
Мікробіологія 

 

 

Вимоги щодо влаштування приміщення, безпеки робіт і правил поведінки персоналу 

мікробіологічної лабораторії викладені в Державних санітарних правилах «Правила 

влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного 

профілю» (ДСП 9.95.-080-02), затверджених МОЗ України 28.01.2002 р. Мета Правил – 

створення безпечних умов праці, забезпечення індивідуальної та загальної безпеки, 

запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторії, нещасним випадкам та професійним 

захворюванням. 

 

Медичні мікробіологічні лабораторії організують при лікарнях, поліклініках, 

санітарно-епідемічних станціях, медичних науково-дослідних інститутах, вищих та середніх 

спеціальних навчальних закладах. 

 

За призначенням медичні мікробіологічні лабораторії бувають: бактеріологічні, 

вірусологічні, мікологічні, паразитологічні, імунологічні. Окремо існують лабораторії для 

діагностики особливо небезпечних інфекцій, шкірно-венеричних інфекцій, а також 

туберкульозу. 

 

Завдання медичної мікробіологічної лабораторії 

 

1. Діагностичні дослідження при інфекційних хворобах проводять з метою: 

 

- виявлення збудника або ДНК і продуктів його метаболізму в матеріалі, що 

досліджується; 

 

- визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків; 

 

- виявлення імунної відповіді макроорганізму на проникнення мікроорганізму. 

 

2. Профілактичне обстеження населення для виявлення носіїв патогенних 

мікроорганізмів. 

 

3. Санітарно-мікробіологічне обстеження об’єктів навколишнього середовища (води, 

харчових продуктів, повітря, тощо) з метою стеження за циркуляцією збудників та 

запобігання поширенню інфекцій. 

 

4. Наукові дослідження з метою вивчення властивостей збудників інфекційних 

хвороб, вдосконалення методів мікробіологічної діагностики, створення ефективних 

препаратів для профілактики та лікування інфекційних хвороб. 

 

Робота мікробіологічної лабораторії в комплексі з іншими медичними і немедичними 

установами спрямована на зниження захворюваності населення і оздоровлення довкілля. 

 

Структура мікробіологічної лабораторії 

Медична мікробіологічна лабораторія – це складний самостійний структурний 

підрозділ медичного закладу, що виконує експериментальні, діагностичні або виробничі 

роботи з патогенними біологічними агентами. Специфіка роботи потребує ізоляції її від 

інших приміщень. Вимоги до планування та складу приміщень лабораторії, їх обладнання 

залежать від конкретних задач, обсягу досліджень, призначення, централізації лабораторної 

служби. Лабораторія має бути забезпечена водопроводом, каналізацією, електрикою, 

засобами зв’язку, вентиляцією, опаленням, а також бути газифікованою.  

 



Приміщення мікробіологічної лабораторії за степенем небезпеки для персоналу ділять 

на три зони: 

 

– приміщення, в яких проводять роботу з біологічним матеріалом; 

 

-заразна» зона – приміщення, в яких проводять роботу із знезараженим 

біологічним матеріалом; 

 

– приміщення, в яких не проводять роботу з біологічним матеріалом. 

 

Приміщення лабораторії слід розташовувати відповідно до ходу виконання аналізів і 

мати раціональне розміщення щодо основних потоків технологічного процесу. Дослідження 

патологічного матеріалу проводять у лабораторній кімнаті. 

 

Лабораторна кімната є просторою, світлою, непрохідною. Для зручності оброблення 

дезінфекційними розчинами і миття стіни облицьовують глазурованою плиткою на висоту 

1,5 м або фарбують олійною фарбою світлих тонів. Поверхня дверей, підлоги має бути 

рівною, без виступів, легко митися, стійкою до дезінфекційних засобів. Робочі поверхні 

столів потрібно роботи із водонепроникного, кислото- і лужностійкого, незгораючого 

матеріалу, який не псується від оброблення вогнем і дезінфекційними розчинами. Столи, на 

яких проводять мікроскопію, розміщують біля вікон. 

 

Оснащення бактеріологічної лабораторії забезпечує умови для праці персоналу. В ній 

слід розмістити: термостати, холодильники, стерилізатори, центрифуги, дистилятор, 

нагрівальні прилади. Лабораторна кімната обладнана водопроводом. Раковини зі 

змішувачами холодної та гарячої води розміщують біля виходу. Біля раковини встановлюють 

пристрої, в яких  постійно знаходяться розчини для дезінфекції рук і мийні засоби. У 

лабораторній кімнаті повинні бути мікроскопи, інструменти для виконання досліджень. 

 

Дослідження в стерильних умовах проводять у боксах. 

 

Площа боксу має розрахована на роботу одночасно двох осіб. Перед роботою і після 

неї приміщення боксу обробляють дезінфекційними розчинами і опромінюють 

бактерицидними лампами. 


