
ІНСТРУКЦІЯ № 2
З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Для фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою

1. Загальні положення

1.1. Особи,  що  були  прийняті  на  посаду Сестра  медична  загальної  практики-сімейної  медицини
(сестра  медична,  фельдшер), сестра  медична акушерка  С/м  патронажна  (дільнична)  терапевтична, С/м
патронажна (дільнична) педіатрична, Фельдшер-лаборант,  повинні пройти медичний огляд,  вступний та
первинний  інструктаж  на  робочому місці,  мати  закінчену  освіту.  Проведений вступний  та  первинний
інструктаж повинен реєструватися в журналах вступного та первинного інструктажу.

1.2. Працівник зобов’язаний:
 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
 особисто вживати заходів щодо усунення небезпечної ситуації;
 виконувати вимоги інструкції.

1.3. Працівник  має  право  відмовитись  від  дорученої  роботи  не  пов’язаної  з  його  прямими
обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і
навколишнього середовища.

1.4. Працівник повинен дотримуватись вимог, правил внутрішнього трудового розпорядку:
 дотримуватися дисципліни;
 дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, спецодягу і т.д.;
 утримувати в чистоті робоче місце, територію закладу;
 періодично проходити медичні огляди.

1.5. На робочому місці не дозволяється палити, вживати спиртні напої, наркотичні препарати.
1.6. Дотримуватися правил пожежної безпеки.
1.7. Дотримуватися правил особистої гігієни:
 вживати їжу у відведеному місці (їдальні);
 роботу виконувати в чистому спецодязі.

1.8. До самостійного проведення  фізіотерапевтичних процедур  мають допуск  сестри медичні,  що
мають  посвідчення  про  проходження  спеціалізації  по  програмі,  затвердженій  Міністерством  охорони
здоров’я  України.  Особи, яким не виповнилось 18 років до роботи з електромедичним обладнанням не
допускаються.

1.9. При  роботі  на  медичному  електрообладнанні  необхідно  виконувати  інструкції  з  правил
експлуатації та охорони праці даного виду обладнання.

1.10. Медперсонал,  що  працює  на  фізіотерапевтичній  апаратурі  повинен  вміти  надавати  першу
медичну допомогу при ураженні електричним струмом та світлом випромінюванням.

1.11. За порушення вимог, інструкцій, працівник притягується до відповідальності згідно з чинним
законодавством України.

1.12. Під час виконання роботи на працівника можливий вплив небезпечних та фізичних чинників:
 знижена або підвищена температура повітря робочої зони;
 недостатня освітленість робочої зони;
 враження електричним струмом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перед початком роботи Сестра медична загальної практики-сімейної медицини (сестра медична,
фельдшер), сестра  медична акушерка  С/м  патронажна  (дільнична)  терапевтична, С/м  патронажна
(дільнична) педіатрична, Фельдшер-лаборант повинні одягнути  спецодяг:  медичний халат,  шапочку або
хустинку,  марлеву  пов’язку-маску.  Спецодяг  повинен  бути  чистим,  застібнутим  на  всі  ґудзики  або
зав’язаним.
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2.2. Перевіряти наявність та справність медичного обладнання, медичного інвентарю.
2.4. Перевіряти цілісність контурів заземлення біля електрообладнання.
2.3. Ретельно вимити руки з милом.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Забороняється використовувати медичне та електрообладнання не за призначенням.
3.2. У період  роботи забороняється використовувати несправну освітлювальну апаратуру (оголені

проводи електропроводки або шнура, тріснута кришка вимикача, розетки чи штепселя).
3.3. На робочому місці забороняється застосування відкритого вогню.
3.4. Щоб запобігти травмуванню і виникненню небезпечних ситуацій, дотримуйтесь таких вимог:
 не залишайте працююче устаткування без нагляду, не допускайте до роботи на ньому осіб, що не

пройшли відповідного навчання;
 працюйте на справному обладнанні, справними інструментами та пристроями;
 дотримуйтесь правил електробезпеки;
 не виконуйте роботи, що не входять у ваші обов’язки.

3.5. Медичні  сестри  здійснюють  контроль  за  наявністю  та  комплектністю  аптечок,  справністю
пристосувань та засобів надання першої допомоги.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Вимкнути електрообладнання.
4.2. Прибрати своє робоче місце.
4.3. Зняти спецодяг і заховати у відведене для нього місце.
4.4. Про виявлені недоліки повідомте керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. При виявленні пожежі працівник повинен негайно повідомити керівника установи та викликати
пожежну частину за тел. 101, вжити заходів для евакуації людей із приміщень, в першу чергу – хворих та з
ізолятора.

5.2. При пошкодженні електропроводів, розеток необхідно викликати електрика.
5.3. При виявлені запаху газу необхідно викликати аварійну газову службу за тел. 104.
5.4. При ураженні  електричним струмом,  одержанні інших травм, потерпілому необхідно негайно

надати допомогу.
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