
ІНСТРУКЦІЯ № 1 
ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

Лікар (загальної практики - сімейний лікар, лікар – педіатр
дільничний, лікар терапевт дільничний)

І. Загальні положення
1.1. Дана інструкція є чинною для всіх Лікарів. Лікарі допускаються до роботи після 
проходження вступного інструктажу, що проводиться інженером з охорони праці при 
прийомі на роботу, первинного інструктажу на робочому місці, що проводиться зав. 
відділенням та повторних (1 раз на 6 місяців) інструктажів.
1.2. Недотримання вимог цієї інструкції може призвести до дисциплінарної, матеріальної, 
адміністративної та кримінальної відповідальності.
1.3. Лікар може бути відсторонений від роботи завідувачем відділення при виявленні 
будь-яких порушень положення інструкцій з охорони праці; неправильній експлуатації 
приладу (може бути допущений після проведення повторного інструктажу) та при 
виявленні несправності в роботі апаратури (забороняється подальша її експлуатація).
1.4. Лікар забезпечується санітарним одягом (халат, шапочка, гумові рукавички, при 
необхідності – спецодягом і спецвзуттям, індивідуальними засобами захисту).
1.5. Лікар зобов’язений:
-   дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;
-   без дозволу не покидати своє робоче місце;
-   не залишати без нагляду включені електричні, газові та інші апарати;
-   виконувати інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки, електробезпеки, 
вказівки зав. відділенням.
1.6.При виконанні роботи лікарі повинні користуватися спеціальним одягом (халати, 
тапочки, головні убори, маски, гумові рукавички тощо). З метою уникнення інфікування 
працівників від хворих слід суворо дотримуватись правил особистої гігієни та санітарно-
протиепідемічних правил і календаря профілактичних щеплень.
ІІ. Вимоги техніки безпеки перед початком роботи
Приступаючи до роботи, Лікар повиннен:
2.1. Перевірити наявність необхідного освітлення у всіх приміщеннях;
2.2. Звернути увагу на можливість пошкодження з’єднувальних елементів електромережі 
(розетки, вилки, шнури, вимикачі) у кабінетах та допоміжних кімнатах та справність 
ізоляції заземлення;
2.3. Перевірити, чи справні електроприлади, визначити тривалість та доцільність їх 
роботи;
2.4. Переконатися у наявності вільного доступу до запасних виходів на випадок 
надзвичайних ситуацій;
2.5. У випадку виявлення будь-яких відхилень, несправностей, пошкоджень негайно 
повідомити заступника головного лікаря , інженера по техніці безпеки.
ІІІ. Вимоги техніки безпеки під час роботи
3.1. Впродовж робочого часу Лікар зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього 
трудового розпорядку, інструкції з охорони праці, слідкувати за її дотриманням.
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3.2. При виявленні порушень вимог техніки безпеки (несправність електричного 
обладнання, порушена електроізоляція, обірваний дріт, від’єднанне заземлення, 
пошкоджений електророзподільний щит), а також про нещасний випадок слід негайно 
поставити до відома заступника головного лікаря , спеціаліста з охорони праці, в 
останньому випадку також головного лікаря.
3.3. Під час роботи з апаратурою, електроприладами дотримуватися інструкцій по їх 
експлуатації, не працювати з несправними приладами, а також дотримуватися наступних 
вимог:
3.3.1. Не залишати ввімкненим будь-який електричний чи газовий прилад без нагляду;
3.3.2. Не користуватися первинними засобами пожежегасіння не за призначенням;
3.3.3. Не перекривати та не захаращувати запасні виходи з відділення, лікарні;
3.3.4. Не користуватися несправними розеткою, вилкою, пошкодженим електричним 
шнуром;
3.3.5. Не вмикати електричні прилади при виявленні ушкодження системи заземлення;
3.3.6. Не користуватися електричними приладами при відсутності захисних засобів 
(гумових килимків, надійної ізоляції, заземлення тощо);
3.3.7. Не торкатися вологими руками електроприладів;
3.3.8. Не працювати на висоті (драбинах, підвіконнях) без додаткових засобів безпеки;
3.3.9. Не працювати без гумових рукавиць та спеціальних фартухів з кров’ю хворих, їх 
виділеннями, не виконувати гнійні перев’язки;
3.3.10. Не користуватися несправними засобами для транспортування хворих;
3.3.11. Не створювати протягів у приміщенні;
3.3.12. Не курити у приміщенні відділення та лікарні;
3.3.13. Не налагоджувати самовільно медичне обладнання, електроме-режу і не доручати 
це стороннім особам;
3.3.14. Не користуватися відкритим вогнем у приміщенні;
3.3.15. При використанні кисню дотримуватися відповідних інструкцій.
ІV. Після закінчення роботи
4.1. Після закінчення роботи Лікар повинен перевірити, чи вимкнені всі газові і 
електроприлади, освітлення, в роботі яких немає необхідності, закрити крани, вікна.
4.2. Привести в порядок своє робоче місце, передати його черговому персоналу по зміні.
4.3.Дотримуватися особистої гігієни.
V. Вимоги техніки безпеки в аварійних ситуаціях
При виникненні аварійної ситуації (вибуху, пожежі тощо) Лікар  зобов’язаний:
5.1. Припинити роботу;
5.2. Попередити працюючих про небезпеку;
5.3. Поставити до відома головного лікаря, заступника головного лікаря, інженера з 
техніки безпеки;
5.4. При виникненні пожежі діяти згідно з інструкцією (дії персоналу на випадок пожежі);
5.5. При необхідності провести евакуацію хворих і майна з відділення згідно з планом 
евакуації;
5.6. При нещасних випадках надавати невідкладну допомогу згідно з інструкцією і 
негайно доповісти головному лікарю, інженеру з техніки безпеки, зберегти ситуацію 
такою, при якій стався нещасний випадок.
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