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Майже жодна медична послуга не надається без залучення медичних сестер. Саме медична сестра 

- ключовий працівник, від якого залежить дотримання санітарно-протиепідемічного режиму  у 

приміщенні медичного закладу.  

Санітарно-протиепідемічний режим – комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і 

протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньо-лікарняної інфекції. Комплекс 

заходів, спрямованих на попередження виникнення внутрішньо-лікарняної інфекції передбачає: 

дезінфекцію, передстерилізаційну обробку, стерилізацію, знезаражування повітря, виявлення носіїв 

патогенної флори серед медперсоналу, виявлення джерел інфекції у хворих і їх санацію тощо. 

Тому поведінка, зовнішній вигляд, професійні знання та навички медичного працівника 

відіграють важливу роль у створенні безпечного простору для хворих і персоналу закладу. 

Кожен заклад охорони здоров’я є унікальним (з огляду на види медичної допомоги, які у ньому 

надають; населення, яке обслуговується; персонал), тому у кожному конкретному закладі програма 

епідеміологічного нагляду має бути адаптована до його особливостей і потреб. 

Рекомендаційний бібліографічний список складено з метою інформаційної підтримки середніх 

медичних працівників закладів охорони здоров’я.  

У списку висвітлено найновіші законодавчі та методичні питання санітарно-протиепідемічного 

режиму лікарняних закладів.  

Матеріал за 2021 – 2022 роки систематизований за трьома розділами і подається в алфавітному 

порядку авторів або назв. 

 

 

 

 

 Санітарно-протиепідемічний режим у діючих наказах 

 

1. Наказ МОЗ України від 25.05.2000  №120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги 

хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД». 

2. Наказ МОЗ України від 06.05.2021 №882 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних 

правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для 

знезараження повітря та дезінфекції поверхонь...». 

3. Наказ МОЗ України від 03.08.2021 №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах / закладах надання 

соціальних послуг / соціального захисту населення». 

4. Наказ МОЗ України від 02.04.2013 №259  «Про затвердження Державних санітарних норм і 

правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну 

медичну (медико-санітарну) допомогу». 

5. Наказ МОЗ України від 03.08.2020 №1777  «Про затвердження Заходів та Засобів щодо 

попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами». 

6. Наказ МОЗ України від 11.08.2014 №552 ДСНП «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення 

та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».   

7. Наказ МОЗ України від 14.03.2011 №142 «Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я». 

8. Наказ МОЗ України від 08.06.2015 №325 «Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми 

щодо поводження з медичними відходами». 
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Для отримання електронних копій документів, які вас зацікавили, просимо звертатися 

на електронну адресу : vinmedlib54@ukr.net , або до відділу бібліотеки за тел. 098-107-

89-35. 
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