ОДЕСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел.. (048) 736 13 00. Е-mail: zravdelo@odessa.gov.uа

НАКАЗ
25.05.2020

м. Одеса

№338

Про посилення заходів
інфекційного контролю в
медичних закладах різної форми
власності

Згідно з наказами Міністерства охорони здоров’я України від
28.03.2020 № 722 «Про організацію надання медичної допомоги хворим на
коронавірусну хворобу (COVID-19)», наказів Департаменту охорони здоров’я
Одеської обласної державної адміністрації від 23.04.2020 № 240 «Про
посилення заходів інфекційного контролю у лікувально-профілактичних
закладах та якісного надання медичної допомоги хворим на коронавірусну
інфекцію COVID-19, від 15.05.2020 №315 «Про затвердження алгоритму
госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19)», на
виконання наказу МОЗ України від 01.02.2019 р. № 287 «Про затвердження
Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що
надають допомогу хворим на туберкульоз» з метою підвищення готовності
закладів охорони здоров`я до спалахів, пандемій або до будь-яких інших
надзвичайних ситуацій чи стихійних лих, а також з метою оптимізації
наявної системи інфекційного контролю в медичних закладах Одеського
регіону,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Алгоритм оцінки готовності закладів охорони здоров`я до
спалахів, пандемій або до будь-яких інших надзвичайних ситуацій чи
стихійних лих згідно додатку 1.
2.Затвердити Настанову з інфекційного контролю у закладах охорони
здоров’я згідно додатку 2.

3.Генеральним директорам, директорам та головним лікарям медичних
закладів різної форми власності:
3.1. Затверджений план дій готовності закладів охорони здоров`я до
спалахів, пандемій або до будь-яких інших надзвичайних ситуацій чи
стихійних лих надати на електрону адресу czk2018.od@gmail.com
Термін – до 16 червня 2020
3.2. Провести системну самооцінку програми профілактики інфекцій та
інфекційного контролю згідно (додатку 3) та системну самооцінку гігієни рук
згідно (додатку 4)
Термін – до 01 липня 2020

3.3. Заповнити форму «План посилення заходів з інфекційного
контролю» за посиланням https://forms.gle/VWKA7ENwGhn6tChBA Термін – до 15 липня 2020
4.
За результатами проведеної самооцінки закладу охорони здоров`я
розробити:
- програму з інфекційного контролю закладу охорони здоров`я на 3
роки
Термін – до 01 серпня 2020
- план заходів з інфекційного контролю закладу охорони здоров`я на 1
рік з чіткими індикаторами
Термін – до 01 вересня 2020
- СОПи для найбільш затребуваних процедур
Термін – до 01 листопада 2020

- провести навчання персоналу закладу охорони здоров`я
Термін – до 01 листопада 2020
3.5. Про стан виконання пункт 3 проінформувати КНП «Центр
громадського здоров’я» Одеської обласної ради» у визначені терміни на
електронну адресу czk2018.od@gmail.com.

4. Головному лікарю КНП «Центр громадського здоров’я» Одеської
обласної ради» Пастернак О.В.:
4.1 зібрати та передати затверджені плани дій готовності закладів
охорони здоров`я до спалахів, пандемій або до будь-яких інших
надзвичайних ситуацій чи стихійних лих до Департаменту охорони здоров’я
Одеської обласної державної адміністрації в особі головного експерту з
питань надзвичайних ситуацій Департаменту охорони здоров`я обласної
державної адміністрації Столярова Михайла Юрійовича.
4.2. Забезпечити аналіз проведених самооцінок програм профілактики
інфекцій та інфекційного контролю та системну самооцінку гігієни рук
Термін – до 01 серпня 2020
4.3. Організувати т а забе зпечити проведення вибіркових
моніторингових візитів у медичні заклади з метою надання методичної та
консультативної допомоги після проведення системної самооцінки
Термін – до 01 вересня 2020
4.4. Забезпечити аналіз розробленої програми з інфекційного контролю
на 3 роки
Термін – до 01 вересня 2020
4.5. Забезпечити аналіз розроблених планів заходів з інфекційного
контролю на 1 рік з чіткими індикаторами
Термін – до 01 жовтня 2020
4.6. Забезпечити аналіз відповідності розроблених СОПів
для
найбільш затребуваних процедур галузевим стандартам
Термін – до 01 листопада 2020
4.7. Забезпечити консультативну підтримку під час навчання персоналу
закладу
Термін – до 01 листопада 2020
4.8. Забезпечити постійну організаційно-методичну, аналітичноінформаційну, профілактично-просвітницьку та консультативну діяльність з
питань антимікробної резистентності, профілактики інфекцій та
інфекційного контролю.
4.9. Про стан виконання наказу проінформувати Департамент охорони
здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.
Термін – до 01 грудня 2020

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Директора Департаменту

Заступник начальника управління –
начальник відділу організації
медичної допомоги
САМОКІШ
Департаменту охорони здоров`я
Одеської обласної
державної адміністрації

Н.В. Одарій-Захар’єва

_________________
(підпис)

Головний спеціаліст –
юрисконсульт відділу
управління та контролю
якості медичної діяльності
Департаменту охорони здоров`я
Одеської обласної
Державної адміністрації
__________________
(підпис)
Завідувач сектору
фінансової звітності та
Моніторингу закупівель
Департаменту охорони здоров`я
Одеської обласної
Державної адміністрації
ПАРАМОНОВА

Наталія

__________________

Діана ТАТАРУ

Ірина

(підпис)
Головний лікар Комунального
некомерційного підприємства
«Центр громадського здоров`я»
Одеської обласної ради
_________________
(підпис)

Оксана ПАСТЕРНАК

