
Тренінг «Організація заходів 
інфекційного контролю в 

протитуберкульозних закладах»  



Вітаємо учасників тренінгу 

 

Тренінговий центр з інфекційного 
контролю  

ГО “Інфекційний контроль в Україні” 
у партнерстві з 

КП “Профдезінфекція” 
  



Технічна підтримка 
тренінгу 

 
  



Партнери тренінгу 

 
Державна санітарно-

епідеміологічна служба України 
 
 

КП “Профдезінфекція” 
  



Цілі тренінгу 
 

 систематизувати знання щодо заходів інфекційного 
контролю за туберкульозом відповідно до сучасних 
вітчизняних та міжнародних стандартів 
 

 розглянути рівні інфекційного контролю за туберкульозом в 
закладах охорони здоров’я України 
 

 навчитися оцінювати та надавати рекомендації до планів з 
інфекційного контролю за туберкульозом в закладах 
охорони здоров’я та до практичного впровадження заходів з 
інфекційного контролю за туберкульозом 



Завдання тренінгу 
 

 поглибити знання щодо епідемічної ситуації з туберкульозу 
в світі та Україні, трансмісії туберкульозної інфекції в 
протитуберкульозних закладах, особливостей патогенезу 
туберкульозу 

 розглянути основні компоненти інфекційного контролю в 
бактеріологічних лабораторіях протитуберкульозних 
закладах, наголосивши увагу на першочерговості 
адміністративних заходів 

 внести корективи в розробку планів інфекційного контролю 
в бактеріологічних лабораторіях протитуберкульозних 
закладах 



Завдання тренінгу 
 

 проводити оцінку інфекційного контролю в структурних 
підрозділах бактеріологічних лабораторій 
протитуберкульозних закладів з метою визначення ризику 
зараження туберкульозною інфекцією (бактеріологічний 
відділ клініко-діагностичної лабораторії, диспансерне 
відділення, відділення для лікування вперше виявлених 
хворих на туберкульоз) 

 оцінити ефективність та вартість різних методів 
інфекційного контролю 

 навчитися практичним навичкам оцінки заходів 
інфекційного контролю за туберкульозом 



Основна ідея тренінгу 

 

Ми з Вами  
уже сьогодні 

здатні створити більш безпечні 
умови для пацієнтів і медичного 

персоналу 



Ми не 
хочемо, щоб 
на ваших 
помилках 
хтось зробив 
кар'єру!!! 



Як буде проходити тренінг? 

Лекції 
 

Дискусії 
 

Практичні заняття  
 

Робота в групах 



Девіз тренінгу! 



Знайомство учасників 
тренінгу 

Кожен коротко про себе: 
Ім'я та прізвище 
Місто  
Заклад  
Кваліфікація 
Очікування від тренінгу (2-3 речення) 



 



Організаційні питання 
тренінгу 

Матеріали тренінгу 
Проживання та харчування 
Транспорт  
Оцінка тренінгу 
Сертифікати  



Ідея тренінгу №2 
 

Кожен з нас Міністр в межах свого робочого місця, 
відділення, лабораторії. 

 
Зміна системи залежить від рівня нашого мислення. 

 
Давайте станемо ненормальними і почнемо 

змінювати систему. 
 

Негайно 



Адже 



Тренінг «Організація заходів 
протитуберкульозного інфекційного 

контролю в лабораторіях ТБ 
служби»  

18 - 22 серпня 2014 року 
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