
План роботи комісії з інфекційного контролю на 2021 рік 

 
 

№ 

з/п 

Заходи з інфекційного 

контролю 

Строк 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

I. Організаційні заходи 

1 Забезпечення роботи лікарні 

згідно з постановами КМУ, 

директивними документами 

МОЗ, Департаменту 

охорони здоров’я з питань 

інфекційної захворюваності 

та організації санітарно- 

протиепідемічних заходів 

Постійно Директор   

2 Організація роботи постійно 

діючої комісії 

з інфекційного контролю 

Постійно Заступники 

директора; голова 

комісії 

з інфекційного 

контролю; 

  

3 Складання Плану роботи 

комісії з інфекційного 

контролю 

Щорічно Заступники 

директора; голова 

комісії 

з інфекційного 

контролю; лікар- 

епідеміолог 

  

4 Організація підсистеми 

моніторингу 

внутрішньолікарняної 

інфекції та оцінювання 

заходів з інфекційного 

контролю 

Постійно Голова комісії 

з інфекційного 

контролю; лікар- 

епідеміолог; головна 

медична сестра 

  

5 Розроблення та втілення 

в роботу відділень 

інформаційно-методичних 

матеріалів з проблеми 

внутрішньолікарняної 

інфекції 

Постійно Лікар-епідеміолог; 

головна медична 

сестра 

  



6 Організація проведення 

семінарських занять із 

заліковими результатами: 

основні направлення 

програми комісії 

з інфекційного контролю; 

лікарняна епідеміологія; 

заняття щодо найбільш 

поширених в умовах 

стаціонару інфекцій 

(за планом програми) 

Відповідно до 

плану занять 

з медперсоналом 

Заступники 

директора; голова 

комісії 

з інфекційного 

контролю; лікар- 

епідеміолог; головна 

медична сестра 

  

II. Адміністративний контроль 

7 Контроль виконання вимог 

щодо недопущення випадків 

заносу інфекційних 

захворювань та 

розповсюдження 

внутрішньолікарняної 

інфекції в умовах 

стаціонару серед пацієнтів 

та медичного персоналу: 

аналіз причин виникнення 

внутрішньолікарняної 

інфекції; 

епідрозслідування кожного 

випадку 

внутрішньолікарняної 

інфекції 

Щорічно Голова комісії 

з інфекційного 

контролю; лікар- 

епідеміолог; лікар- 

бактеріолог; 

завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри 

  

8 Контроль за дотриманням 

епідемічно безпечних 

алгоритмів техніки асептики 

та дезінфекції у відділеннях 

стаціонару 

Щорічно Завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри 

  

9 Контроль ведення форм 

звітності, затверджених 

наказами МОЗ 

Щоквартально Завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри; лікар-

епідеміолог 

  

10 Контроль за виконанням 

оздоровчих 

та профілактичних заходів 

Щорічно Завідувачі відділень; 

старші медичні 

  



для поліпшення умов праці 

медичного персоналу: 

контроль за організацією 

заходів з профілактики 

професійного інфікування 

медперсоналу; 

організація проведення 

щорічних медичних оглядів 

працівників лікарні 

з обов’язковим 

флюорографічним та 

рентгенологічним 

обстеженням органів 

дихання; 

лабораторне обстеження; 

профілактичні щеплення 

сестри; лікар-

епідеміолог 

11 Контроль забезпечення 

дотримання умов охорони 

праці: 

проведення інструктажу; 

організація безпеки при 

роботі з колючо-ріжучими 

предметами; 

техніка безпеки роботи 

з дезінфекційними 

розчинами 

та антисептичними 

засобами 

Постійно Інженер з охорони 

праці; завідувачі 

відділень; старші 

медичні сестри;  

  

12 Контроль забезпеченості 

відділень засобами 

специфічної профілактики 

(вакцинами) та засобами 

індивідуального захисту 

(маски, гумові рукавички, 

одноразові халати та 

рушники) 

Відповідно до 

плану 

Адміністративно- 

господарчий відділ; 

аптека 

  

13 Санітарний нагляд 

у розв’язанні питань 

ремонту, реконструкції та 

Постійно Заступник 

директора 

з технічного 

забезпечення 

  



експлуатації приміщень 

лікарні 

14 Контроль забезпечення 

приміщень відділень, у яких 

перебувають хворі, 

проводяться медичні 

маніпуляції та процедури, 

достатньою кількістю УФ- 

опромінювачів відповідно 

до розрахунків, контроль за 

їх використанням та 

заміною 

Постійно 

(за потреби) 

Інженер 

з обладнання; 

старші медичні 

сестри відділень 

  

15 Перевірка роботи системи 

вентиляції в приміщеннях 

лікарні, оцінка її стану. 

Розроблення заходів щодо 

забезпечення приміщень 

лікарні природною, 

механічною, змішаного 

типу вентиляцією 

Щорічно Заступник 

директора 

з технічного 

забезпечення 

  

16 Контроль за поводженням 

з медичними відходами 

на території лікарні, 

додержання норм 

екологічної безпеки 

Постійно Заступник 

директора 

з технічного 

забезпечення 

  

III. Контроль стану санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у відділеннях 

17 Контроль за виконанням 

інструктивно- методичних, 

директивних документів та 

епідемічно безпечних 

алгоритмів з техніки 

дезінфекції та стерилізації в 

усіх структурних 

підрозділах 

Постійно Завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри; головна 

медична сестра 

  

18 Контроль за санітарно-

технічним оснащенням та 

виконанням технологічних та 

транспортних процесів при 

харчуванні хворих 

Постійно Дієтсестра; старші 

медичні сестри 

  



19 Контроль за роботою 

харчоблоку та буфету 

у відділеннях стаціонару 

Поквартально Головна медична 

сестра; старші медичні 

сестри 

  

20 Організація 100%-вого 

камерного оброблення 

постільних речей та білизни 

при виписуванні хворого 

за епідпоказаннями 

Постійно Старші медичні 

сестри; сестри- 

господині 

  

21 Контроль за приготуванням 

і зберіганням дезінфекційних 

засобів, забезпечення системи 

знезараження відпрацьованого 

матеріалу та утилізації 

біологічних відходів 

Постійно Старші медичні 

сестри; головна 

медична сестра (згідно 

з наказом по лікарні) 

  

22 Щомісячний аналіз показників 

бактеріологічного 

моніторингу: 

об’єктів навколишнього 

середовища; 

медичного устаткування 

та інструментарію; 

планового обстеження 

медпрацівників 

За планом Голова КІК   

23 Контроль за роботою 

приймального відділення щодо 

недопущення випадку заносу 

інфекційних захворювань, 

педикульозу, корости 

Постійно Працівники 

приймального 

відділення; чергові 

лікарі 

  

IV. Заходи для запобігання внутрішньолікарняній інфекції 

24 Організація ізоляційних 

заходів та відокремлення 

хворих із підозрою 

на внутрішньолікарняну 

інфекцію при проведенні 

медичних маніпуляцій 

Постійно Завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри; головна 

медична сестра;  

  

25 Організація мікробіологічного 

контролю за хворими 

з підозрою 

на внутрішньолікарняну 

інфекцію 

Негайно (у разі 

виявлення хворого 

з підозрою 

на внутрішньо- 

лікарняну 

інфекцію) 

Чергові лікарі; 

завідувачі відділень 

  



26 Організація активного 

спостереження 

за післяопераційними гнійно-

запальними інфекціями 

області хірургічного втручання 

Постійно (у разі 

виявлення негайно) 

 завідувачі відділень   

27 Регулярний аналіз 

післяопераційних ускладнень 

у відділеннях хірургічного 

профілю 

Поквартально Голова комісії 

з інфекційного 

контролю;  

  

    
  

28 Контроль за дотриманням 

медичним персоналом режиму 

зберігання та транспортування 

«умовно- інфекційного» 

матеріалу до клініко- 

діагностичної лабораторії 

Постійно (негайно 

у разі виявлення) 

Чергові лікарі; 

завідувачі відділень; 

старші медичні сестри 

  

V. Дезінфекція, стерилізація, утилізація медичних відходів категорії В 

29 Контроль за проведенням 

дезінфекційних заходів при 

генеральному та поточному 

прибиранні: 

приготування та зберігання 

робочих дезінфекційних 

розчинів; 

організація безпеки медичного 

персоналу при роботі 

з дезінфекційними розчинами 

Щоквартально Головна медична 

сестра; старші медичні 

сестри; 

  

30 Контроль за проведенням 

дезінфекції, 

передстерилізаційного 

оброблення медичного 

інструментарію, 

дезінфекційного оброблення 

ендоскопічної апаратури, 

знезараження ємностей з 

біологічними рідинами, 

харкотинням 

Постійно (негайно 

за потреби) 

Завідувачі відділень; 

старші медичні 

сестри;; головна 

медична сестра 

  

31 Дотримання строків 

стерильності матеріалів, 

інструментарію у відділеннях 

стаціонару та операційних 

хірургічних відділень 

Постійно Старші медичні 

сестри; головна 

медична сестра 

  



32 Організація дезінфекційних 

заходів при виявленні 

особливо небезпечних 

інфекцій та інфекційного 

захворювання у відділенні 

(поточна та заключна 

дезінфекція) 

Щорічно головна медична 

сестра 

  

33 Організація та поточний 

контроль виконання посадових 

інструкцій щодо забезпечення 

дезінфекційних заходів, 

санітарно-гігієнічного режиму 

та техніки безпеки при роботі 

з інфекційним матеріалом 

у клініко-діагностичній 

лабораторії 

Постійно Завідувач клініко- 

діагностичної 

лабораторії; старший 

фельдшер- лаборант 

  

34 Контроль за організацією 

дезінфекційних та 

протиепідемічних заходів при 

утилізації біологічних 

відходів, пластичних мас, 

ін’єкційних голок, колючо-

ріжучих виробів медичного 

призначення 

Постійно Старші медичні 

сестри; сестри- 

господині 

  

 


