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Про організацію профілактики
внутрішньо лікарняних інфекцій в
акушерських стаціонарах
На виконання завдань і заходів Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на
період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006
№1849, з метою розроблення та упровадження системи інфекційного контролю в
акушерських стаціонарах для профілактики виникнення внутрішньолікарняних інфекцій
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1. Інструкцію з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо
виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах (додається).
1.2. Інструкцію з організації та впровадження системи інфекційного контролю в
акушерських стаціонарах (додається).
1.3. Інструкцію з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного
контролю в акушерських стаціонарах (додається).
1.4. Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед
роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах (додається).
1.5. Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару (додається).
1.6. Типове положення про Комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
(додається).

2. Директорам Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню
Моісеєнко Р.О.та Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Пономаренку А.М.забезпечити контроль за впровадженням інфекційного контролю в
акушерських стаціонарах.
2.1. Підготувати пропозиції до Держбудмайна України щодо внесення змін в "Державні
будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я. ДБН В.2.2-102001".
2.2. При розробці нормативів надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям
та новонародженим урахувати нові вимоги організації протиепідемічного режиму і
впровадження сучасних перинатальних технологій в акушерських стаціонарах.
2.3. Забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних
управлінь охорони здоров'я Дніпропетровської, Київської, Луганської, Львівської,
Харківської та Чернівецької, Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької,
Управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, Головного управління
охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської та управлінь охорони здоров'я
обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських
державних адміністрацій:
3.1. Забезпечити реорганізацію діяльності акушерських стаціонарів відповідно до вимог
цього наказу.
3.2. Здійснити заходи щодо впровадження в акушерських стаціонарах системи
інфекційного контролю.
3.3. Розробити та затвердити до 01.09.2007 комплексні плани заходів щодо зниження
захворюваності на гнійно-запальні інфекції новонароджених та породіль.
3.4. Здійснювати контроль за ходом виконання цього наказу, заслуховувати хід реалізації
заходів на колегіях органів охорони здоров'я.
3.5. Провести протягом ІІІ кварталу 2007 року семінари з питань упровадження
інфекційного контролю в акушерських стаціонарах, забезпечити систематичну підготовку
медичних кадрів з указаних питань.
3.6. Укомплектувати посади лікарів-епідеміологів в акушерських стаціонарах.
3.7. Реорганізувати обсерваційні акушерські відділення та спеціалізовані акушерські
стаціонари інфекційного профілю до вимог діяльності в режимі індивідуальних та
сімейних пологових палат.
4. Головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя, на водному, повітряному, залізничному транспорті здійснювати
методичне керівництво роботою лікарів-епідеміологів акушерських стаціонарів з питань
організації епідемічного нагляду та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій.

5. У підпункті 7.25 пункту 7 Методичних рекомендацій щодо організації надання
акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, затверджених наказом МОЗ
України від 29.12.2003 №620 "Про організацію акушерсько-гінекологічної та
неонатологічної допомоги в Україні" цифри "4-5" замінити цифрою "3".
6. Скасувати наказ МОЗ України від 10.02.2003 № 59 "Про удосконалення заходів щодо
профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в пологових будинках (акушерських
стаціонарах)".
7. Уважати таким, що не застосовується в частині організації санітарно-протиепідемічного
режиму в акушерських стаціонарах на території України наказ Міністерства охорони
здоров'я СРСР від 31.07.78 за № 720 "Об улучшении медицинской помощи больным с
гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с
внутрибольничной инфекцией".
8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О.М.та
першого заступника Міністра - головного державного санітарного лікаря України
Бережнова С.П.

