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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ»

НАКАЗ


22.07.2016 р.
м. Чернігів
№ 196/3


Щодо впровадження Держаних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я»


На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014р. №552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.09.2014р. за № 1067/25844, 

Н  А  К  А  З  У  Є М О:


   1. Ввести в дію в усіх медичних закладах області незалежно від форми власності Державні санітарні норми та правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» (далі - Правила) , які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014року  № 552.
    Керівникам закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності забезпечити дотримання цих Державних санітарних норм та правил.
     Термін: постійно з 01.09.2016р.
2. Вважати таким, що не застосовується на території області, наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 10.06.1985р. №770 «О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы».
                                                                                         Термін: з 01.09.2016р.
3. Керівникам комунальних закладів охорони здоров’я області: 
3.1 Призначити наказом по закладу відповідальних осіб за дотримання Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я».
                                                                                          Термін: до 10.08.2016р.


3.2 Провести навчання медичного персоналу, який займається питаннями дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів з прийняттям заліків.
Термін: до 25.08.2016р.
3.3 Забезпечити функціонування існуючих централізованих стерилізаційних відділень (ЦСВ) по проведенню дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення відповідно до Правил затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014р. №552.
                                                                       Термін: з 01.09.2016 та постійно.
3.4. Організувати відкриття та роботу нових централізованих стерилізаційних відділень (ЦСВ) в закладах де вони відсутні, відповідно до Правил затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014р. №552.
Термін: 2016-2017 рр.
	4. Керівникам приватних медичних закладів області:
4.1 Призначити наказом по закладу відповідальну особу за дотримання Правил.
Термін: до 10.08.2016р.
4.2 Провести навчання медичного персоналу, який займається питаннями дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичних виробів з прийняттям заліків.
Термін: до 25.08.2016р.
4.3 По можливості забезпечити організацію централізованих стерилізаційних відділень (ЦСВ) в багатопрофільних закладах, де вони відсутні, відповідно до Правил. 
Термін: 2016-2017рр.
	4.4  Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11.08.2014р. №552 у медзакладах, де неможливо організувати централізовані стерилізаційні відділення (ЦСВ), шляхом децентралізованої обробки та використання одноразових виробів медичного призначення.
									Термін: постійно.
5. Керівникам відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»:
5.1 Визначити відповідальних осіб за дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 11.08.2014р. №552. та забезпечити опрацювання ними вимог Правил.
								Термін: до 15.08. 2016р.
5.2 Організувати контроль за впровадженням наказу Міністерства охорони здоров’я  України від 11.08.2014р. №552.
								Термін: з 01.09.2016р.


6.  Завідувачу відділення дезінфектології відділу дослідження біологічних факторів ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Єрмолку В.О. забезпечити контроль підготовки відповідальних осіб відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» за дотримання вимог Правил з прийняттям заліків.
Термін: до 30.08.2016р.
7. Контроль за виконанням наказу покладаємо на заступника начальника Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації Пуліна В.О. та заступника директора ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Куліцького Б.Г.
8. Керівникам медичних закладів незалежно від форм власності та відокремлених структурних підрозділів ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформувати про хід виконання цього наказу Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації та ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» відповідно.
Термін: до 15.09.2016р.



Начальник Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації



П.П. Гармаш 
В.о. директора ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України»



                                    М.П. Донець









