілю на всіх етапах послідовного лікування;
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• запровадження прогресивних у медико-економічному відношенні методів 
послідовної фізіотерапії, профілактики, курортології;

• вивчення ефективності безпосередніх і віддалених наслідків лікування фі-
зичними методами;

• активне використання наукової організації праці, нових медичних підходів в 
організації лікувального процесу, культури медичного обслуговування хворих;

• систематичне проведення заходів, спрямованих на підвищення професійної 
підготовки лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу;

• надання закладам охорони здоров’я організаційно-методичної та консуль-
тативної допомоги з активних питань фізіотерапії.

Фізіотерапевтична лікарня залежно від її профілактики та наявності лі-
жок може включати такі підрозділи:

1) стаціонари зі спеціалізованими підрозділами для терапевтичних, не-
врологічних, ортопедо-травматологічних, гінекологічних, шкірних та інших 
хвороб дорослих і дітей, прийомне відділення;

2) поліклінічне відділення для прийому лікарями-фізіотерапевтами та 
спеціалістами інших клінічних напрямів дорослих та дітей з гінекологічни-
ми, урологічними, шкірними, офтальмологічними та іншими захворюван-
нями;

3) відділ (кабінети) електролікування, світлолікування, водолікування, 
болототеплолікування, лікувальної фізичної культури, масажу;

4) кабінети функціональної діагностики, медичної статистики, клінічну й 
біохімічну лабораторії та інші структурні підрозділи.

Фізіотерапевтична лікарня є самостійним лікувально-профілактичним 
закладом, користується спеціально оснащеними приміщеннями, певною зе-
мельною ділянкою, відповідним обладнанням, регламентом тощо. Вона пере-
буває у безпосередньому підпорядкуванні управління охорони здоров’я. до-
звіл на експлуатацію чи закриття цього закладу здійснюється за погодженням 
з мОЗ України.

Ця лікарня може бути клінічною базою медичного чи науково-дослідного 
інституту, кафедри медичного університету, медичного училища. Порядок 
прийому в фізіотерапевтичну лікарню та виписки хворих регламентується в 
установленому порядку.

ФІЗІоТЕРАПЕвТиЧнА ПолІКлІнІКА

Фізіотерапевтична поліклініка (далі — ФП) — спеціалізований лікувально-
профілактичний заклад, який забезпечує надання висококваліфікованої ме-
дичної допомоги з активним використанням прогресивних методів фізіотерапії 
та фізіопрофілактики.

Основними цілями діяльності ФП є:
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• надання спеціалізованої допомоги дорослому та дитячому населенню міста, 
району, області;

• активне впровадження прогресивних методів фізіотерапії та фізіопрофілак-
тики;

• аналіз, облік безпосередніх та віддалених результатів лікування і профілак-
тики фізичними методами;

• впровадження наукової організації праці, нових методичних підходів в органі-
зації і проведенні лікувального процесу, культури медичного обслуговування;

• надання закладам охорони здоров’я організаційно-методичної та консуль-
тативної допомоги з актуальних питань фізіотерапії та фізіопрофілактики;

• проведення заходів з планової професійної підготовки лікарів, середнього 
та молодшого медичного персоналу з актуальних питань фізіотерапії та про-
філактики.

Фізіотерапевтична поліклініка залежно від кількості відвідувань може 
мати такі структурні підрозділи:

– кабінет для консультативного прийому лікарів-фізіотерапевтів та інших 
клінічних спеціальностей;

– відділення (кабінет) електросвітлолікування, теплогрязелікування, водо-
лікування, аероінгаляційного лікування, масажу, лікувальної фізичної 
культури, психологічного розвантаження, медичної статистики та інші 
структурні підрозділи.

Штати фізіотерапевтичної поліклініки затверджуються згідно з діючим 
законодавством.

Фізіотерапевтична поліклініка може бути самостійним лікувально- 
профілактичним закладом або входити до складу фізіотерапевтичної лі-
карні. дозвіл на експлуатацію та закриття ФП надається тільки після узгод-
ження з мОЗ України.

вІддІлЕннЯ (КАБІнЕТ) ФІЗІоТЕРАПІЇ лІКУвАлЬно-ПРоФІлАКТиЧноГо 
ЗАКлАдУ

Відділення, кабінет фізіотерапії (далі — ВКФ) є структурним підрозділом 
лікувально-профілактичного закладу, що забезпечує кваліфіковану фізіоте-
рапевтичну допомогу населенню. Відкриття і закриття цього відділення/кабі-
нету здійснюються у встановленому порядку.

ВКФ розміщується в спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні, 
що повністю відповідає санітарно-гігієнічним вимогам експлуатації та техніки 
безпеки.

Керівництво роботою ВКФ здійснює лікар-фізіотерапевт, а за його від-
сутності — керівник медичного закладу, або лікар-клініцист, який має під-
готовку з фізіотерапії.
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Оснащення ВКФ медичним обладнанням здійснюється відповідно до та-
беля, затвердженого мОЗ України.

Профілактичний огляд, ремонт фізіотерапевтичної апаратури ВКФ ви-
конують відповідні підприємства, з якими укладається договір і які несуть 
відповідальність за її технічний стан та нормальну роботу.

Штати медичного персоналу ВКФ встановлюються згідно з діючими нор-
мативами.

діяльність, обсяг роботи ВКФ визначається профілем і наявністю ліжок у 
лікувальному закладі відповідно до нормативних документів.

Основними обов’язками ВКФ є:
• проведення лікувальних, відновлювальних, профілактичних заходів, проти-

рецидивного лікування диспансерних груп хворих з активним використан-
ням фізичних факторів;

• контроль за виконанням призначених фізіотерапевтичних процедур і аналіз 
помилок у призначених фізіотерапевтичних процедурах лікарями інших спе-
ціальностей;

• проведення заходів підготовки та підвищення кваліфікації лікарів і серед-
нього медичного персоналу ВКФ, спеціалістів іншого клінічного профілю;

• запровадження нових, прогресивних методів фізіотерапії та фізіопрофілак-
тики.

При виконанні процедур одному хворому на різних ділянках тіла за одне 
відвідування кожна з них вираховується в умовних одиницях самостійно, якщо 
ці процедури проводилися неодночасно.

Керівники установ разом із профспілковими організаціями встановлюють 
на проведення фізіотерапевтичних процедур тимчасові умовні фізіотерапев-
тичні одиниці на підставі об’єктивних даних про фактичні витрати робочого 
часу. Обґрунтовані матеріали про це надсилаються в органи охорони здоров’я 
за підпорядкованістю для подання в існуючому порядку до мОЗ України.

вимоГи БЕЗПЕКи ПРи оРГАнІЗАЦІЇ РоБоТи в ФІЗІоТЕРАПЕвТиЧниХ  
КАБІнЕТАХ

Положення Закону України «Про охорону праці», нормативні акти чин-
ного законодавства України з питань охорони праці у повному обсязі регу-
люють зазначені питання в закладах охорони здоров’я. на їх підставі роз-
роблені та затверджені мОЗ України державні норми з охорони праці для 
медичної галузі.

для введення в правове поле нашої держави питань з техніки безпеки 
і виробничої санітарії в системі закладів охорони здоров’я на основі чинно-
го законодавства про охорону праці (ОП) розроблені й діють Правила об-
лаштування, експлуатації і техніки безпеки фізіотерапевтичних (відділень) 
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кабінетів (далі — Правила). Основне завдання цих Правил — забезпечення 
найбільш сприятливих і безпечних умов для здоров’я медичного персоналу 
і хворих під час проведення фізіотерапевтичних процедур. дотримання цих 
Правил є обов’язковим при проектуванні, будівництві, реконструюванні та 
експлуатації фізіотерапевтичних кабінетів (ФТК).

новостворений або реконструйований ФТК повинна прийняти спеціаль-
на комісія за обов’язкової участі представників СЕС, головного спеціаліста, 
технічного інспектора профспілки медичних працівників, місцевого профспіл-
кового осередку, усіх зацікавлених сторін. Приймання приміщення оформлю-
ється актом.

ФТК призначений для електролікування, світлолікування, теплолікуван-
ня, водолікування, грязелікування, аероіоноаерозоль- і електроаерозольте-
рапії, лікування інгаляцією та лікування масажем.

для проведення процедур щодо кожного виду лікування повинні бути 
обладнані окремі приміщення, але в одному приміщенні допускається про-
ведення електро- і світлолікування (за винятком стаціонарних апаратів УВЧ-
генераторів та апаратів мікрохвиль). не дозволяється розміщення ФТК у 
підвальних або напівпідвальних приміщеннях, підлога яких розташована на 
0,5 м нижче планувальної відмітки тротуару.

дозволяється  лише та ФТ-апаратура, яка дозволена до використання 
мОЗ України. Обладнання повинно відповідати діючим правилам улашту-
вання електричних установок, а ФТ-апаратура — діючим медико-технічним 
вимогам.

Приміщення та апаратуру дозволяється використовувати тільки за пря-
мим призначенням. Забороняється використовувати світлолікувальні апара-
ти для підігріву повітря в приміщеннях. Забороняється прийом їжі у вироб-
ничих приміщеннях.

Одночасне проведення процедур однією медсестрою в різних (не суміж-
них) приміщеннях заборонено, а в суміжних приміщеннях двері між ними по-
винні бути зняті й пройма дверей має бути вільною. Хворі та сторонні особи 
можуть перебувати в ФТК тільки в присутності персоналу.

вАжливо ЗнАТи!

Приміщення та апаратуру дозволяється використовувати тільки за 
прямим призначенням. Забороняється використовувати світлоліку-
вальні апарати для підігріву повітря в приміщеннях. Забороняється 
прийом їжі у виробничих приміщеннях
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У ФТК мають бути кімнати відпочинку для хворих, обладнані кушетками 
й кріслами з розрахунку 4 м2 на кушетку та 2 м2 на крісло. для відпочин-
ку після тепло-водо-грязелікувальних процедур необхідно виділяти площу 
в 80% робочих місць, а після прийому інших процедур — 25%. 40% місць у 
кімнаті відпочинку забезпечується кріслами.

Усі лікувальні приміщення й кабінети лікарів мають бути забезпечені 
умивальниками з подачею гарячої та холодної води.

Завідувач ФТК зобов’язаний розробити інструкції з техніки безпеки і ви-
робничої санітарії для кожного структурного підрозділу та подати їх на за-
твердження керівнику закладу чи його заступнику. Затверджені інструкції 
повинні бути вивішені на видноті. Особи, щойно прийняті на роботу, допус-
каються до неї лише після відповідного інструктажу з безпечних прийомів 
і методів роботи та перевірки знань цих Правил відповідно до профілю ро-
боти. Черговий періодичний (повторний) інструктаж робочого персоналу з 
техніки безпеки має проводитися не рідше одного разу на рік. При отриманні 
нового апарата повинен проводитися позачерговий інструктаж з експлуата-
ції та догляду за цим апаратом.

до самостійного проведення фізіотерапевтичних процедур можуть бути 
допущені особи тільки із закінченою середньою медичною освітою, які ма-
ють посвідчення про закінчення курсів спеціалізації з фізіотерапії за програ-
мою, затвердженою мОЗ України. Проведення таких процедур молодшим 
медперсоналом забороняється. Особи, які не досягли 18 років, до роботи 
на генераторах УВЧ і нВЧ та перебування у сфері впливу УВЧ і нВЧ не до-
пускаються.

до самостійної роботи з технічного обслуговування і ремонту фізіотера-
певтичної апаратури можуть бути допущені особи зі спеціальною освітою, або 
ті, які закінчили курси за спеціальною програмою, затвердженою мОЗ Укра-
їни, та мають відповідне посвідчення на право проведення зазначених робіт.

Відповідно до наказу міністра охорони здоров’я України медичний і тех-
нічний персонал ФТК повинен проходити обов’язкові  медичні огляди у таких 
випадках:

• а) під час прийняття на роботу і періодичні — не рідше одного разу на 12 мі-
сяців при роботі в умовах впливу нВЧ, УВЧ і ВЧ-(короткі хвилі);

• б) під час прийняття на роботу і періодичні — не рідше одного разу на 24 
місяці при роботі в умовах впливу високих частот — ؙВЧ (середні та довгі 
хвилі);

• в) під час прийняття на роботу і періодичні — не рідше одного разу на 12 мі-
сяців з усіма видами робіт з радіоактивними речовинами та джерелами іо-
нізуючих випромінювань.

Кожний вид медогляду детально регламентується за видом спеціаліс-
тів — лікарів та видом обстежень, у тому числі лабораторних.
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медичний персонал ФТК, а також особи, зайняті технічним обслугову-
ванням фізіотерапевтичної апаратури, повинні бути підготовані до надання 
першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом та світловим 
випромінюванням.

Описи, заводські інструкції, схеми, паспорти на фізіотерапевтичну апа-
ратуру та контрольно-технічний журнал мають знаходитися у завідувача ка-
бінетом.

У ФТК повинен систематично здійснюватися контроль зовнішнього се-
редовища на наявність шкідливих чинників: а) забрудненого повітря озоном, 
антибіотиками, сірководнем, парафіном та іншими хімічними речовинами; 
б) радіоактивного випромінювання.

Електро- і світлолікування (ЕСЛ)
Приміщення для ЕСЛ має бути сухим і світлим. Забороняється для по-

криття підлоги і штор використовувати синтетичні матеріали, які створюють 
статичні електричні заряди (підлога дерев’яна або покрита лінолеумом). Сті-
ни на висоту 2 м повинні бути зафарбовані масляною фарбою світлих тонів. 
не можна облицьовувати стіни керамічною плиткою.

на одну процедурну кушетку необхідно відводити не менше 6 м2 площі, а 
за наявності однієї процедурної кушетки в кімнаті загальна площа має бути 
не менше 12 м2. для проведення внутрішньопорожнинних процедур гінеко-
логічним хворим необхідно виділяти спеціально призначені приміщення.

для проведення процедур виготовляють спеціальні кабіни з пластмасо-
вих або ламінованих дерев’яних плит. Розмір кабін: висота — 2 м, довжи-
на — 2,2 м, ширина визначається розмірами апаратури, як правило 1,8–2 м. 
У кожній кабіні повинні встановлюватися 1 кушетка, 1 стаціонарний апарат 
для фізіотерапії, 1 бра для локального освітлення.

У кабінеті для ЕСЛ виділяється спеціальний ізольований бокс площею 
1,8 м2 для робіт з підготовки лікувальних процедур (миття, кип’ятіння, сушка гід-
рофільних прокладок, тубусів), приготування розчинів та ін. Там же може бути 
встановлений рефрижератор для зберігання лікувальних розчинів, мазей тощо.

до початку роботи кожної робочої зміни медичні сестри повинні переві-
ряти справність апаратури і заземлених проводів. При несправності необ-
хідно негайно повідомити про це завідувача відділенням, а за його відсут-
ності — головного лікаря або його заступника. Одночасно роблять запис 
у контрольно-технічному журналі. Записи про дефекти наступними змінами 
не поновлюють до ліквідації несправності.

Спеціаліст-електромеханік (фізіотехнік) згідно з графіком, але не рідше 
одного разу на два тижні, має проводити профілактичний огляд всієї елект ро- 
і світлолікувальної апаратури та видаляти виявлені дефекти з відміткою про 
це в журналі.
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Проводи, які відходять від апаратів до хворого, повинні мати якісну ізоля-
цію. Проводи з висохлою та тріснутою ізоляцією експлуатувати заборонено. 
Під час проведення процедур не можна залишати проводи на тілі хворого. 
металеві корпуси і штативи електро- і світлолікувальної апаратури, у тому 
числі переносні, а також нагрівачі, які можуть виявитися під напругою в ре-
зультаті пошкодження ізоляції, підлягають захисному заземленню незалеж-
но від місця їх встановлення і проведення процедур.

металеві заземлені корпуси апаратів при контактному накладенні електро-
дів слід встановлювати за межею досягання їх для хворого, а за неможливості 
дотримання цієї умови доступні для хворого заземлені корпуси апаратів повин-
ні бути захищені екраном від можливого доторкання до них пацієнта.

При встановленні чотирикамерних ванн крани, труби та інші металеві 
частини водопровідної та каналізаційної мережі повинні бути на недосяжній 
для хворого відстані. Ванни наповнюють водою через гумові шланги. Вида-
ляють воду з ванни за допомогою гумового шланга і ежектора (водоструме-
невої помпи), який приводиться в дію від водопроводу.

При проведенні ЕСЛ-процедур поза фізіотерапевтичним кабінетом 
(у перев’язочній, операційній, палаті тощо), коли хворі приймають їх на ме-
талевих столах або ліжках, необхідно усунути можливість доторкання до 
них пацієнтів. для цього стіл вкривають шерстяною ковдрою, 3–4 шарами 
прогумованої тканини, а також простирадлом таких розмірів, щоб його краї 
звисали з усіх кінців стола.

За наявності в зазначених випадках плиткової підлоги місце персоналу 
повинно бути покрите ізолюючим матеріалом (не менше 1 м2). Забороня-
ється працювати на несправних апаратах або при вимкненому електрично-
му блокуванні дверей, або зім’ятих стінках корпусу апарата. для кип’ятіння  
інструментів, прокладок тощо застосовують баки, стерилізатори або 
електро плитки тільки з закритим нагрівачем.

вАжливо ЗнАТи!

Забороняється проведення процедур УВЧ-терапії без ретельного 
настроювання контура в резонанс з генератором і при сумарному 
проміжку під обома електродами більше 6 см. Експлуатація апа-
ратів для мікрохвильової терапії (сантиметрові й дециметрові хви-
лі) можлива лише в спеціально відведених приміщеннях площею 
9 м2 на кушетку, але не менше 12 м2. Апарат встановлюють таким 
чином, щоб випромінювач був спрямований у бік зовнішньої стіни
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Забороняється проведення процедур УВЧ-терапії без ретельного настрою-
вання контура в резонанс з генератором і при сумарному проміжку під обома 
електродами більше 6 см. Експлуатація апаратів для мікрохвильової терапії (сан-
тиметрові й дециметрові хвилі) можлива лише в спеціально відведених примі-
щеннях площею 9 м2 на кушетку, але не менше 12 м2. Апарат встановлюють 
таким чином, щоб випромінювач був спрямований у бік зовнішньої стіни

Експлуатація апаратів з контактним розташуванням випромінювачів мож-
лива поза екранованої кабіни в загальному приміщенні. Перебування медпер-
соналу в зоні прямого випромінювання апаратів сантиметрових і дециметро-
вих хвиль заборонено.

З метою зниження напруженості поля до гранично допустимих величин 
застосовують засоби захисту. При проведенні УЗ-процедур під водою (у спе-
ціальних фаянсових ванночках) медсестра повинна працювати в тканинних 
рукавичках з надітими поверх гумовими рукавичками.

Очі хворих і персоналу при використанні УФ-випромінювачів необхідно за-
хищати окулярами-консервами з темними скельцями зі шкіряною або гумо-
вою оправою. У проміжках між процедурами рефлектори з лампами мають 
закриватися заслінками або щільними чорними з білою підкладкою тканин-
ними «юбками» довжиною 40 см. Увімкнена лампа, яка не експлуатується, 
повинна бути опущеною до рівня кушетки.

При опроміненні ІЧ-променями обличчя на очі хворого надягають «оку-
ляри» з товстої шкіри або картону. Персонал не повинен довго дивитися на 
ввімкнену лампу, наражаючи цим очі на небезпеку ураження тепловими про-
менями.

для уникання небезпеки падіння уламків скла або металевих частин рап-
тово розбитої лампи розжарювання в лампах «Соллюкс» останні не можна 
розміщувати поблизу тіла пацієнта, а лише під кутом по відношенню до тіла 
хворого й на безпечній відстані.

При організації групового профілактичного УФ-опромінення повинні бути 
передбачені такі приміщення:

а) власне фотарій;
б) кімната для роздягання;
в) робоче місце медичної сестри.
Робоче місце медсестри обладнують поза фотарієм і забезпечують зву-

ковою сигналізацією. Спостереження за пацієнтами у фотарії здійснюється 
через засклене оглядове вікно площею не менше 0,5 м2. Фотарій повинен 
бути забезпечений приточно-витяжною вентиляцією з підігрівом повітря до 
20–22°С. Включають і виключають лампи в фотарії через пусковий щит із 
кімнати медсестри.

Під час проведення лікувальних процедур медсестри зобов’язані постійно 
слідкувати за роботою апаратів і не мають права виходити з лікувального при-
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міщення до їх закінчення. Після закінчення робочого дня усі рубильники, ви-
микачі апаратів, а також усі вилки штепсельних розеток повинні вимикатися.

Кожен із видів фізіотерапевтичного лікування має свої технологічні осо-
бливості, відповідно до яких розроблені правила безпечної праці.

Теплолікування — парафіно- і озокеритолікуваня
для його здійснення необхідне окреме приміщення з розрахунку 6 м2 

на одне робоче місце (кушетку). Враховуючи, що парафін і озокерит легко 
загоряються, їх підігрів необхідно проводити в витяжній шафі в спеціально 
призначеній кімнаті («кухні») площею 8 м2. Парафін і озокерит підігрівають у 
спеціально призначених підігрівачах або на водяній бані. Підігрів на відкри-
тому вогні забороняється.

Водо-грязелікування
Приміщення для водо-грязелікування мають задовольняти технічні нор-

ми гідроізоляції та санітарно-гігієнічні норми для приміщень із підвищеною 
вологістю повітря висотою не менше 3 м в чистоті.

Електрична проводка та пускові пристрої в приміщеннях, пов’язаних із 
проведенням водних і грязевих процедур, повинні бути герметичними.

У водолікувальних приміщеннях має бути виділена кімната для персона-
лу площею з розрахунку 1,5 м2 на одну ванну, але не менше ніж 8 м2. для 
персоналу, який проводить радонові та сірководневі процедури, повинна пе-
редбачатися душова кабіна площею 2 м2.

Групова аероіонотерапія, аерозольна і електроаерозольна терапія
Площі приміщень для апаратів групової аероіонної, аерозольної та електро-

аерозольної терапії повинні відповідати вимогам, які встановлені заводом-виго-
товлювачем. Вимоги до освітлення, температурного режиму і приточно-витяжної 
вентиляції такі ж, як і в кабінетах електро- і світлолікування. Індивідуальна аеро-
іонотерапія і електроаерозольтерапія мають проводитися в окремому кабінеті.

Інгаляція
для групової інгаляції виділяють кімнату площею з розрахунку 4 м2 на 

апарат, але не менше 12 м2. Проведення інгаляцій в електро- і світлоліку-
вальних кабінетах заборонено. Компресор встановлюють у підвальному та 
напівпідвальному приміщенні площею не менше 6 м2. Температура у примі-
щенні для інгаляцій повинна бути +20°С.

Профілактика передачі збудників інфекцій
Як пацієнти, так і медичний персонал закладу охорони здоров’я можуть 

бути джерелом збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Інфекція — результат 
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потрапляння мікроорганізмів на об’єкти лікарняного середовища з волосяного 
або шкірного покривів, рота й носоглотки в процесі розмови, при кашлі або 
диханні. Тому весь медичний персонал закладу охорони здоров’я має бути без-
доганно охайним і акуратним. Краї робочого одягу (спецодягу) повинні повніс-
тю закривати особистий (домашній) одяг. Волосся має повністю закриватися 
шапочкою або косинкою. Змінне взуття персоналу операційних, пологових бло-
ків, реанімаційних, перев’язувальних і відділень новонароджених обов’язково 
повин но бути з нетканого матеріалу, доступного для дезінфекції.

медичний персонал закладів охорони здоров’я має забезпечуватися 
комплектами змінного робочого (санітарного) одягу: халатами, шапочками 
або косинками, змінним взуттям (тапочками) у кількості, що забезпечує що-
денну зміну санітарного одягу.

медичний персонал на робочому місці при розкритті стерильних пакетів і 
під час більшості хірургічних процедур має бути у спецодязі (обов’язкові ша-
почка та маска для обличчя). Персонал повинен користуватися спецодягом, 
а також захисними окулярами у всіх випадках, що припускають розпліску-
вання або розбризкування крові та іншого біологічного матеріалу.

Технічний, адміністративно-господарський обслуговуючий персонал, який 
виконує роботу (у т. ч. тимчасову) у підрозділах стаціонарів, повинен мати 
змінний одяг і взуття. Змінний одяг і взуття мають передбачатися також і для 
медичного персоналу інших підрозділів, який надає консультативну та іншу 
допомогу. Зберігання такого спецодягу належить здійснювати в індивідуаль-
них шафах. У наявності постійно має бути комплект санітарного одягу для 
екстреної його заміни у разі забруднення. Прання санітарного одягу потрібно 
здійснювати централізовано й роздільно від білизни хворих.

вимоГи до СиСТЕм вЕнТилЯЦІЇ І КондиЦІонУвАннЯ ПовІТРЯ

Основні функціональні, виробничі приміщення і робочі місця обслугову-
ючого медичного та іншого персоналу мають бути забезпечені нормативни-
ми параметрами мікроклімату і повітряного середовища (температура, во-
логість, швидкість руху повітря, хімічний і бактеріологічний склад), а також 
нормативним повітрообміном.

Усі приміщення закладів охорони здоров’я (за винятком операційних), крім 
припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, необхідно забез-
печити природною вентиляцією 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 
пристосування для їх відкриття/закриття, перебувати в робочому стані. Прові-
трювання палат, інших приміщень, які потребують доступу свіжого повітря, че-
рез кватирки/фрамуги необхідно здійснювати не менше чотирьох разів на добу.
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У кожній медичній установі наказом має бути призначено особу, відпо-
відальну за експлуатацію систем вентиляції і кондиціонування повітря. Про-
філактичний огляд та ремонт систем вентиляції і кондиціонування повітря 
треба проводити згідно із затвердженим графіком, але не рідше ніж двічі на 
рік. Усувати поточні несправності, дефекти необхідно невідкладно. не рідше 
ніж один раз на місяць слід проводити огляд фільтрів, їх очищення, заміну.

САнІТАРно-ГІГІЄнІЧнІ вимоГи до оЗдоБлЕннЯ ПРимІЩЕнЬ

Внутрішнє обробляння приміщень закладу охорони здоров’я має викону-
ватися відповідно до їх функціонального призначення. Поверхня стін, пере-
городок і стель приміщень повинна бути гладкою, що дає можливість для 
вологого прибирання (миття) і дезінфекції. для обробляння приміщень, філь-
трів вентиляційної системи використовуються лише засоби, що дозволені 
установами державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Стіни палат, кабінетів лікарів, холів, вестибюлів, їдалень, фізіотерапев-
тичних та інших лікувально-діагностичних кабінетів, які не потребують дез-
інфекції, рекомендується фарбувати силікатними фарбами, а за потреби — 
в поєднанні з масляними. для стель у цих приміщеннях можуть застосову-
ватися водоемульсійні фарби. для покриття підлоги використовуються ма-
теріали з підвищеними теплоізоляційними властивостями (паркет, паркетна 
дошка, дерев’яні підлоги, забарвлені масляною фарбою). У вестибюлях 
(коридорах) слід робити підлоги, стійкі 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; ванні, душові, санітарні 
вузли; приміщення для зберігання і розбирання брудної білизни тощо), сті-
ни слід облицьовувати плиткою або іншими вологостійкими матеріалами на 

вАжливо ЗнАТи!

Санітарне прибирання приміщень охоплює загальне прибирання 
приміщень і підтримку чистоти в медичній установі. Окрім підтрим-
ки чистоти, метою санітарного прибирання є зменшення кількості 
мікроорганізмів (і, відповідно, зниження ризику виникнення інфекції 
та випадкового зараження пацієнтів і співробітників), а також ство-
рення сприятливих умов для надання послуг
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пов ну висоту. для покриття підлоги необхідно застосовувати водонепроникні 
матеріали. Підлоги в операційних, наркозних, пологових та інших аналогічних 
приміщеннях мають бути антистатичними. Стелі в приміщеннях з вологим ре-
жимом роботи слід фарбувати водостійкими (масляними та іншими) фарбами.

Обробляння приміщень, пов’язаних з роботою з радіоактивними речо-
винами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань, кабінетів електро- 
і світлолікування 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 
приміщеннях, що не вимагають дотримання протиепідемічного, дезінфек-
ційного режиму, асептики і антисептики, — це вестибюлі, коридори, холи та 
інші підсобні приміщення, які безпосередньо не прилягають до операційних, 
пологових, перев’язувальних, процедурних, палат та інших аналогічних при-
міщень. При цьому конструкції і матеріали підвісних стель мають забезпечу-
вати можливість проведення їх прибирання і очищення, дезінфекції (згідно з 
інструкцією, затвердженою виробником продукції).

вимоГи до САнІТАРноГо ПРиБиРАннЯ ПРимІЩЕнЬ

Кожна медична установа повинна мати затверджені адміністрацією прави-
ла прибирання приміщень, які необхідно вивісити в місцях роботи технічного 
персоналу для відповідного орієнтування і дотримання співробітниками. Під час 
прибирання приміщень технічний персонал має користуватися рукавичками.

Прибирання приміщень треба здійснювати таким чином, щоб звести до 
мінімуму поширення в них пилу й бруду, які містять мікроорганізми. Вологе 
прибирання стін, підлоги та інших поверхонь ганчіркою або шваброю — 
ефективніше порівняно з сухим протиранням пилу або підмітанням,  до 
того ж, воно також перешкоджає поширенню в приміщеннях пилу та мікро-
організмів.

вАжливо ЗнАТи!

Одним із основних заходів для запобігання передачі збудників внут-
рішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) та поширенню «госпітальних шта-
мів» мікроорганізмів є якісне проведення очищення та дезінфекції 
об’єктів внутрішнього лікарняного середовища, у тому числі стін, 
стелі та підлоги приміщень
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Санітарне прибирання приміщень охоплює загальне прибирання при-
міщень і підтримку чистоти в медичній установі. Окрім підтримки чистоти, 
метою санітарного прибирання є зменшення кількості мікроорганізмів (і, від-
повідно, зниження ризику виникнення інфекції та випадкового зараження 
пацієнтів і співробітників), а також створення сприятливих умов для надан-
ня послуг. Технічний персонал установи або співробітники, в обов’язки яких 
входить прибирання приміщень, піддаються ризику інфікування через кон-
такти з кров’ю та іншими біологічними рідинами організму, контамінованими 
гострими предметами і т. п. Ця категорія співробітників часто складається з 
людей, які мають нижчий рівень освіти порівняно з іншими медпрацівника-
ми, і, відповідно, недостатній рівень розуміння чинників ризику. У зв’язку з 
цим необхідно забезпечити ознайомлення персоналу з правилами приби-
рання та стежити за їх неухильним дотриманням.

Існує багато причин, що призводять до виникнення інфекцій, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги. Серед них переважають неякісне очищення 
та дезінфекція об’єктів, що оточують пацієнтів у лікувально-профілактичних 
закладах будь-якого профілю.

Одним із основних заходів для запобігання передачі збудників внутрішньо-
лікарняних інфекцій (ВЛІ) та поширенню «госпітальних штамів» мікроорга-
нізмів є якісне проведення очищення та дезінфекції об’єктів внутрішнього 
лікарняного середовища, у тому числі стін, стелі та підлоги приміщень. 
Ця робота здійснюється як при поточному, так і генеральному прибиранні 
основ них та допоміжних приміщень лікувально-профілактичних закладів.

Очищення та дезінфекція поверхонь лікарняного середовища здійсню-
ються за допомогою відповідних засобів, які зареєстровані у встановленому 
законодавством порядку та дозволені для використання у закладах охорони 
здоров’я України.

У процесі повторного використання дезінфікуючого розчину останній 
може стати контамінованим збудниками ВЛІ внаслідок багаторазового зану-
рення в нього ганчірок, що використовуються для прибирання. Це призводить 
до зниження якості прибирання та підвищує ризик передачі інфекції.

найдоцільнішим та найбільш ефективним методом якісного очищення 
і дезінфекції лікарняного середовища є безвідерна система професійного 
прибирання, яка включає обладнання та приладдя для прибирання (приби-
ральні візки, швабри, насадки-мопи, серветки, дозуючі пристрої та інші ак-
сесуари). 


