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Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. 

Профілактика внутрішньо лікарняної інфекції 

 

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які існують види збудників, що здатні викликати внутрішньолікарняну 

інфекцію? 

2. Які існують резервуари збудників внутрішньолікарняних інфекцій? 

3. Які існують шляхи і фактори передачі інфекції? 

4. Що являє собою опосередкований контактний шлях передачі інфекції і 

яке значення він має для розповсюдження ВЛІ? 

5. Які фактори відносяться до контактно-побутового шляху передачі ВЛІ? 

6. Які категорії пацієнтів мають найбільшу сприйнятливість до зараження 

внутрішньолікарняними інфекціями? 

7. Які внутрішньолікарняні інфекції є найпоширенішими? 

8. Які причини можуть викликати внутрішньолікарняну інфецію? 

9. Які заходи включає профілактика ВЛІ? 

10. Назвіть санітарно - гігієнічні заходи, які передбачаються в ЛЗ з метою 

профілактики ВЛІ? 

11. Які вимоги до розміщення хворих в ЛПЗ? 

12. Що включає в себе санітарно - протиепідемічний режим? 

13. Згідно якого нормативного наказу здійснюється контроль здоров’я 

медичного персоналу З метою профілактики розповсюдження ВЛІ? 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. 

Чинні накази, інструкції і методичні вказівки МОЗ України, головних 

управлінь охорони здоров’я облдержадміністрації 

 

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Назва та дата видання Наказ № 798 Основні розділи та положення. 

2. Назва та дата видання наказу № 408. Основні розділи та положення. 

3. Назва та дата видання наказу № 226. Основні розділи та положення. 

4. Назва та дата видання наказу №191. Основні розділи та положення. 

5. Назва та дата видання наказ № 38. Основні розділи та положення. 

6. Назва та дата видання наказу № 120. Основні розділи та положення. 

7. Назва та дата видання наказу № 288. Основні розділи та положення. 



 

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. 

Техніка безпеки при роботі із стерилізаторами 

 

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Будова та режими роботи автоклаву. 

2. Техніка безпеки при роботі з автоклавом. 

3. Будова та режими роботи сухожарової шафи. 

4. Техніка безпеки при роботі з сухожаровою шафою 

 

 

НАДАТИ ВІДПОВІДЬ НА КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

 



1. Перерахуйте функціональні обов'язки медичної сестри приймального 

відділення. 

2. Назвіть основні функції приймального відділення. 

3. Як організовано розташування приймальних відділень у стаціонарі? 

4. Який устрій приймального відділення? 

5. Назвіть варіанти госпіталізації хворого в приймальне відділення. 

6. Оформіть прийом хворого в лікувальне відділення стаціонару. 

7.  Визначте масу тіла хворого. 

8. Виміряйте зріст хворого: а) у положенні стоячи; б) у положенні сидячи; 

в) у положенні лежачи. 

9. Виміряйте окружність грудної клітки. 

10.Виміряйте окружність живота. 

11.Здійсніть санітарне оброблення хворого з педикульозом. 

12. Здійсніть санітарне оброблення хворого у ванній. 

13. Здійсніть повне санітарне оброблення хворого. 

14. Здійсніть часткове санітарне оброблення тяжкохворого. 

15. Здійсніть хворому, який поступив на планове оперативне втручання, 

гоління волосся на ділянці оперативного втручання 

16. Транспортуйте хворого у відділення стаціонару за допомогою крісла-

каталки. 

17. Перекладіть хворого з кушетки на каталку і з каталки на ліжко. 

18. Транспортуйте хворого з інфарктом міокарда. 

19. Транспортуйте хворого з колапсом у відділення стаціонару. 

20. Продезінфікуйте одяг хворого з платтяним педикульозом. 

21. Продезінфікуйте використані металеві шпателі, термометри медичні, 

мочалки, ванну. 

 

 

 


