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За даними експертів ВООЗ кожен 10-й пацієнт, якого
госпіталізовано до лікувального закладу, інфікується збудниками
внутрішньолікарняних (нозокоміальних, госпітальних) інфекцій.
Офіційна статистика свідчить, що в різних країнах ці інфекції
розвиваються у 5–10 % пацієнтів, які перебувають у стаціонарі,
що призводить до збільшення строків госпіталізації, летальності й
витрат на лікування.
Важливість вирішення проблеми ВЛІ обумовлює
необхідність проведення в лікувально-профілактичних установах
комплексу
цілеспрямованих
профілактичних
і
противоепідемічних заходів. Не існує єдиної уніфікованої форми
інфекційного контролю для всіх без виключень відділень. У
кожному лікувальному закладі повинна бути розроблена власна
програма інфекційного контролю.
У питаннях профілактики ВЛІ в стаціонарах молодшому та
середньому медперсоналу відводиться основна, чільна роль - роль
організатора, відповідального виконавця, а також контролера.
Щоденне,
ретельне
і
неухильне
виконання
вимог
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в ході
виконання своїх професійних обов'язків і становить основу
переліку заходів в профілактиці ВЛІ.
Даний
рекомендаційний список складено з метою
інформаційної підтримки середніх медичних працівників
багатопрофільних лікарень. У списку висвітлено законодавчі і
методичні
питання
санітарно-протиепідемічного
режиму
лікарняних закладів. Матеріал за 2015 –2016 роки подається в
алфавітному порядку авторів або назв.
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