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26 листопада 2018 р. 

ВООЗ за підтримки Уряду Японії працює над вдосконаленням інфекційного 
контролю на сході України 

З метою зниження ризику розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій, ВООЗ за підтримки 
Уряду Японії надає допомогу закладам охорони здоров’я в Донецькій та Луганській областях.    

В рамках проекту з вдосконалення інфекційного контролю у східних регіонах України було 
придбане нове обладнання для стерилізації інструментів, а також проведено навчання для 
медичних працівників, що працюють в областях, уражених конфліктом.  

“З 2014-го року Японія активно підтримує 
людей, постраждалих від конфлікту на 
сході України, надаючи допомогу в різних 
сферах, в тому числі в охороні здоров’я, 
освіті, відновленні інфраструктури, 
підтримці внутрішньо-переміщених осіб 
та розвитку середнього і малого 
підприємництва. Ми високо цінуємо 
партнерство з Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я та сподіваємося, що 
цей проект сприятиме покращенню 
стандартів інфекційного контролю у двох 
областях. Охорона здоров’я – один з 
пріоритетних напрямків співробітництва 

між Японією та Україною, і ми продовжимо надавати підтримку у цій сфері», -  зазначив 
Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Сіґекі Сумі.  

Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги в Україні  

Незважаючи на брак достовірної інформації щодо внутрішньолікарняних інфекцій в Україні, за 
оцінками ВООЗ, до 40% пацієнтів у країнах, що розвиваються, ризикують заразитися інфекційними 
хворобами під час отримання медичної допомоги. Послуги спеціалізованої медичної допомоги, 
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наприклад, хірургічні операції, збільшують небезпеку внутрішньолікарняних інфекцій для пацієнтів 
та медичних працівників.    

Оцінка, проведена у східних областях програмою з надзвичайних ситуацій Бюро ВООЗ в Україні, 
виявила недоліки у запобіганні та контролі за інфекціями, включаючи неналежну інфраструктуру 
для дезінфекції та недостатнє дотримання правил запобігання інфекціям в лікарнях.  

Нове обладнання гарантує кращий захист від інфекцій  

За фінансової підтримки уряду Японії, ВООЗ придбала та встановила два автоклава та устаткування 
для дезінфекції інструментів та матеріалів Луганської обласної клінічної дитячої лікарні. Через 
конфлікт адміністрація та частина працівників лікарні були переміщенні на підконтрольні Україні 
території у 2015-му році. Обласна лікарня розмістилася у приміщенні міської дитячої лікарні міста 
Лисичанськ. Наразі лікарня обслуговує близько 108,000 дітей, приблизно 25,000 з яких є внутрішньо 
переміщеними особами.    

”Середній вік стерилізаційного обладнання у лікарні становить 30 років. Звичайно, якість такої 
стерилізації не відповідає стандартам, а витрати на утримання обладнання залишаються дуже 
високими. Допомога від ВООЗ та встановлення автоклавів – це відродження лікарні. Нове 
обладнання забезпечує впевненість наших лікарів у тому, що стерилізація інструментів та 
матеріалів буде якісною та вчасною», сказала Світлана Шейка, головний лікар Луганської обласної 
клінічної дитячої лікарні.   

Вдосконалення практики інфекційного контролю серед медичних працівників 

“Для комплексного підходу до забезпечення інфекційного контролю, придбання обладнання 
недостатньо. Потрібно також навчати лікарів і медичних сестер та сприяти впровадженню кращої 
практики профілактики та контролю за інфекціями”, повідомила Каролайн Кларінвал, керівник 
програми з надзвичайних ситуацій Бюро ВООЗ в Україні.  

У жовтні цього року ВООЗ у співпраці з Київською національною медичною академією 
післядипломної освіти провела чотири навчальні курси з контролю та профілактики інфекцій для 
більш ніж 150 фахівців охорони здоров'я, які працюють у регіонах, що постраждали від конфлікту. 

Понад 90 відсотків учасників відмітили, що тренінг був надзвичайно корисним для них. Позитивні 
відгуки підтверджують важливість таких тренінгів для оновлення знань у сфері запобігання та 
контролю за інфекціями. 

"ВООЗ буде продовжувати свої зусилля та планує подальше навчання працівників охорони здоров'я 
і підтримку медичної інфраструктури на вторинному та третинному рівнях медичної допомоги", - 
зазначила пані Кларінвал.  

 


