
 
 Стандартні операційні процедури, 

як ключовий компонент 
забезпечення біобезпеки в 

лабораторіях  
 



Стандартна Операційна Процедура (СОП) 

• Стандартні операційні процедури (СОП) є 
документами управління якістю, це набір 
інструкцій з усіх аспектів робіт, що виконуються 
в лабораторії.  

• СОП гарантує, що:  
 - персонал детально інструктований;  
 - кожна процедура виконується в логічному      
порядку та може бути відтворена       
• СОП знижує ризик помилок, які можуть виникнути при 

усній передачі інформації.  



 
Вимоги до СОПів 

 
• Всі СОП повинні бути складені тою мовою, 

яка зрозуміла персоналу 
• СОП повинні перебувати в легко доступному 

місці, там, де проводиться робота  
• Перед використанням абревіатур і скорочень 

необхідно давати їх розшифровку. 
Наприклад: Стандартна Операційна 
Процедура (СОП) 



Основні СОПи  

• Лабораторна безпека 
• Використання та технічне 

обслуговування обладнання  
• Технічні процедури   
• Забезпечення якості 



Кожний СОП містить заголовки, 
що містять наступну інформацію: 
 
• Назва, місцезнаходження та/або лого лабораторії; 
• ПІБ старшого за посадою відповідальної особи; 
• Описову назву СОПа 
• № СОПа (цифри) може бути пов'язане з кодом, 

вказує на характер СОПа (напр., методи/процедури 
= МП; здоров'я/безпека = ЗБ, обладнання/технічне 
обслуговування = ОТО, адміністрація = АД); 

• № версії 
• Дата видання 
• Номер сторінки, із загальної кількості сторінок. 



 
 Всі СОП засновані на загальному 

форматі  
 

1. Назва СОП 
2. Список абревіатур і 

визначень, що 
використовуються в 
кожному СОП 

3. Попередні вимоги до 
кваліфікації персоналу  
- Охорона здоров'я 
- Навчання та тренінги 

 
 



4. Процедура 
- Принципи 
- Обладнання і матеріали 
- Реагенти та розчини 
- Докладні інструкції 
- Зчитування результату, 
інтерпретація, реєстрація, 
складання звіту 
- Утилізація відходів та інші 
заходи безпеки 



 
СОПи для діагностичних процедур 

 
• Фарбування за методом Ціля-Нільсена 
• Забарвлення аурамином 
• Повторне дослідження мазків на 

мікобактерію ТБ в рамках зовнішнього 
контролю якості 

• Технологія отримання культури із зразків 
• Тестування на лікарську чутливість (ТЛЧ) 
• Ідентифікація Mycobacterium tuberculosis 
• Перелік штамів мікобактерій 



СОПи для приготування реагентів 
 

• Приготування 
реагентів для 
мікроскопії 

• Приготування 
реагентів для культури  

• Приготування 
середовища на яєчній 
основі  

• Приготування 
середовища для ТЛЧ 



Застосування та технічне обслуговування 
обладнання 

• Застосування та обслуговування шаф біологічної безпеки класу I і II класу  
• Застосування та обслуговування автоклава 
• Застосування та обслуговування електромагнітних ваг 
• Застосування та обслуговування центрифуги 
• Застосування та обслуговування морозильника 
• Застосування та обслуговування холодильника 
• Застосування та обслуговування інкубатора 
• Застосування та обслуговування згортувача 
• Обслуговування оптичного мікроскопа 
• Обслуговування флуоресцентного мікроскопа 
• Застосування та обслуговування pH-метра 
• Застосування та обслуговування дистилятора води 



Лабораторна безпека 

• Процедури в разі розбризкування зразків 
• Процедури в разі розбризкування інфекційного матеріалу в 

шафі біологічної безпеки 
 

• Невідкладні процедури в разі грубого порушення 
біологічної безпеки, що стався поза шафи біологічної 
безпеки 

• Фумігація (використання газоподібних дезінфікуючих 
речовин) шафи біологічної безпеки 

• Невідкладні процедури в разі пожежі 
• Використання засобів персонального захисту в лабораторії 

мікроскопії мазків на ТБ 
• Використання засобів персонального захисту при 

проведенні тестів на культуру і лікарську чутливість 
• Застосування дезінфектантів 
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