
Планування впровадження інфекційного 
контролю. Розробка плану ІК в закладах  



Інфекційний контроль за 
туберкульозом 

 

Система організаційних, протиепідемічних та 
профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження виникнення та зниження 

ймовірності передачі мікобактерій туберкульозу 
здоровим особам, суперінфекції хворих на 
туберкульоз у лікувально-профілактичних 

закладах, місцях довгострокового перебування 
людей та проживання хворих на туберкульоз 

  



Компоненти інфекційного 
контролю  

Організаційні заходи. 
 
Адміністративний контроль. 
 
Контроль за станом повітря закритих приміщень 
 

Індивідуальний захист органів дихання та принципи 
дотримання особистої гігієни під час респіраторних 
актів  

 



АВРАЛ 

 



АВРАЛ 

 Активно Виявити хворих МРТБ 
 Розділити потоки пацієнтів для зменшення 

ризику контакту з лікарсько-стійкими 
штамами (внутрішньолікарняна 
трансмісія), і 

 Адекватне Лікування препаратами другого 
ряду 



FAST = Find cases Actively, 
Separate & Treat 

 АКТИВНЕ ВИЯВЛЕННЯ контагіозних хворих, у 
т.ч. з МРТБ, шляхом скринінгу хворих, які 
кашляють, «на вході» з зазстосуванням швидких 
лабораторних методів (GeneXpert).  

 ТЕРМІНОВЕ СОРТУВАННЯ різних категорій 
хворих туберкульозом і ізоляція на період 
контагіозності 

 ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ -  невідкладний 
початок протитуберкульозної терапії відповідно 
до протоколу з урахуванням медикаментозної 
стійкості 



Розділ потоку пацієнтів 

Найбільш важлива і складна частина 
адміністративного контролю! 

Найвищий ризик 
внутрішньолікарняного зараження 

МБТ з МРТБ є у пацієнтів, 
госпіталізованих в туберкульозний 

стаціонар, в якому не дотримуються 
заходи ІК 

 
  



План інфекційного контролю 

 

Основний інструмент програми 
інфекційного контролю за 

туберкульозом на рівні закладу! 
 
  



Хто розробник? 

 

Комісія з інфекційного контролю або 
відповідальна особа  

 
Фундамент Плану – оцінка ризику 

внутрішньолікарняної інфекції в закладі! 
 
  



План ІК ТБ 

№ Найменування заходу Терміни 
реалізації 

Відпові-
дальний 

Результат Бюджет Примітка 

Адміністративний контроль 

              

Контроль за станом повітря закритих приміщень 

              

Індивідуальний захист органів дихання 

              



Що першочергове? 

 

Невідкладні заходи на короткострокову 
перспективу! 

 
Результат: швидко і відчутно знижено 

небезпеку у зоні високого ризику при 
відсутності суттєвих фінансових затрат! 

  



Як визначити? 

 

 
 

Матриця ризиків!!! 
  



Як визначити? 

 

 
 

Матриця ризиків!!! 
  



Як визначити? 

 

 
 

Матриця ризиків!!! 
  



Невідкладні заходи це: 
 

Адміністративні заходи, пов'язані з розділом потоків 
хворих і ізоляцією хворих. 

 
Використання (ПРАВИЛЬНЕ) природної вентиляції. 

 
Застосування респіраторів у зонах високого ризику. 

… 
  



Середньо- і довгострокові 
заходи  

 

Заходи, які вимагають додаткової 
підготовки, реорганізації, залучення 

додаткових, інколи суттєвих, 
ресурсів. 



Критерії відбору заходів 

 

Реальність здійснення! 
Очікуваний ефект! 

Вартість! 
Прогноз стійкості на перспективу! 
Аналіз можливих перепон при їх 

реалізації! 





Для досягнення цілей, план 
повинен бути: 

 

Достатньо детальним! 
 

Конкретним! 
 

Орієнтованим на певні 
строки виконання 

кожного компоненту! 
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