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Про створення комісії з інфекційного
контролю та призначення відповідальних
осіб за дотриманням санітарнопротиепідемічного режиму
З метою недопущення виникнення випадків інфікування та дотримання
санітарно-протиепідемічного режиму на етапі надання екстреної та
консультативної медичної допомоги, на виконання спільного наказу
Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації
та головного державного санітарного лікаря Вінницької області від
10.04.2000 року № 85/47 НАКАЗУЮ:
1.Затвердити:
1.1.Персональний склад комісії з інфекційного контролю КУ "ТМО
"Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф" (додаток№1).
1.2.Положення про комісію з інфекційного контролю КУ "ТМО "Вінницький
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
(додаток №2).
1.3.Інструкцію з профілактики професійного зараження ВІЛ-інфекцією
(додаток №3).
1.4.Інструкцію по проведенню генерального прибирання автомобілів
(додаток №4).
1.5.Форму «Журналу проведення генеральних прибирань» та інструкцію
щодо його заповнення (додаток №5).

2.Призначити відповідальними за дотримання санітарно-протиепідемічного
режиму:
- ЦИМБАЛА Володимира Миколайовича – головного фельдшера ТМО;
- БАБЯКА Андрія Яковича– механіка господарчо-обслуговуючого відділу;
- ГУЦАЛ Юлію Ігорівну – завідувача господарством.
3.Головному фельдшеру ТМО – ЦИМБАЛУ Володимиру Миколайовичу,
забезпечити проходження:
3.1.Молодшими медичними сестрами
та водіями спеціалізованих
автомобілів швидкої медичної допомоги гігієнічного навчання на базі
дезінфекційного відділення при міському лабораторному Центрі, згідно
договору.
Термін виконання: до 31.03.2016року.
3.2.Навчання медичного персоналу по вивченню режимних наказів з питань
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму з подальшою здачею
заліків.
Термін виконання:щорічно.
4.Механіку – БАБЯКУ Андрію Яковичу:
4.1.Зобов’язати водіїв спеціалізованих автомобілів швидкої медичної
допомоги проводити:
4.1.1.Після транспортування соматичних неінфекційних хворих – вологе
прибирання у салоні транспортного засобу в кінці робочої зміни, заміну
білизни після її використання здійснювати у завідувача господарством.
4.1.2.Після транспортування інфекційних хворих – заключну дезінфекцію, у
салоні транспортного засобу, здійснювати на базі та силами персоналу
інфекційного відділення лікувально-профілактичного закладу, до якого
транспортовано хворого із обов’язковою відміткою в шляховому листі
автомобіля.
4.1.3.Після транспортування пацієнта, хворого на педикульоз, туберкульоз,
тощо – дезінфекцію салону транспортного засобу здійснювати на базі
дезінфекційного відділення при міському лабораторному Центрі на
договірних умовах.
Термін виконання постійно.
4.2.Довести вимоги санітарно-протиепідемічного режиму до відома водіїв.
Термін виконання до 01.02.2016року.
5.Завідувачу господарством – ГУЦАЛ Юлії Ігорівні:

5.1.Визначити відповідальних за приготування дезінфекаційних розчинів з
числа молодших медичних сестер згідно графіку їх роботи.
5.2.Забезпечити проведення поточних прибирань приміщень ТМО.
5.3.Забезпечити проведення генеральних прибирань автомобілів згідно
графіка роботи з відповідними відмітками у "Журналі генеральних
прибирань" (Додаток №5).
Термін виконання: постійно.
6.Наказ довести до відома відповідальних осіб.
7.Наказ по ТМО від 07.10.2013 року №98-ОД «Про створення комісії з
інфекційного контролю та призначення відповідальних осіб за дотримання
санітарно-протиепідемічного режиму» вважати таким, що втратив чинність.
8.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника головного лікаря з
медичної роботи – Скоробогача Станіслава Миколайовича та заступника
головного лікаря з технічних питань – Сидорова Олега Володимировича.

Головний лікар

Пірникоза А.В.

