Регламент роботи комісії з інфекційного контролю на 2021рік
№
Назва заходу
з/п
1
Організувати загальнолікарняну конференцію,
семінар або тренінг для медичного персоналу
структурних підрозділів підприємства із залученням
провідних фахівців Держпродспоживслужби на тему
«Особливості післяопераційних інфекцій, що
спричинили резистентні штамами мікроорганізмів.
Раціональне використання антибіотиків»
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Організувати загальнолікарняну конференцію,
семінар або тренінг для молодших спеціалістів
з медичною освітою із залученням провідних
фахівців Держпродспоживслужби на тему
«Санітарно-мікробіологічне дослідження епідемічно
значимих об’єктів внутрішнього середовища
в операційних та інших приміщеннях відділень
хірургічного профілю підприємства»
Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних
норм і правил інфекційної безпеки медичним
персоналом та пацієнтами хірургічних стаціонарів
відповідно до вимог чинних наказів
Організувати для медичних працівників
підприємства семінар-залік на тему «Особливо
небезпечні інфекції» та оформити відповідний
протокол
Аналізувати післяопераційні ускладнення
у хірургічних структурних підрозділах, фоновий
рівень захворюваності на інфекції області
хірургічного втручання
Заслуховувати питання щодо порушення санітарноепідемічного благополуччя медичним персоналом
підприємства на засіданнях КІК та оформлювати
відповідний протокол засідання

Строк Відповідальний
виконання
Лютий
Голова КІК

Жовтень

Голова КІК

Упродовж року

Голова КІК,
заступник
голови КІК

Квітень, липень

Голова КІК,
заступник
голови КІК

Щомісяця

Голова КІК

Щокварталу

Голова КІК,
заступник
голови КІК

Розглядати випадки внутрішньолікарняних інфекцій
За потреби
на підприємстві
(негайно)
Аналізувати якість ведення журналів за
Постійно
затвердженими формами у стаціонарних структурних
підрозділах та поліклінічному відділенні

Голова КІК

Брати участь у проведенні заліків на знання лікарями
наказів МОЗ, Управління охорони здоров’я
Зразківської області та локальних наказів
підприємства
Контролювати профілактичні огляди працівників
певних категорій (працівників харчоблоку, буфетних
приміщень, дитячих стаціонарів). Результати оглядів
заслуховувати на засіданні комісії
Контролювати профілактичні огляди медичних
працівників, що працюють зі шкідливими
чинниками. Результати оглядів заслуховувати на
засіданні комісії
Контролювати роботу тимчасового пункту щеплень,
обов’язкову вакцинацію медичних працівників та
рекомендоване щеплення від вірусного гепатиту

Березень,
червень

Голова КІК

Двічі на рік

Голова КІК,
члени КІК

Листопад

Голова КІК,
члени КІК

Постійно

Голова КІК,
заступник
голови КІК

Голова КІК
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Перевіряти роботу дезкамери, пральні, доставку
матеріалу на стерилізацію у централізоване
стерилізаційне відділення та транспортування
стерильних медичних виробів зі стерилізаційного
відділення
Перевіряти впроваджені нововведення щодо
санітарно-епідемічного благополуччя на
підприємстві
Контролювати виконання впроваджених протоколів
сестри медичної з догляду за пацієнтом у розділі
дотримання вимог санітарно-епідемічного
благополуччя
Проводити інструктажі з охорони праці з медичними
працівниками стаціонарних структурних підрозділів,
які доставляють біологічний матеріал для
дослідження в інші лікувальні заклади

Постійно

Голова КІК,
заступник
голови КІК

Травень,
грудень

Голова КІК,
заступник
голови КІК
заступник
голови КІК

Щокварталу

Члени КІК,
інженер з ОП

Контролювати виконання заходів щодо запобігання
передачі резистентних мікроорганізмів у відділеннях
хірургічного профілю підприємства, заходів безпеки
під час контакту з інфікованими особами, заходів
профілактики післяопераційних гнійно-запальних
інфекцій та заходів щодо захисту від контамінації
резистентними мікроорганізмами об’єктів
навколишнього середовища
Надавати фахівцям епідеміологічного відділу
установ Держпродспоживслужби показники інфекцій
області хірургічного втручання згідно з терміновими
повідомленнями для обрахунку аналізу
захворюваності пацієнтів на післяопераційні гнійнозапальні інфекції на підприємстві

Постійно

Голова КІК,
члени КІК

Постійно

Згідно
Голова КІК
з терміновими
повідомленнями

