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Про організацію контролю та 

профілактики  післяопераційних      

гнійно-запальних інфекцій, 

спричинених мікроорганізмами, 

резистентними    до      дії 

антимікробних   препаратів 

 Зареєстровано у Міністерстві 
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Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України,   

затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року                 

№ 467, на виконання пункту 8 статті 2 Указу Президента України від                 

14 лютого 2006 року № 132 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 18 січня 2006 року «Про заходи щодо підвищення 

ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами», з метою 

стримування появи та поширення у закладах охорони здоров'я резистентних  

до дії антимікробних препаратів мікроорганізмів та оптимізації заходів 

профілактики післяопераційних інфекцій, спричинених  мікроорганізмами, 

резистентними до дії антимікробних препаратів,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Інструкцію щодо організації контролю та профілактики 

післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених 

мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів, що 

додається.  
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1.2. Типове положення про Комісію з інфекційного контролю закладів 

охорони здоров’я (додається). 

2. Управлінню громадського здоров’я забезпечити в установленому 

порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України.  

3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, 

начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам 

закладів охорони здоров'я, підпорядкованих МОЗ України: 

3.1. Забезпечити організацію діяльності закладів охорони здоров’я  

хірургічного профілю щодо профілактики післяопераційних інфекцій 

відповідно до вимог цього наказу. 

3.2. Здійснити заходи щодо впровадження в закладах охорони здоров’я 

хірургічного профілю системи інфекційного контролю. 

 3.3. Вжити заходів щодо забезпечення мікробіологічних лабораторій  

закладів охорони здоров’я хірургічного профілю необхідними 

діагностичними препаратами для ідентифікації мікроорганізмів, визначення 

їх чутливості до дії антимікробних препаратів, впровадження 

мікробіологічного моніторингу за резистентністю збудників 

післяопераційних гнійно-запальних інфекцій.  

3.4. Забезпечити використання в підпорядкованих закладах охорони 

здоров’я хірургічного профілю стандартизованих методів визначення 

чутливості мікроорганізмів до дії антимікробних препаратів, проведення 

систематичного аналізу поширення резистентних штамів мікроорганізмів, 

етіологічної структури післяопераційних гнійно-запальних інфекцій 

відповідно до цього наказу.  

3.5. Забезпечити виконання вимог санітарно-гігієнічних норм та правил, 

спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів та медичного 

персоналу в підпорядкованих закладах охорони здоров’я хірургічного 

профілю, відповідно до цього наказу. 

3.6. Щороку проводити семінари (конференції) з медичними 

працівниками закладів охорони здоров’я хірургічного профілю та 

спеціалістами Державної санітарно-епідеміологічної служби України із 

залученням провідних фахівців профільних науково-дослідних інститутів  

Національної академії наук України з питань контролю за 

антибіотикорезистентністю збудників післяопераційних гнійно-запальних 

інфекцій. 

3.7. Інформацію про визначення чутливості до антимікробних 

препаратів збудників гнійно-запальних інфекцій, виділених з біологічного 

матеріалу (кров, ліквор, гній з хірургічної рани) від хворих, госпіталізованих 

у хірургічні відділення закладів охорони здоров’я, для аналізу та 

узагальнення подавати Державній санітарно-епідеміологічній службі України 

щороку до 1 березня.   
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4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Моісеєнко Р.О. та Голову Державної санітарно-

епідеміологічної служби України Пономаренка А.М. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

 

 

Віце - прем'єр - міністр України - 

Міністр                                                                                       Р.В. Богатирьова 


