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Перелік та нормативи
застосування засобів індивідуального захисту працівниками, які проводять
діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та
соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров'ю чи
біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм,
обладнанням чи предметами
1. Ці Перелік та нормативи є обов’язковими для закладів охорони
здоров'я всіх форм власності, медичний персонал яких проводить діагностичні
дослідження на ВІЛ-інфекцію, надає медичну допомогу та соціальні послуги
людям, які живуть з ВІЛ, або контактує з кров'ю чи біологічними матеріалами
людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами.
2. Під час маніпуляцій, які супроводжуються порушенням цілісності
шкіри і слизових оболонок, розтину трупів, проведення лабораторних
досліджень, оброблення інструментарію і білизни, прибирання приміщень тощо
медичні працівники та інший персонал повинні користуватися засобами
індивідуального захисту.
Кількість цих засобів визначається, виходячи з добової норми на одного
працівника, у кількості не меншійніж: хірургічний халат – 1, гумові
(латексні/неопренові) рукавички – з розрахунку 1 пара на 3 години роботи,
маски – 6, шапочка – 1, непромокальний фартух – 1, нарукавники – 2, окуляри –
1, захисний екран – 1.
У спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я, що надають
медичну допомогуВІЛ-інфікованим особам та хворим на СНІД, повинно бути
не менше ніжодин набір одноразового стерильного інструментарію на 6 хворих
(на добу): для хірургії, для гінекології, для отоларингології, для взяття крові.

2

Для консультантіві чергової зміни медичних працівників додатково
видається половина зазначеної D абзацах другому, третьому цього
пунктукількості засобів індивідуального захисту та наборів інструментарію.
3. Медичні працівники з травмами, ранами на руках, ексудативними
ураженнями шкіри, які неможливо закрити пов'язкою, звільняються на період
захворювання від медичного обслуговування ВІЛ-інфікованих осіб та хворих
на СНІД і контакту з предметами догляду за ними.
4. Усі маніпуляції з кров'ю і сироватками ВІЛ-інфікованих осіб та хворих
на СНІД у лабораторіях повинні виконуватися за допомогою гумових груш,
автоматичних піпеток, дозаторів, електровідсмоктувачів.
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