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Щодо запобігання контрольованих
інфекцій учасників освітнього процесу в
медичному інституті СумДУ

Відповідно до статей 1 та 12 Закону України від 6 квітня 2000 року №1645ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 27 закону України від 24
лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», наказу МОЗ України від 16.09.2011 № 595 «Про
порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й
обігу медичних імунобіологічних препаратів», наказу МОЗ України від
11.08.2014 № 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в
Україні» з метою попередження зараження учасників освітнього процесу під час
перебування на клінічних базах медичного інституту СумДУ, поширення ними
інфекційних хвороб, організації заходів, спрямованих на збереження зміцнення
здоров’я
НАКАЗУЮ:
1. Учасникам навчального процесу:

1.1.

1.2.

1.3.

забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства про охорону
здоров’я, в т.ч. проходити обов’язкові медичні огляди та робити
обов’язкові профілактичні щеплення у передбачених законодавством
випадках; піклуватися про своє здоров'я, не шкодити здоров’ю інших
осіб; брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів;
взяти до уваги, що відмова чи ухилення від проходження обов’язкових
медичних оглядів, проведення обов’язкових профілактичних щеплень є
підставою для відсторонення працівників від роботи, а осіб, що
навчаються – від занять у порядку та випадках, встановленому законом.
Пропуски занять у зв’язку з таким відстороненням вважаються
пропусками з неповажної причини;
взяти до уваги, що особи, які порушили санітарне законодавство, в т.ч.
що призвело до виникнення захворювань, втрати працездатності людей,
зобов’язані відшкодувати завдані збитки фізичним особам,
підприємствам, установам, і організаціям, компенсувати додаткові

1.4.

витрати органів санітарно-епідеміологічної служби на проведення
санітарних та протиепідемічних заходів, витрати лікувально
профілактичних заходів на надання медичної допомоги потерпілим,
витрати з Державного бюджету України та місцевих бюджетів на
локалізацію та ліквідацію спалаху інфекційної хвороби. У разі відмови
від добровільної компенсації витрат або відшкодування збитків спір
розглядається у судовому порядку.
у разі виявлення ознак інфекційної хвороби невідкладно вживати
заходів для попередження поширення захворювання та звертатися до
закладу охорони здоров’я.

2. Директору медичного інституту у порядку та випадках, передбачених

законодавством, здійснювати організацію відсторонення від навчального
процесу осіб, які ухиляються від проходження обов’язкових медичних
оглядів, обов’язкових профілактичних щеплень, хворіють небезпечними та
особливо небезпечними інфекційними хворобами або є носіями збудників
цих хвороб, якщо їх дії можуть призвести до поширення таких хвороб.
3. Відповідно до календаря щеплень (наказ МОЗ України від 11.08.2014

№551) профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору,
поліомієліту, правця, туберкульозу с обов’язковими. Для профілактики
гепатиту В щепленню підлягають медичні працівники, студенти
навчальних закладів, які відповідно до професійних обов’язків мають
контакт з кров’ю, а також спортсмени.
4. Студентам медичного інституту, які вступили на навчання чи переведені із

іншого закладу вищої освіти, надавати до Університетської клініки СумДУ
довідку про профілактичні щеплення, що є обов’язковими і включені до
календаря щеплень (відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014
№551).
5. Головному лікарю Університетської клініки забезпечувати: організацію

проведення медичних оглядів працівників, осіб, що навчаються; складання
графіків проведення профілактичних щеплень з подальшим їх
затвердженням директором медичного інституту; організацію вакцинації у
порядку, визначеному нормативними актами МОЗ України. Профілактичні
щеплення проти інфекційних хвороб проводити за рахунок коштів
місцевого бюджету (за наявності такого фінансування) або за рахунок
фізичних осіб отримувачів послуг.
6. Директору медичного інституту організувати роз’яснювальну роботу

серед учасників навчального процесу в медичному інституті, а також осіб,
що приймаються на роботу чи навчання щодо проведення обов’язкових
профілактичних щеплень від інфекційних хвороб, обов’язку дотримання
законодавства щодо забезпечення санітарного, епідемічного благополуччя
населення, щодо наслідків порушень вимог цього законодавства, а також

щодо необхідності проведення щеплення проти гепатиту В
студентів, аспірантів, виконання службових обов’язків чи
процес яких передбачає діяльність на клінічних базах у
хірургічного профілю, стоматологічних відділеннях,
патологоанатомічних досліджень.

викладачів,
навчальний
відділеннях
проведення

7. Контролю за виконанням наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Бріжатого О.В.
Ректор
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