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Вступ. Головний напрям у боротьбі з госпітальними інфекціями - 

профілактичний. У зв’язку з цим, в діяльності лікувальних закладів велике 

значення має попередження проникнення збудників захворювань в організм 

пацієнтів, медичного персоналу або інші об’єкти зовнішнього середовища закладів 

охорони здоров′я. У багатьох хворих зараження внутрішньолікарняними 

інфекціями відбувається саме під час виконання лікувально-діагностичних 

процедур або догляду за хворими. До групи найвищого ризику зараження 

зараховуються й медичні працівники (маніпуляційні, операційні медичні сестри, 

лаборанти тощо), які за своїми професійними обов′язками постійно мають 

контакти з кров′ю, виділеннями хворих та безпосередньо і з самими хворими. 

Перебування пацієнта в лікарні. Першу медичну допомогу хворим 

здійснюють амбулаторно-поліклінічні заклади. Сімейні лікарі встановлюють 

діагнози, проводять лікування та за необхідності направляють хворих на 

госпіталізацію для подальшого лікування у стаціонарі. 

Приймальне відділення – важливе лікувально-діагностичне відділення, яке є 

частиною стаціонару. Призначене для реєстрації, прийому, первинного огляду, 

об′єктивного обстеження та первинної діагностики, санітарно-гігієнічної обробки 

хворих і надання кваліфікованої (невідкладної) медичної допомоги. Тому, 

наскільки професійно, епідемічно безпечно, швидко і організовано діє медичний 

персонал цього відділення, в певній мірі залежить успіх подальшого лікування 

хворого, а при невідкладних станах – і його життя. 

В приймальне відділення хворі можуть бути доставлені наступними 

способами: 

* машиною швидкої медичної допомоги: при нещасних випадках, травмах, 

гострих захворюваннях і загостренні хронічних захворювань; 

* за направленням дільничного лікаря в разі неефективного лікування в 

амбулаторних умовах; 



* переводом з інших лікувально-профілактичних закладів (по домовленості з 

адміністрацією); 

* при самостійному зверненні хворого до ЛПЗ. 

Залежно від способу доставки хворого в лікарню і його стану розрізняють два 

види госпіталізації пацієнтів: планова госпіталізація, екстрена госпіталізація. 

Хворих, які потребують невідкладної допомоги, приймають у відповідних 

відділеннях, обминаючи приймальне відділення. 

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов у прийомному відділенні. 

Хворого оглядає лікар і вирішує питання щодо госпіталізації, санітарної обробки та 

транспортування. 

Медична сестра або лікар оглядають хворого на наявність інфекційних 

захворювань та педикульозу, корости. З цією метою ретельно оглядають шкірні 

покриви, волосисті ділянки тіла, зів, вимірюють температуру тіла. Медперсонал 

вирішує питання щодо виду та об′єму санітарної обробки. Санітарну обробку 

хворих треба здійснювати у спеціально відведеному приміщенні, в якому немає 

зустрічного потоку хворих.  

Медична сестра оформляє «Медичну карту стаціонарного хворого», на 

титульній сторінці робить позначку про проведену санітарну обробку.  

З метою проведення профілактичних заходів щодо поширення 

внутрішньолікарняних інфекцій серед осіб, які поступають в стаціонар та 

медичних працівників санпропускник має бути оснащений усім необхідним для 

проведення санітарно-гігієнічної обробки хворого: кушетки, шафи для чистої 

білизни та одягу, бачки для брудної білизни, мочалки, мило, машинка для стрижки 

волосся, термометр для вимірювання температури води, щітки для обробки ванни, 

спеціально виділений промаркірований інвентар (відро, швабра, полотнина), 

гідропульт, достатня кількість дезінфікуючих розчинів. 



Приміщення приймального відділення прибирають не рідше двох разів на 

день вологим методом із застосуванням дезінфікуючих розчинів (1 % розчин 

хлораміну, 0,5 % розчин хлорного вапна).  

Прибиральний інвентар після використання замочують на 1 год в 1 % розчині 

хлораміну або  0,5 розчині хлорного вапна, прополіскують і висушують. Швабру 

протирають двічі дезінфікуючим розчином.  

Після використання стінки ванни добре миють щіткою, змоченою 3 % 

розчином хлораміну, потім кілька разів ополіскують гарячою водою. Мочалки 

після використання кип′ятять у дистильованій воді протягом 30 хв. 

Клейонку, поверхню столів двічі з інтервалом 15 хв протирають серветкою 

одноразового використання, змоченою 3 % розчином хлораміну, прополіскують 

водою і висушують. Металеві шпателі замочують у 1 % розчині хлораміну на 1 год, 

прополіскують проточною водою й кип′ятять у дистильованій воді протягом 30 хв. 

Термометри дезінфікують у 1 % розчині хлораміну протягом 30 хв або в 3 % 

розчині перекису водню протягом 80 хв, промивають водою та висушують 

серветкою. Ножиці, бритву машинку для гоління волосся знезаражують у 

потрійному розчині протягом 45 хв, промивають проточною водою та висушують. 

З приймального відділення хворого транспортують у відповідне відділення 

стаціонару.  

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов у палатах. Палати лікувального 

відділення мають бути просторими, світлими, розрахованими на 4-6 осіб. Для 

окремих тяжкохворих з гнійною інфекцією виділяють окремі палати. 

Обов′язково в палатах установлюють сигналізацію від кожного ліжка на 

сестринський пост. Стіни покривають олійною фарбою світлих тонів, підлогу – 

лінолеумом. 

На одне ліжко має виділятися в палаті 6,5-7,5 м2 площі, висота палат має бути 

не меншою ніж 3,5 м. Температура повітря повинна бути 18-20 °С. Вентиляція 



припливно-витяжна, додатково провітрюють відкриваючи фрамуги та кватирки 

вікон. Білизну змінюють 1 раз на 7-10 днів, а тяжкохворим – у разі потреби.   

Прибирання палат здійснюють не менш як 2 рази на день – уранці та ввечері 

вологим методом із застосуванням мильно-содового розчину. Для прибирання 

палат виділяють і маркують інвентар – відро, швабру, полотнину для підлоги. У 

відділеннях хірургічного профілю не дозволяється підмітання підлоги віником, 

щіткою, пилососом.  

Прибирання палат починають з протирання підвіконня, батарей, панелей, 

меблів, дверей, Пастою чистять умивальники, потім миють підлогу. Після вологого 

прибирання здійснюють кварцування палати протягом 30 хв. Хворі виходять на 

цей час із палати, а тяжкохворих прикривають серветкою, щоб вони не отримали 

опіки рогівки. Один раз на 10 днів у палатах здійснюють генеральне прибирання. У 

палатах, де лежать хворі з гнійними інфекціями, прибирання здійснюють з 

використанням 1 % розчину хлораміну або 0,5 % розчину хлорного вапна. 

Після виписування хворого тапочки ретельно протирають тампоном, 

зволоженим 25 %  розчином формаліну або 40 % розчином оцтової кислоти, 

вкладають на 3 год у поліетиленовий пакет, який щільно зав′язують, потім 

виймають тапочки та провітрюють до зникнення запаху. 

Внутрішньолікарняна інфекція, причини виникнення. Всі ЛПЗ є об'єктами 

підвищеної небезпеки передачі внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ). 

Поширеність ВЛІ є актуальною проблемою в усьому світі внаслідок наступних 

причин: 

 недотримання персоналом правил особистої гігієни; 

 зневага дезінфекцією інструментарію; 

 відсутність дезінфекції повітря; 

 неправильне застосування дезінфектантів; 

 стійкість мікрофлори до дезінфектантів та антибіотиків; 

 несвоєчасна зміна спецодягу та індивідуальних рушників; 



 відсутність засобів індивідуального захисту (маски, респіратори, рукавички, 

окуляри) або неправильне їх застосування; 

 відсутність постійного адміністративного контролю в ЛПЗ за якістю 

проведених протиепідемічних заходів (мийка, передстерилізаційне очищення, 

дезінфекція інструментарію) тощо. 

Небезпека внутрішньолікарняної інфекції: 

1) для хворого: обтяжується перебіг основного захворювання, летальність при 

генералізованій формі до 60 %; 

2) для охорони здоров'я і держави: порушення роботи стаціонару, аж до 

тимчасового закриття, збільшення часу перебування хворого в стаціонарі (в 

середньому один випадок ВЛІ подовжує термін перебування хворого в лікарні на 

13–17 ліжко-днів), додаткові витрати на лікування хворих, роботу персоналу тощо. 

Фактори ризику. Інвазивні процедури є основними факторами ризику при 

розповсюдженні ВЛІ. Оскільки дані процедури (наприклад: хірургічні операції та 

використання внутрішньо-судинних пристроїв) використовуються все частіше, 

контроль за ризиком розповсюдження інфекцій пропорційно зростає (превентивні 

заходи відповідно переглядаються та стають більш суворими). Імунітет багатьох 

пацієнтів, що перебувають в лікарнях, є ослабленим, тому це збільшує ризик їх 

інфікування мікроорганізмами, що характеризуються низьким рівнем патогенності. 

Тому спеціалісти бактеріологічної лабораторії, лікарі та епідеміологи повинні 

розпізнавати незвичайні типи ВЛІ (наприклад: інфекції кісток та суглобів, що 

спричиняються Propionibacterium acnes, інфікування сечового тракту (ІСТ), що 

спричиняються Corynebacterium urealyticum, а також інфікування хірургічних ран 

(ІХР), що спричиняються мікобактеріями, що швидко зростають, на кшталт М. 

chelonae).  

Перехресна контамінація. Обмін коменсальною флорою є природним 

явищем в суспільстві. Тому, перехресна контамінація є основним способом 

передачі багатьох патогенних мікроорганізмів. В лікарняному середовищі 



перехресна контамінація підсилюється щільністю розміщення пацієнтів та 

кількістю прямих контактів між медпрацівниками та хворими. Масштаби 

перехресної контамінації можна зменшити з допомогою стандартних заходів 

безпеки, особливо гігієни рук. 

Санітарно-протиепідемічний режим - це комплекс організаційних, 

санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів, які запобігають 

виникненню внутрішньолікарняної інфекції. Звичайно, епідеміологічне обстеження 

проводиться епідеміологом за участю завідувача відділення і заступника головного 

лікаря лікарні при наявності трьох і більше випадків внутрішньолікарняних 

інфекцій і кожного випадку сепсису. 

В інших випадках обстеження виконують заступник головного лікаря за 

участю лікаря і куратора. На кожне внутрішньолікарняне інфекційне захворювання 

заповнюють "екстрене повідомлення", яке передають в санітарно-епідеміологічну 

станцію. Виявленого інфекційного хворого переводять в окрему палату (ізолятор), 

а потім в інфекційну лікарню. Хворі з гнійно-септичними інфекціями повинні бути 

переведені в спеціалізоване відділення гнійної хірургії. 

Санітарно-протиепідемічний режим включає вимоги до санітарного стану 

території, на якій розміщена лікарня, внутрішнього обладнання лікарні, освітлення, 

опалення, вентиляції та санітарного стану приміщень лікарні. 

Основними елементами комплексу заходів, які спрямовані на забезпечення 

санітарно-гігієнічного режиму в лікувальних закладах, є проведення дезінфекції, 

суворе дотримання вимог асептики, антисептики та стерилізація. У здійсненні цих 

заходів важливе значення має робота середнього медичного персоналу. 

Дезінфекція та стерилізація – основа профілактики ВЛІ. Серед 

неспецифічних заходів профілактики ВЛІ важливе місце займають дезінфекція та 

стерилізація поверхонь і виробів медичного призначення (ВМП), захист їх від 

повторної контамінації мікроорганізмами.  



Стерилізація (знезараження, знепліднення) - повне знищення вегетативних і 

спорових форм усіх мікроорганізмів на певних предметах, матеріалах, живильних 

середовищах. Поняття стерилізація ширше від поняття дезінфекція, оскільки при 

останній знищують тільки патогенних мікробів. Розрізняють такі види стерилізації: 

прожарювання в полум’ї пальника, кип’ятіння, текучою парою, парою під тиском в 

автоклаві, сухим жаром, пастеризація, тиндалізація, хімічна, холодна (механічна) 

стерилізація.  

У медичній практиці стерилізують інструменти, перев’язний і повний 

матеріал, операційну білизну, лікарські препарати. Стерилізація парою під тиском 

більш ефективна, ніж дія сухого жару. Пастеризація - звільнення харчових 

продуктів і напоїв від вегетативних форм патогенних і умовно-патогенних бактерій 

прогріванням їх при температурі 70-80 °С. Об’єкти, які не витримують високих 

температур стерилізують багаторазово текучою парою в автоклаві (100 °С), або 

нагріванням на водяній бані при 60-80 °С. Хімічну стерилізацію здійснюють у 

закритих контейнерах парами формальдегіду, хлороформу, ß-пропіолактону. Для 

стерилізації предметів одноразового користування при їх виробництві на заводах 

використовують гамма-опромінення. 

У практичній роботі медичної сестри, акушерки, фельдшера чільне місце 

займають різні види стерилізації та дезінфекції. Для цього вони повинні вміти 

відповідно підготувати інструменти, посуд, пробірки, піпетки, перев’язувальний 

матеріал тощо та знати режими різних видів стерилізації.  

Інструменти перед стерилізацією обробляють в такій послідовності. Спочатку 

їх прополіскують у проточній воді, потім замочують у миючому розчині 15 хв, 

миють у тому ж розчині 0,5-1 хв, прополіскують проточною і дистильованою 

водою, висушують у сухожаровій шафі при 80-85 °С до повного зникнення вологи. 

Існують декілька способів стерилізації: а) високою температурою; б) механічна 

(холодна); в) хімічними речовинами і газами.  

Існує багато способів стерилізації з допомогою високої температури.  



1. Прожарювання в полум’ї пальника - швидкий і абсолютно надійний спосіб. 

Ним стерилізують бактерійні петлі, пінцети, предметні й покривні скельця.  

2. Стерилізацію сухим жаром в сухожаровій шафі проводять при 160 °С 

протягом 150 хв, або при 180 °С - 60 хв після досягнення заданої температури.  

3. Кип’ятіння протягом 40 хв у спеціальних стерилізаторах використовують 

для обробки хірургічних інструментів, шприців, голок, гумових трубок. Для 

підвищення температури кипіння й усунення жорсткості води додають 1 % 

бікарбонату натрію. Цей метод не забезпечує повної стерилізації оскільки спори 

деяких видів бацил і клостридій витримують кип’ятіння протягом декількох годин. 

4. Стерилізація парою під тиском - найбільш надійний метод повного 

знищення бактерій та їх спор. Вона досягається дією пари, температура якої під 

тиском вища, ніж при кип’ятінні. Таку стерилізацію проводять в автоклаві. Робота 

з ним вимагає суворого дотримання правил безпеки, які викладені в інструкції до 

кожного автоклава. 

У автоклаві при 120 °С протягом 20 хв стерилізують ізотонічні розчини, 

білизну, перев’язувальний матеріал, а при 134 °С - знешкоджують заразні 

матеріали.  

Перевірка надійності роботи автоклавів і ефективності стерилізації -  

застосовують хімічні й біологічні контролі. Є хімічні речовини, які мають певну 

температуру плавлення: сірка - 119 °С, бензойна кислота - 120-122 °С, β-нафтол - 

123 °С, манноза і сечовина - 132-133 °С. Саме при таких температурах найчастіше 

здійснюють стерилізацію.  

Названі хімічні речовини вміщують у скляні трубки, додають невелику 

кількість анілінового барвника, запаюють і кладуть між об’єктами, що 

стерилізуються. Рівномірне забарвлення препарату в трубці свідчить про належну 

температуру в автоклаві, а отже й надійність стерилізації. При біологічному 

контролі в автоклав вміщують пробірку з споровою культурою. Якщо після 



стерилізації висів із пробірки не дав росту, це свідчить про загибель спор. Є 

відповідні контролі і для перевірки сухожарової стерилізації. 

5. Стерилізація текучою парою (100 °С) проводиться в автоклаві з 

незагвинченою кришкою. При нагріванні пара проникає між вкладеними об’єктами 

й стерилізує їх. Оскільки одноразова дія пари не вбиває спори, вживають роздрібну 

стерилізацію - 3 дні підряд по 30 хв. Ті спори, які не загинули при першому 

нагріванні, проростають до наступного дня у вегетативні клітини й гинуть при 

другій і третій обробці. Для тих речовин, які не витримують 100 °С (білкові рідини, 

вітаміни, деякі ліки), вживають так звану тиндалізацію - стерилізацію на водяній 

бані при 58-60 °С протягом години 5-6 днів підряд. 

6. Хімічним способом стерилізують вироби з гумових і полімерних матеріалів. 

Для цього використовують 6 % розчин перекису водню, у який занурюють вироби 

на 6 год при 18 °С і на 3 год при 50 °С. Після закінчення стерилізації вироби двічі 

занурюють у стерильну дистильовану воду, кожного разу змінюючи її, переносять 

корнцангом у стерильний бікс.  

7. Газовий метод стерилізації парами формальдегіду, хлороформу, β-

пропілактону, окисом етилену використовують для знезараженні ендоскопічних 

інструментів, кетгута, апаратів для штучного кровообігу, пластмасових виробів.  

Дезінфекція - сукупність фізичних, хімічних і механічних способів знищення 

вегетативних і спорових форм патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. Її 

мета - попередити передачу збудників від хворої до здорової людини через 

різноманітні об’єкти зовнішнього середовища. Для стерилізації частіше 

використовують дію високих температур, для дезінфекції - хімічні речовини з 

широким спектром протимікробної дії (дезінфектанти), часто в комбінації з 

поверхнево-активними речовинами (детергентами) та діянням високої температури 

(наприклад, у пароформалінових камерах). У практиці боротьби з інфекційними 

хворобами масштаби використання методів дезінфекції у багато разів переважають 

такі ж щодо стерилізації. Адже технічно стерилізація може бути застосована лише 



до обмеженої кількості об’єктів, в той час як більшість тих, з якими стикався 

хворий чи носій (помешкання, меблі, одяг, предмети побутового та виробничого 

оточення) не можуть бути простерилізовані.  

Розрізняють два види дезінфекції - профілактичну і в епідемічному вогнищі. 

Остання в свою чергу поділяється на поточну й заключну. Одночасно з 

дезінфекцією в епідемічних вогнищах проводять також знищення комах - 

переносників збудників (дезінсекція) і ліквідацію гризунів як можливого 

резервуару інфекції (дератизація). 

Для проведення поточної дезінфекції сьогодні використовуються сотні 

зареєстрованих в Україні дезінфекційних засобів. Цього достатньо для 

забезпечення якісної дезінфекції поверхонь та виробів медичного призначення, 

періодичної зміни дезінфектантів. Враховуючи названу кількість дезінфекційних 

засобів, дозволених до використання в Україні, виникає проблема їх вибору. Успіх 

проведення дезінфекційних заходів залежить від раціонального вибору 

дезінфекційного засобу, який враховує: антимікробні, фізико-хімічні, 

токсикологічні властивості, особливості об'єкту, вид та властивості збудника.  

Коли асортимент дезінфекційних засобів був досить обмеженим, однією з 

основних вимог була універсальність, тобто можливість застосування деззасобу з 

метою знезараження найбільш широкого поля об'єктів. В умовах значного 

збільшення асортименту дезінфекційних засобів зареєстрованих в Україні при 

проведенні дезінфекції слід віддати перевагу засобам цільового призначення. Такі 

засоби всебічно обстежені і рекомендовані для дезінфекції конкретного об'єкту, що 

можна дізнатися з методичних рекомендацій щодо використання деззасобу.  

Класифікація дезінфектантів. Всі дезінфектанти по активно діючій речовині, 

механізму дії, впливу на оточуюче середовище та іншим ознакам розподілені на 5 

груп: 

I група — хлорвмісні. Основні представники: хлорне вапно, хлорамін, 

дезактин, хлорантоїн, неохлор та інші. Всі вони мають широкий спектр дії проти 



збудників інфекційних хвороб бактеріальної та вірусної етіології, окремі з них 

проти спорових форм. Недоліки:  

- різкий неприємний запах;  

- здатність викликати корозію металів;  

- агресивність, знебарвлення тканин;  

- втрата заданої концентрації та АДР дезрозчинів і сухих форм при тривалому 

і неправильному зберіганні. Приваблює названа група препаратів тим, що вона 

дешевша за препарати інших груп. Але препарати цієї групи найбільш токсичні.  

В останні роки в ЛПЗ використання хлорвмісних дезінфектантів дещо 

знизилась але залишається високим.  

II група — дезінфектанти на основі переоксікислот. Основні представники: 

делаксон, дезоксон-О, біодез, дівозан, одоксон та інші. Вони мають як і 

дезінфектанти І групи широкий спектр дії при порівняно нетривалій експозиції. 

Недоліки:  

- різкий неприємний запах;  

- необхідність застосовувати дезінфекційний розчин в значній кількості;  

- здатність до корозії металів;  

- подразнення слизових оболонок очей та дихальних шляхів.  

III група — дезінфектанти на основі альдегідів. Основні представники: 

дезоформ, лізоформін-3000, дескотон-форте, деконекс-50, септодор форте та інші. 

Мають високу антимікробну активність. Недоліки:  

- після дезінфекції необхідно проводити додатково очистку і промивання тому 

що фіксують органічні речовини;  

- висока токсичність;  

- можливість застосування тільки при відсутності хворих;  

- при роботі обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту 

(шкіра, очі, дихальні шляхи).  



IV група - ПАР (поверхнево активні речовини). Основні представники: 

декопекс — 51 ДР, тетрамін (ТРН — 5225), дезактин, деконекс — 50 ФФ, 

септустин, славін, доместос та інші. Мають виражену дію тільки проти інфекцій 

бактеріальної етіології, крім туберкульозу. Перевага перед вищеназваними 

групами:  

- крім дезінфікуючих мають властивості миючих засобів;  

- незначна токсичність;  

- дезінфекцію можна проводити в присутності хворих.  

V група — складні хімічні речовини вироблені з гуанідінів, а також гуанідінів 

та ПАР (поверхнево активних речовин). Основні представники: гембар, вітасепт, 

деконекс — 50 АФ, лізоформін-спеціаль, лізотол АФ та інші. Найбільш активні для 

дезінфекції поверхонь, виробів медичного призначення. Треба відмітити, що 

дезінфекційні засоби однієї групи (однокомпонентні) в сучасній практиці 

зустрічаються рідко. Сучасні дезінфектанти -— це багатокомпонентні хімічні 

сполуки, які ми відносимо до однієї з названих груп тільки тому, що в них 

переважає питома вага активно діючої речовини цієї групи. 

Контроль якості дезінфекції проводять візуально, а також за допомогою 

хімічного та бактеріологічного методів. 

Візуальний контроль допомагає визначити санітарний стан об′єкта, 

своєчасність проведення дезінфекції, правильність вибору методів знезараження 

окремих предметів, речей, приміщень; кількість речей для камерної дезінфекції.  

Хімічний контроль використовують для визначення вмісту діючих речовин і 

відповідності концентрації робочих розчинів концентраціям, що передбачені 

інструкціями. Визначення кількості активно діючої речовини проводять у 

лабораторних умовах. Припустимі відхилення концентрації розчинів для 1 % 

становлять ±0,01 %, для 3 % - ±0,2 %. У випадках зареєстрованих відхилень 

концентрації обов′язковий бактеріологічний контроль.  



Бактеріологічний контроль усіх видів дезінфекції проводять з метою 

виявлення кишкової палички та стафілококу на об′єктах, які пройшли дезінфекцію. 

Задовільну оцінку якості дезінфекції дають при відсутності росту кишкової 

палички та стафілококу у всіх досліджених пробах, незадовільну – виявленні 

мікроорганізмів хоча б в одній пробі.  

Антисептика - комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

знищення або пригнічення росту мікробів у рані, на поверхні шкіри чи слизових 

оболонок. Великий український хірург М.І. Пирогов вперше використав 

антисептичні засоби (хлорну воду, срібло, йод) для протигнильного лікування ран 

(1865 р.) і висловив геніальну на той час думку, що нагноєння ран викликають 

“госпітальні міазми” (живі збудники). Згодом англійський хірург Джозеф Лістер 

(1867 р.) описав основні принципи попередження інфікування ран, відкривши нову 

“антисептичну” еру в хірургії. В якості антисептика він використовував розчин 

карболової кислоти. Антисептика відіграла позитивну роль, знизивши кількість 

ускладнень в операційних ранах, але хімічні препарати, знищуючи ранову 

мікрофлору, шкідливо впливали на живі тканини.  

Асептика - система профілактичних заходів, спрямованих проти проникнення 

мікробів у рану, тканини, органи, порожнини хворого (пораненого). Запровадив і 

ввів її в хірургію німецький вчений Е. Бергман (1897 р.) . Нині в практичній 

медицині асептичні заходи запроваджують при хірургічних операціях, пологах, 

ендоскопічних процедурах, ін’єкційних уведеннях ліків тощо. Інструменти, 

перев’язний і шовний матеріал, халати, шапочки, маски, рукавички, дренажні 

протези, розчини ліків стерилізують. Руки хірургів, акушерів, операційне поле 

ретельно обробляють антисептиками за допомогою спеціальних методів. Повітря 

операційних, маніпуляційних кабінетів, пологових залів і все, що в них 

знаходиться, дезінфікують. Будь-які оперативні втручання виконують в умовах 

бездоганної чистоти.  



Правила асептики мають важливе значення і в мікробіологічній практиці. 

Медичним сестрам, які забирають матеріал для лабораторних досліджень, слід 

суворо їх дотримуватись, щоб у досліджуваний матеріал не потрапили сторонні 

мікроорганізми. При доставці матеріалу в баклабораторію важливо не допускати 

його мікробної контамінації. Усім працівникам бактеріологічних лабораторій 

закладів охорони здоров′я, в першу чергу лаборантам, необхідно попереджувати 

забруднення чистих мікробних культур, живильних середовищ, одягу, робочих 

місць, меблів. Усі посіви і пересіви треба проводити в зоні газового (спиртового) 

пальника. Ризик мікробної контамінації різних об’єктів значно зменшується при 

систематичній дезінфекції стін, підлоги та робочого місця в боксі, обробці рук 

працюючих антисептиками. 

Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій під час виконання 

лікувально-діагностичних втручань передбачає: 

1) максимально застосовувати медичний і лабораторний інструментарій 

одноразового використання; 

2) суворо дотримуватися правил застосування, дезінфекції, 

передстерилізаційної очистки та стерилізації медичного й лабораторного 

інструментарію, обладнання багаторазового використання під час проведення 

процедур, пов′язаних з порушенням цілості шкірних покривів і слизових оболонок. 

Для будь-якої маніпуляції кожному хворому треба застосовувати окремий 

стерильний інструментарій.  

Медичні та лабораторні інструменти всіх видів після кожного використання 

належить піддавати дезінфекції, ретельній передстерилізаційній очистці та 

стерилізації згідно з галузевими стандартами і офіційними інструктивно-

методичними документами. 

Відповідно до наказу головного лікаря у відділеннях стаціонару 

призначаються особи, відповідальні за проведення дезінфекції, 



передстерилізаційної очистки та стерилізації медичного інструментарію, білизни, 

перев′язувального матеріалу. 

Дезінфекції, передстерилізаційній очистці, стерилізації підлягають вироби 

медичного призначення, якщо вони в процесі експлуатації торкалися ло поверхні 

рани, контактували з кров′ю або ін′єкційними препаратами, а також стикалися зі 

слизовими оболонками й могли викликати їх пошкодження.  

Запобігання професійним зараженням. Профілактичні заходи: 

1. Усі маніпуляції, при виконанні яких може відбутися забруднення рук 

кров′ю  або сироваткою, здійснюють у гумових рукавичках. 

2. Під час роботи всі пошкодження на руках закривають напальчниками. 

3. Після будь-якої процедури, в тому числі й парентерального втручання, 

треба двічі ретельно вимити руки теплою проточною водою з милом. Руки 

витирають серветкою одноразового використання. 

4. Під час обробки рук уникають частого застосування дезінфектантів, які 

здатні викликати подразнення шкіри та дерматит, що сприяє проникненню 

збудників інфекцій в організм.  

5. Для миття рук не використовують жорстких щіток. 

6. Не прикладають до ємностей з біологічними рідинами бланків направлень 

до лабораторії. 

7. У разі забруднення рук кров′ю треба негайно обробити їх тампоном, 

змоченим дезінфікуючим розчином, і вимити їх двічі водою з милом, насухо 

витерти серветкою одноразового використання. 

8. Поверхні робочих столів наприкінці кожного робочого дня, а в разі 

забруднення кров′ю – негайно обробляють 3 % розчином хлораміну. 

Дезінфекція виробів медичного призначення: 

1. При дезінфекції виробів, які мають внутрішні канали, для видалення 

залишків крові, сироватки та інших біологічних речовин крізь ці канали за 

допомогою шприца пропускають розчин дезінфікуючої речовини одразу після 



використання. Після цього виріб цілком занурюють у розчин на необхідний для 

знезараження час. 

2. При забрудненні дезінфікуючого розчину кров′ю його знезаражувальні 

властивості знижуються, тому потрібно мати іншу ємкість для дезінфекції після 

попереднього промивання в дезінфікуючому розчині. 

3. Якщо виріб виготовлено з корозійно нестійкого металу і не витримує 

контакту з дезінфікуючим розчином, то його промивають у ємності з водою, після 

чого він підлягає дезінфекції за допомогою кип′ятіння або повітряним методом. 

4. Промивні води знезаражують кип′ятінням протягом 30 хв або засипають 

сухим вапном чи нейтральним гіпохлоритом кальцію в співвідношенні 200 г на 1 л 

води, перемішують і залишають для знезараження протягом 60 хв у ємкості з 

кришкою. 

Висновки. Практично будь-який пацієнт стаціонару схильний до розвитку 

інфекційних процесів. Внутрішньолікарняні інфекції характеризують високу 

контагіозність, широкий спектр збудників і різноманітні шляхи їх передачі, 

можливість спалахів у будь-який час року, наявність пацієнтів із підвищеним 

ризиком захворювання та можливість рецидивів.   

Для успішної боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями необхідно 

оптимізувати епідеміологічний нагляд і на його основі проводити профілактичні та 

протиепідемічні заходи, що сприяють управлінню епідемічним процесом при цих 

інфекціях. Таким чином, актуальність проблеми госпітальних інфекцій для 

теоретичної медицини і практичної охорони здоров’я не викликає сумніву. Вона 

зумовлена, з одного боку, високим рівнем захворюваності, летальності та 

моральною шкодою, а з іншого – внутрішньолікарняні інфекції завдають істотної 

шкоди здоров’ю медичного персоналу. 
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Тестові запитання по темі 

1. Медична сестра повинна знати і володіти різноманітними методами 

стерилізації. Який метод стерилізації називається повітряним? 

А Променева стерилізація 

В Стерилізація водяною парою під тиском 

С Стерилізація кип'ятінням 

D Стерилізація за допомогою хімічних речовин і газів 

E  Знищення мікроорганізмів за допомогою високої температури у сухожарових 

шафах * 

 

2. Медична сестра повинна знати і володіти різними методами стерилізації. В 

чому полягає паровий метод стерилізації? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


А Стерилізацію іонізуючими променями 

В Стерилізацію за допомогою високої температури 

С Стерилізацію кип'ятінням 

D Стерилізацію водяною парою під тиском * 

E Стерилізацію обпалюванням 

 

3. Розрізняють два види дезінфекції: вогнищеву і профілактичну. Вкажіть 

сутність профілактичної дезінфекції: 

А Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія 

В Проводиться постійно, незалежно від наявності джерела інфекційного 

захворювання * 

С  Проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія 

D Правильні відповіді А та В 

E Всі відповіді неправильні 

 

4. Вкажіть місце та час проведення заключної дезінфекції: 

А Проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія * 

В Проводиться постійно, незалежно від наявності джерела інфекційного 

захворювання 

С Проводиться в нестерильній зоні ЦСВ під час проведення 

передстерилізаційної очистки інструментів 

D Проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія 

E Проводиться в маніпуляційному кабінеті, до і після проведення маніпуляції 

 

5. Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів 

азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії 

медсестри?   

А Ретельно промити інструменти в миючому розчині *  



В Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки  

С Ретельно промити інструменти дистильованою  

D Ретельно промити інструменти під проточною водою 

E Повторити пробу 

 

6. Медична сестра готує інструменти до стерилізації у сухожаровій шафі. Яку 

речовину використовують для контролю температурного режиму 180 °C при 

повітряному методі стерилізації? 

А Тіосечовина * 

В Розчин фенолу 

С Азопірам 

D Нікотинамід 

E Молочну кислота 

 

7. Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового 

медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки 

миючого засобу? 

А Азопірамової проби 

В Бензидинової проби 

С Проби з суданом-3 

D Фенолфталеїнової проби * 

Е Амідопіринової проби 

 

8. Медична сестра після вимірювання температури тіла хворому Н. 

продезінфікувала термометр у розчині 0,1 % дезоксону. Протягом якого часу 

дезінфікуються медичні термометри після використання в даному розчині? 

А 15 хв * 

В 30 хв 



С 10 хв 

D 90 хв 

Е 60 хв 

 

9. Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з 

діагнозом гіпертонічна криза, лікар заборонив їй вставати з ліжка. Тому медична 

сестра відділення при потребі подавала хворій судно. У якому розчині потрібно 

дезінфікувати судно після кожного застосування? 

А 5 % розчині хлораміну 

В 4 % розчині перекису водню 

С 1 % розчині хлорного вапна 

D 3 % розчині хлораміну * 

Е 1 % розчині хлораміну 

 

10. Пацієнту Н., 56 років, призначено катетеризацію сечового міхура м′яким 

катетером. Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації 

сечового міхура: 

А Занесення інфекції у сечовивідні шляхи * 

В Розрив уретри 

С Поява алергійної реакції 

D Обтурація сечовивідного каналу 

Е Гематурія 

 

11. Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев′язувального 

матеріалу паровим методом засвідчила порошкоподібний стан контрольної 

речовини після проведення стерилізації в автоклаві. Про що це свідчить? 

А Порушено режим стерилізації – не досягнуто необхідної температури пари 

В Простерилізований матеріал придатний до використання 



С Контрольна речовина низької якості 

D Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і 

температури пари * 

Е Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві 

12. З метою попередження розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції у 

відділеннях ЛПЗ проводиться маркірування інструментів, приладів, посуду, 

інвентаря тощо. В якому нормативному документі йдеться про необхідність 

маркування? 

А Наказ № 408 

В Наказ № 120 

С Наказ № 38 

D Наказ № 720 * 

Е ГСТ 42-21-2-85 

 

13. Медична сестра після використання металевих інструментів 

багаторазового використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану 

воду і прокип’ятила протягом 30 хв. Який метод дезінфекції застосувала медична 

сестра? 

А Хімічний метод 

В Комбінований метод 

С Фізичний метод * 

D Паровий метод 

Е Повітряний метод 

 

14. Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно 

провести знезараження його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод 

дезінфекції цих речей: 

А Вибивання та висушування на сонці 



В Кварцювання 

С Обробка гарячим паром в автоклаві. 

D Обробка в дезкамері * 

Е Обробка пилососом 

15. На третій день після застосування п′явок пацієнтка поскаржилася на 

свербіж та нагноєння навколо ранок. Що є причиною такого 

внутрішньолікарняного ускладнення? 

А Підвищений артеріальний тиск 

В Інфікування ранок * 

С Невірно обрана ділянка для постановки п’явок 

D Тривала кровотеча з ранок 

Е Підшкірні крововиливи 

 

16. При проведенні ін′єкцій медична сестра використовує медичні вироби 

одноразового використання. Назвіть основний метод промислової стерилізації 

медичних виробів (шприців) одноразового використання: 

А Термічний 

В Механічний 

С Хімічний 

D Газовий 

Е Променевий * 

 

17. Ви – чергова медсестра онкологічного відділення. З метою профілактики 

ВЛІ перед здійсненням догляду за пацієнтом з ослабленим імунітетом який 

необхідно застосувати спосіб обробки рук: 

А Вдягнути чисті гумові рукавички 

В Вдягнути стерильні гумові рукавички 

С Хірургічний 



D Соціальний 

Е Гігієнічний * 

 

18. У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у 

пацієнта Р., 40 р. виявлено педикульоз. Який дезінсекційний засіб варто 

застосовувати? 

А 5 % борну мазь 

В 10 % розчин оцтової кислоти 

С 2 % розчин натрію гідрокарбонату 

D Педилін * 

Е 0,1 % розчин дезоксону 

 

19. У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів 

безпеки повинна дотримуватись медична сестра при догляді за пацієнтом для 

профілактики госпітальної інфекції? 

А Одягти фартух 

В Користуватися протичумним костюмом 

С Одягти гумові рукавички 

D Носити захисні окуляри 

Е Носити марлеву пов’язку * 

 

20. Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4 % 

розчин еуфіліну. Після ін’єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін′єкції, 

відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта 

під час лікування в ЗОЗ? 

А Флебіт * 

В Медикаментозна емболія 

С Інфільтрат 



D Пірогенна реакція 

Е Повітряна емболія 
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