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Поняття і терміни

Якість –
ступінь, до якого сукупність 

властивих характеристик 

задовільняє вимоги. 



Поняття і терміни
 Біонебезпека - це потенційне джерело шкідливого впливу, яке

здійснюють біологічні агенти чи токсини (ISO/ІЕС Інструкції 51:1999)

 Біобезпека – це принципи, технології та практичні методи

забезппечення ізоляції, які застосовуються для попередження контакту

з біоагентами і токсинами та випадкового витоку (WHO/СDS/EPR/2006.6)

 Біозахист – забезпечення контролю та обліку біоагентів і токсинів в

лабораторії з метою попередження втрати, викрадення,

неправильного використання, диверсії, несанкціонованого доступу чи

навмисного витоку (WHO/СDS/EPR/2006.6)

 Біоризик – це поєднання ймовірності виникнення шкідливого впливу і

ступеню шкідливого впливу в тих випадках, коли джерелом такого

впливу є біологічний агент чи токсин (ISO/ІЕС Інструкції 51:1999)

 Оцінка біоризиків- це процес оцінки ризиків, спричинених

біонебезпекою, та адекватності механізмів контролю та прийняття

рішення, чи є данний ризик допустимий чи ні (OHSAS 18001:2007)

CWA 15793:2008



Поняття і терміни

 Біобезпека в медичній лабораторії –
це комплекс превентивних заходів, які включають 

планування, облаштування и обслуговування 

лабораторних приміщень та обладнання, а також 

регламент роботи персоналу,направлений на 

попередження розповсюдження та зараження людей 

і навколишнього середовища патогенними 

біоагентами



Біобезпека-
елемент системи якості медичної лабораторії 

CLSI



Чи була сформована політика управління 

біоризиками у вашій лабораторії?

 Дозвіл на право роботи з мікроорганізмами та 

матеріалом підозрілим на їх вміст



Нормативні документи

 ДСП 9.9.5.-080-2002  Правила влаштування і безпека роботи в 

лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

ДСП 9.9.5-035-99  Безпека роботи з мікроорганізмами 

І-ІІ груп патогенності

 ДСанПіН 9.9.5-153-2008 Організація роботи лабораторій 

при дослідженні матеріалу, що містить біологічні агенти 

молекулярно-генетичними методами

 НД з охорони праці та техніки безпеки



Нормативні документи

 Laboratory Biosafety Manual – Third Edition, WHO, 2004

(Практическое руководство по биологической

безопасности в лабораторних условиях, ВОЗ 2004)

 Biorisk management. Laboratory biosecuriti guidance, WHO, 2006

(Управление биорисками. Руководство по лабораторной

биозащите, ВОЗ 2006)

 TB Laboratory Biosafety Manual (Руководство по биобезопасности

лабораторных исследований при туберкулезе, ВОЗ, 2013)

 ISO 15190:2003 Medical Laboratories – Reguirements for Safety 

(ISO 15190:2003, Медицинские лаборатории– Требования

безопасности)

 The International Biorisk Management Standart CWA 15793:2008  

(Международний стандарт по управлению биорисками CWA 

15798:2008)



Політика управління біоризиками -
- це створена, документально оформлена, впроваджена та 

функціонуюча система управління біоризиками

 Заходи політики управління, 

як окремі кроки

 Принцип реалізації PDSA

Чому?

Що?

Хто і 
як?

планування

виконання

перевірка

дія



Управління лабораторними біоризиками
Основні принципи створення ефективної 

СУ біоризиками:

 Прихильність та зацікавленість керівництва
o ресурси, пріоритетність, інформованість

o впровадження СУ біоризиками

o виявлення можливостей до реалізації вдосконалення, виявлення 

причин випадків та попередження їх повторення

 Націленість на безперервне вдосконалення 
o усвідомлення, що безперервне вдосконалення є задачею кожного 

співробітника

o періодична оцінка встановлених критеріїв ризику

o тренінги та спеціалізовані курси

o вибір цілей та способів удосконалення та визнання можливостей 

удосконалення
The International Biorisk Management Standart CWA 15798:2008

www.cen.ue/CENORM/sectors/tecnicalcommittees/workshops/ws31/aps



Інструмент поетапного впровадження

якості в лабораторії

https:extranet.who.int/eqsi



Інструмент поетапного впровадження

якості в лабораторії
Дорожня карта Етап 1   

Забезпечення правильного та безпечного виконання 

основного процесу лабораторії

 https:extranet.who.int/eqsi



Крок 1  

Визначити рівень безпеки вашої лабораторії

BSL1  BSL2                                      BSL3                                               BSL4

Базові 1 рівня

(базові учбові,

дослідницькі)          Базові 2 рівня

(ЗОЗ первинного рівня, 

діагностичні та дослідницькі)           Ізольовані

(спеціальні діагностичні

та дослідницькі Максимально ізольовані

(работа с особливо

патогенними агентами)

 Laboratory Biosafety Manual – WHO, 2004 



Крок 1 –

Класифікація мікроорганізмів за групами ризику

ВООЗ

Група ризику 4 

високий індивідуальний та супільний

ризик

Група ризику 3 

високий індивідуальний та низький

супільний ризик

Група ризику 2 

помірна індивідуальна та низька

суспільна небезпека

Група ризику 1 

відсутня або низька індивідуальна та 

суспільна небезпека

Україна 

І група – збудники особливо-небезпечних

інфекцій

ІІ група – збудники висококонтагіозних

епідемічних інфекцій, ботулотоксин, 

яд павука каракурта

ІІІ група – збудники інфекцйних

захворювань, атенуйовані штами І-ІІІ 

груп мікроорганізмів

ІV група – збудники інфекцйних

захворювань, облігатна непатогенна

флора слизових та шкіри



Визначення шкідливих факторів

 Біологічні – мікроорганізми,

продукти їх життєдіяльності,

культури клітин, генетичні

фрагменти , діагностичні препарати,

тощо)

 Хімічні – реактиви, дезінфекційні

засоби, канцерогенні, подразнюючі.

мутагенні, алергенні та ін. речовини)

 Механічні – виробниче

обладнання (обладнання, що

працює під тиском, центрифуги,

лабораторне скло, ріжучий та

колючий інструментарій, задирки,

тощо)

 Фізичні - електричний струм,

ультрафіолетове випромінювання,

недостатня освітленість, відхилення

вологості і температури робочої

зони, підвищений вміст шкідливих

речовин, підвищений шум, гаряча

вода та пара;

 Людські – ергономічні, нервово-

психічні, фізичні (пере-

навантаження), акти вандалізму, ін..;

 Пожежонебезпека

Реєстри шкідливостей в лабораторії



Крок 2 

Провести оцінку приміщення та рівня безпеки 

 Визначення вимог до лабораторних приміщень

 Оцінка безпеки відповідно до контрольного переліку

 Плани дій покращення або усунення недоліків



Крок 3 

Підготовка “Керівництва з біобезпеки”

“Пишіть те, що ви робите, і робіть так, як 

написано”

 Процедури безпеки:

- попереджувальні – це міри обережності і процедури, направлені на 

упередження аварій, лабораторних інфекцій та розповсюдження 

патогенів;

- негайні – шляхи дій у випадку аварій: розлиття, розбиття, пожар ….

- корегуючі – ці процедури забезпечують, що буде найдена корінна 

причина кожної минолої аварії і будуть прийняті міри по 

попередженню повторення аварій.

Всі співробітники повинні

бути ознайомлені з 

“Керівництвом з біобезпеки”!



Крок 3 

Підготовка “Керівництва з біобезпеки”
Пишіть “Керівництво…” по зразку СОП 

 Загальні правила безпеки

 Універсальні міри обережності

 Оцінка ризиків та сфера 

застосування

 Контроль стану здоров'я 

 Правила допуску в приміщення 

лабораторії

 Засоби індивідуального захисту

 Використання дезінфекційних 

засобів

 Поводження з  пробами та безпека

 Попередження розповсюдження 

інфекційних матеріалів

 Використання дозаторів та піпеток

 Бокси біологічної безпеки (БББ)

 Дезінфекційна обробка БББ

 Безпечна робота з центрифугами

 Безпечна робота з 

ультрафіолетовим світлом

 Безпечна робота з електрикою

 Безпечна робота із зрідженними 

газами

 Розподіл та видалення відходів

 Аварійні процедури на випадок 

пожару

 Процедура на випадок розлиття 

інфекційних матеріалів в 

лабораторії

 Процедура на випадок розлиття 

інфекційних матеріалів в БББ

 Процедура для НЧС, масшабних 

випадків з біонебезпекою

 Ризики зараження у випадку аварій

 Звіт про інцидент



Концепція  біологічної безпеки 

 Базується на

- використанні належної 

техніки мікробіологічних 

досліджень;

- використанні відповідного 

обладнання;

- належне планування та 

експлуатація приміщення;

- захист працюючих

 Обладнання

 Бокс біологічної безпеки

 Обладнання для забезпечення 

безпеки: піпетуючі пристрої, 

центрифуги, сепаратори, 

гомогенізатори, шейкери, разові петлі, 

мікроспалювачі та інше

 Засоби індивідуального 

захисту

 лабораторний одяг, пластикові 

фартухи, взуття, захисні окуляри, 

щиток для обличчя, респіратори, 

рукавички



Концепція  біологічної безпеки 

*

Належна 

техніка 

досліджень

Використання

деззасобів

Піпетування

Методи 

культивування 

і зберігання Мінімізація/

ізоляція 

аерозолів

Маніпуляції з 

тваринами

Контроль за 

гострими 

предметами

Використання 

БББ

Деконтамінація 

миття рук

Центри-

фугування



Концепція  біологічної безпеки

 Обладнання 



Концепція  біологічної безпеки
 Обладнання 



Концепція  біологічної безпеки

 Захисний одяг та засоби індивідуального захисту



Концепція  біологічної безпеки

 Деконтамінація (знезараження) – процедура, яка забезпечує 

знищення БПА і токсинів або зниження їх до безпечного рівня 
(ISO 15190:2003)

 Дезінфекція  – процес зниження 

кількості мікроорганізмів

(не бактеріальних спор) (ISO 15190:2003)



Розподілення та видалення відходів

Неінфекційні 

відходи

Контейнери з 

чорними 

мішками

Видалення 

як домашніх 

відходів

Гострі 

предмети

Контейнер 

для гострих

предметів

Автоклав Спалювання

Інфекційні

відходи

Педальний 

контейнер з 

червоними 

мішками 

Автоклав

Багаторазові 

матеріали

Разові 

матеріали

Чистка та 

використання

Спалювання

Категорія А – епідемічно безпечні відходи

Категорія В – епідемічно небезпечні відходи

Категорія С – токсикологічно небезпечні відходи

Категорія D – радіологічно небезпечні відходи

ДСПЕПіН щодо поводження

з медичними відходами

Наказ МОЗ України № 325 

від08.06.2015



COST SAVINGS

Disk Diffusion Waste Cost 

Compared to VITEK® 2

80 * 50 mm
15 g card + 1 g tube + 3 g of saline = 

19 g and 10,25 cm3

For 10,000 tests on VITEK 2 :

190 kg

120 * 120 mm
60 g per agar plate

For 10,000 disk diffusion tests:

600 kg PLATES ONLY!



Протипожежна безпека та 

електробезпека
 Закон України про пожежну безпеку

 Наказ МВС України від 30.12.2014р Про затвердження Правил

пожежної безпеки в Україні

 Правила безпечної  експлуатації електроустановок 

споживачів НПАОН 40.1-1.21-98

 Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів МінЕтаВП України від 13.-2.2012р. № 91

 Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОН 

40.1-1.07-01



Небезпечні хімічні речовини

 Шляхи впливу: 

 При вдиханні 

 При контакті

 При поглинанні

 При уколі

 Через пошкоджену шкіру

 Зберігання хімічних речовин

 Правила несумісності 

хімічних речовин

 Токсична дія хімічних 

речовин

 Вибухонебезпечні хімічні 

речовини

 Зберігання стислих та 

зріджених газів

 Небезпека для здоров'я

 Запобіжні заходи



Медичний контроль та збереження 

здоров'я персоналу
 Контроль за здоров'ям персоналу

 Імунізація персоналу та страхування на випадок

інфікування 

 Комплектація аптечки першої допомоги

- Зберігається у доступному місці 

- Склад аптечки формується відповідно до профілю лабораторії

- Наявність обладнання для промивання очей.

 Визначення співробітників, які надають першу 

медичну допомогу

 Реєстрація захворювань та нещасних випадків



Надзвичайні ситуації 

 Плани і процедури в НС

 Колоті рани, порізи

 Вивільнення аерозолів

 Пошкодження контейнера та 

розлиття 

 Пошкодження пробірок в 

центрифугах

 Пожар та інші масштабні 

стихійні ситуації

 Шляхи управління НС

 Імітаційні навчання та тренінги 

 Плани на випадок непередбачуваних 

ситуацій (припинення подачі води, 

електроенергії ….)

 Планові інспекції та аудити



Дії при розлитті

Комплект для очищення 

після розлиття

 Дезінфікуючий розчин 

 Респіратори – 1 коробка

 Рукавички – 1 коробка

 Лабораторні халати – 4 або 6  

разових

 Совок та щітка

 Таблетки хлораміну

 Паперові рушники

 Мило

 Контейнер для гострих предметів

 Біологічно небезпечні мішки

 Окуляри – 2 пари

Процедура обробки 

 Одягнути захисний одяг, 

рукавички, пристрої для захисту 

очей 

 Накрити зону розлиття 

паперовим або тканинним 

рушником

 Вилити дезінфікуючий розчин 

концентричними кругами 

починаючи ззовні осередку

 Після часу  експозиції видалити 

весь матеріал. Для збору 

розбитого скла, гострих 

предметів використовуйте совок

 Вкласти контаміновані матеріали 

в контейнер або спеціальний 

мішок, стійкий до проколів 

 Поставити до відому 

відповідальні органи (особи) 

щодо деконтамінаціїї об‘єкту

?



Організація безпечної роботи персоналу

Рівні відповідальності

 Віповідальність за біобезпеку в лабораторії 

несуть керівник установи (заступник керівника) 

та/або завідувач лабораторії

 Відповідальний за біобезпеку в лабораторії –

завідувач та/або спеціально призначена особа

 Персональна відповідальність 

за свою біобезпеку кожного 

працівника 



Організація безпечної роботи  персоналу

Керівництво вищої ланки

 Несе відповідальність за 

систему управління 

біоризиками

 Забезпечує, щоби обов'язки 

і уповноваження управління 

біоризиками були визначені, 

зареєстровані та доведені 

до виконавців

 Проявляє свою 

прихильність, забезпечує 

ресурс для впровадження, 

підтримання та покращення 

системи управління 

біоризиками

Рада з біологічної безпеки

= Комісія по управлінню 

біоризиками
 Основна функція –

Розробка політики і 

практичних правил в галузі 

біобезпеки в установі

 Склад ради

o Представники адміністрації установи 

та лабораторії

o Представники технічного 

персоналу

o Відповідальний за 

біологічну   безпеку

o Спеціалісти з охорони праці 

o Інші 



Організація безпечної роботи  персоналу

 Консультативні

 Внутрішній аудит та аналіз невідповідностей

 Контроль за навчанням

 Розслідування випадків  можливих ВЛЗ

 Забезпечення належної деконтамінації

 Належне поводження з відходами

 Забезпечення інформованості персоналу з 

питань охорони здоров'я та середовища

 Належний імпорт/експорт інфікованих 

матеріалів

 Розробка системи дії в критичних ситуаціях

Функції відповідального за біобезпеку



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


