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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з інфекційного контролю закладу охорони здоров’я 

та установи/закладу надання соціальних послуг/соціального 

захисту населення 

 

I. Загальні положення 

 

1. Відділ з інфекційного контролю (далі – ВІК) діє як самостійний 

структурний підрозділ в закладі охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) та 

установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту 

населення (далі – ЗСЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування. 

 

2. ВІК підпорядковується безпосередньо керівнику ЗОЗ/ЗСЗ. 

 

3. Оснащення ВІК засобами зв'язку, комп'ютерною технікою 

здійснюється відповідно до функцій з профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю, які виконуються ВІК. 

 

4. ВІК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
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Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-

правовими актами у сфері охорони здоров’я. 

 

II. Завдання та функції ВІК 

 

1. Основним завданням ВІК є організація профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю в ЗОЗ/ЗСЗ з метою запобігання поширенню 

інфекційних хвороб, у тому числі пов’язаних із наданням медичної 

допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю та 

формування культури безпеки в ЗОЗ/ЗСЗ. 

 

2. Відповідно до покладених завдань ВІК здійснює: 

 

1) розробку планів дій/заходів ЗОЗ/ЗСЗ на виконання нормативно-

правових актів з питань профілактики інфекцій та інфекційного контролю; 

 

2) розрахунок та обґрунтування щорічного бюджету для реалізації 

планів дій/заходів ЗОЗ/ЗСЗ з питань профілактики інфекцій та інфекційного 

контролю; 

 

3) моніторинг, оцінку та зворотній зв’язок щодо виконання ЗОЗ/ЗСЗ та 

його структурними підрозділами заходів з профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, 

профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної 

допомоги, впровадження адміністрування антимікробних препаратів; 

 

4) епідеміологічний нагляд та ведення обліку інфекційних хвороб в 

ЗОЗ/ЗСЗ в установленому законодавством порядку; 

 

5) розповсюдження новітніх даних в області профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю, підтримку культури безпеки в ЗОЗ/ЗСЗ; 

 

6) підготовку звітів та надання консультацій для керівництва, 

структурних підрозділів та працівників ЗОЗ/ЗСЗ з питань профілактики 

інфекцій та інфекційного контролю, впровадження покращення гігієни рук, 

профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної 

допомоги, впровадження адміністрування антимікробних препаратів; 

 

7) консультування з питань закупівлі обладнання і витратних матеріалів 

для ЗОЗ/ЗСЗ з метою дотримання санітарних норм і забезпечення 

профілактики інфекцій та інфекційного контролю; 

 

8) розробку стандартних операційних процедур; 
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9) впровадження нових клінічних протоколів з емпіричної 

антимікробної терапії та периопераційної антибіотикопрофілактики в 

установленому законодавством порядку; 

 

10) проведення ретроспективного аудиту відповідності призначення 

антимікробних препаратів; 

 

11) навчання та перевірку знань працівників ЗОЗ/ЗСЗ з питань 

профілактики інфекцій та інфекційного контролю, покращення гігієни рук, 

профілактики інфекційних хвороб, пов’язаних із наданням медичної 

допомоги, адміністрування антимікробних препаратів; 

 

12) подання пропозицій для керівництва ЗОЗ/ЗСЗ щодо робочого 

навантаження медичних працівників, укомплектування штатами і 

розміщення ліжок, приміщень, матеріалів та обладнання в частині 

забезпечення профілактики інфекцій та інфекційного контролю; 

 

13) складання попереднього плану розслідування спалаху інфекційних 

хвороб, пов’язаних з наданням медичної допомоги в ЗОЗ та попередження 

його поширення; 

 

14) надання даних споживання антимікробних препаратів в заклад 

громадського здоров’я, який реалізує заходи з боротьби з антимікробною 

резистентністю відповідно до адміністративно-територіальної належності; 

 

15) просування та популяризацію заходів з профілактики інфекційних 

хвороб серед працівників ЗОЗ/ЗСЗ та пацієнтів/відвідувачів, співпрацю з 

громадськими об’єднаннями; 

 

16) виконання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, 

відповідно до Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони 

здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2019 року 

№ 287, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2019 року 

за № 408/33379; 

 

17) інші функції, пов’язані з профілактикою інфекцій та інфекційним 

контролем. 

 

III. Права та обов'язки ВІК 

 

1. ВІК має право: 



 4 

 

1) запитувати у адміністрації, керівників структурних підрозділів, 

лабораторії ЗОЗ/ЗСЗ інформацію, необхідну для виконання завдань та 

функцій відповідно до пунктів 1 та 2 розділу ІІ цього Положення; 

 

2) залучати зацікавлені сторони (представників структурних підрозділів 

ЗОЗ/ЗСЗ, старших сестер медичних, спеціалістів) для розробки планів дій, 

заходів, графіків та стандартних операційних процедур з профілактики 

інфекцій та інфекційного контролю; 

 

3) проводити моніторинг та оцінку стану виконання заходів з 

профілактики інфекцій та інфекційного контролю працівниками 

структурних підрозділів ЗОЗ/ЗСЗ за графіком, погодженим із керівниками 

структурних підрозділів; 

 

4) визначати процеси і практики, які підлягають моніторингу та оцінці, 

інструменти, за допомогою яких проводиться моніторинг та оцінка, 

механізми зворотного зв’язку; 

 

5) ініціювати та проводити епідеміологічні розслідування в ЗОЗ; 

 

6) подавати письмові пропозиції до керівництва ЗОЗ/ЗСЗ щодо 

тимчасової зупинки (на період карантину та проведення протиепідемічних 

заходів) функціонування окремих відділень ЗОЗ/ЗСЗ у зв’язку зі спалахом 

інфекційних захворювань серед пацієнтів та/або працівників; 

 

7) подавати письмові пропозиції до адміністрації ЗОЗ щодо внесення 

коректив до проведення профілактичних та протиепідемічних заходів, 

спрямованих на профілактику післяопераційних інфекцій, спричинених 

резистентними штамами мікроорганізмів; 

 

8) надавати висновки для допуску/не допуску до виконання своїх 

функціональних обов’язків нових працівників (при працевлаштуванні, 

після випробувального терміну) та щодо компетентності працівника за 

результатами оцінки знань з гігієни рук, профілактики інфекцій та 

інфекційного контролю; 

 

9) брати участь у розгляді питань щодо робочого навантаження 

медичних працівників, укомплектування штатами і розміщення ліжок, 

приміщень, матеріалів та обладнання  в частині забезпечення профілактики 

інфекцій та інфекційного контролю; 
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10) користуватися відповідними матеріально-технічними засобами, 

необхідними для виконання завдань/функцій. 

 

2. ВІК забезпечує: 

 

1) виконання завдань та функцій відповідно до пунктів 1 та 2 розділу ІІ 

цього Положення; 

 

2) надання оперативної інформації за запитом керівництва; 

 

3) здійснення координації взаємодії ВІК з іншими структурними 

підрозділами ЗОЗ/ЗСЗ; 

 

4) ведення документації та підготовку звітів; 

 

5) дотримання встановленого порядку обліку матеріально-технічних 

засобів, цільове та дбайливе використання закріпленого за ВІК майна; 

 

6) створення належних виробничих умов, додержання працівниками 

правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та 

протипожежної безпеки. 

 

3. Працівники ВІК проходять регулярне навчання з питань 

профілактики інфекцій та інфекційного контролю з метою забезпечення 

виконання ними своїх функціональних обов’язків. 

 

IV. Структура та штатний розпис ВІК 

 

1. Структура та штатний розпис ВІК визначається в залежності від 

розміру і спеціалізації ЗОЗ/ЗСЗ, виду медичної допомоги та 

затверджуються у встановленому законодавством порядку. 

 

2. До складу ВІК ЗОЗ, які надають медичну допомогу у стаціонарних 

умовах цілодобово, входять як мінімум: 

 

 1) лікар-епідеміолог (госпітальний епідеміолог); 

 

 2) помічник лікаря-епідеміолога (мінімум один на кожні 250 ліжок); 

 

3) клінічний провізор (координатор з адміністрування антимікробних 

препаратів); 
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4) сектор з покращення гігієни рук/працівники, які виконують 

функції координатора з гігієни рук, його заступника, інструктора/тренера, 

спостерігача, спеціаліста зі збору та аналізу даних відповідно до Інструкції 

з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та 

установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту 

населення, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 03 серпня 2021 року № 1614; 

 

5) лікар будь-якої лікарської спеціальності (координатор навчання і 

підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю); 

  

6) статистик. 

 

3. В ЗСЗ та ЗОЗ, що надають медичну допомогу в амбулаторних 

умовах або в стаціонарних умовах не цілодобово, керівник ВІК виконує 

функції координатора з гігієни рук і до складу ВІК входять як мінімум 

інструктор/тренер та спеціаліст зі збору та аналізу даних. 

 

 4. Керівником ВІК в ЗОЗ, що надають цілодобову медичну допомогу 

в стаціонарних умовах може бути призначено особу з вищою освітою ІІ 

рівня за ступенем магістра у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю 

та стажем роботи не менше трьох років. 

 

5. Керівником ВІК в ЗСЗ та ЗОЗ, що надають медичну допомогу в 

амбулаторних умовах або в стаціонарних умовах не цілодобово, може бути 

призначено особу з професійною освітою (молодший спеціаліст) або 

вищою освітою (молодший бакалавр, бакалавр, магістр), галузь знань 22 

«Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство» та стажем роботи не 

менше трьох років,  або з лікарською спеціальністю (без спеціальних вимог 

до стажу роботи). 

 

6. Положення про ВІК, посадові інструкції працівників ВІК 

затверджуються керівником ЗОЗ/ЗСЗ. 

 

V. Взаємодія та співпраця ВІК 

 

1. ВІК взаємодіє та співпрацює зі структурними підрозділами, робочими 

групами, комісіями ЗОЗ/ЗСЗ з питань реалізації суміжних напрямів 

діяльності, контролю якості медичного обслуговування та 

мікробіологічними лабораторіями. 
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