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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з головних та найважливіших завдань держави є охорона життя
та збереження здоров’я громадян у процесі виконання трудової діяльності.
Отже, створення безпечних умов праці слід вважати провідною передумовою
адекватного існування та плідної діяльності як окремих працівників, так і
сучасних підприємств, установ та закладів загалом. Більше того, охорона
здоров’я працівників, забезпечення умов для їх продуктивної та безпечної
професійної діяльності є своєрідним обличчям держави, запорукою її
високого авторитету у світі.
Стан сучасного виробництва, рівень забезпечення надійної охорони та
безпеки праці у нашій державі не можна назвати таким, що в повній мірі
задовольняє усі існуючи потреби, зумовлює високий рівень працездатності,
сприяє формуванню таких умов здійснення трудової діяльності, які можна
було б визнати нешкідливими та безпечними.
Професійна діяльність у медичній галузі також пов’язана з впливом
комплексу

несприятливих

за

своїм

змістом

негативних

чинників

різноманітного походження. Недарма сьогодні вважають, що серед усіх
професій, які слід віднести до форм інтелектуальної праці, робота медичного
працівника є найбільш небезпечною, такою, яка потребує розроблення,
наукового обґрунтування та запровадження адекватних, доцільних та
ефективних заходів щодо надійної охорони праці.
Мета вивчення дисципліни: на основі глибоких наукових знань
сформувати теоретичні знання основ законодавства України з охорони праці
і, на цій підставі, засвоїти комплекс адміністративних, інженерно-технічних,
санітарно-гігієнічних та медичних заходів, спрямованих на профілактику
виробничого травматизму, виникнення професійних отруєнь і захворювань
та інших несприятливих зрушень у стані здоров’я в результаті впливу
шкідливих чинників виробничого середовища у галузі охорони здоров’я.
Завданням навчальної дисципліни є вивчення:
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 правових та організаційних питань охорони праці як в цілому, так
і у медичній галузі;
 основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в медицині;
 комплексу заходів і засобів профілактики впливу негативних
виробничих чинників та безпеки праці;
 заходів з пожежної безпеки у медичних установах.
Вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі охорони здоров’я”
передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Соціальна
медицина”,

“Методи

аналізу

і

планування

в

медицині”,

“Основи

менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка та фінанси охорони здоров’я”,
“Облік і звітність в охороні здоров’я” тощо.
Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінюванні
засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його
роботи на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або
контрольної роботи із урахуванням результатів складання рубіжних
атестацій чи виконання контрольної роботи у студентів заочної форми
навчання.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я”
№
Назва змістового модуля і теми
пор.
Змістовий модуль І. Правові та організаційні основи праці в
медицині
1

Основи охорони праці в медицині як складова системи охорони
праці у державі

2

Колективний

та

трудовий

договори

як

відображення

законодавства з охорони праці
3

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
Змістовий модуль ІІ. Фізіологія та гігієна праці медичних
працівників

4

Фізіологія та гігієна праці: визначення, значення для створення
безпечних умов праці

5

Основні чинники трудового процесу та проблеми збереження
здоров’я працівників

6

Гігієнічна характеристика умов праці за медичним фахом

7

Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної оцінки умов
виробничого середовища

Змістовий модуль ІІІ. Особливості роботи медичних працівників
різних спеціальностей та шляхи профілактики негативного
впливу виробничого середовища
8

Гігієна лікувально-профілактичних закладів

9

Гігієна вищих медичних навчальних закладів

10

Гігієна

та

охорона

праці

медичних

працівників

різних

спеціальностей
Разом годин: 90
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ЗМІСТ
дисципліни
«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Змістовий модуль І. Правові та організаційні основи праці
в медицині
Тема 1. Основи охорони праці в медицині як складова системи
охорони праці у державі
Основні законодавчі акти з питань охорони праці. Закон України “Про
охорону праці” та його зміст. Система управління охороною праці та її
основні принципи. Служба охорони праці: обов’язки, права, структура,
штати. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Розслідування та
облік нещасних випадків невиробничого характеру. Розслідування та облік
нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу.
Організація роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
у закладах освіти. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих
місць.
Література [2; 6; 9; 10; 13; 16]

Тема 2. Колективний та трудовий договори як відображення
законодавства з охорони праці
Закон України “Про колективні договори та угоди” та його зміст. Наказ
Міністерства праці та соціальної політики України “Про затвердження форми
трудового договору між працівниками і фізичною особою”. Укладення
трудової угоди за специфікою видів робіт та особливостями функціональних
обов’язків Прийом на роботу за контрактом. Громадський контроль за
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охороною праці, роль комісій з питань охорони праці та уповноважених
трудових колективів.
Література [2; 5; 7; 19; 20]
Тема 3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
Закон

України

“Про

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Управління Фондом
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних

захворювань.

Відшкодування

шкоди

потерпілому

на

виробництві.
Література [6–9]
Змістовий модуль ІІ. Філологія та гігієна праці медичних
працівників
Тема 4. Фізіологія та гігієна праці: визначення, значення для
створення безпечних умов праці
Фізіологія та гігієна праці. Виробниче середовище. Професійні
шкідливості. Професійні захворювання та отруєння. Основні види трудової
діяльності з фізіолого-гігієнічної точки зору. Важкість та напруженість праці.
Працездатність та втома. Фізіологічна класифікація основних форм трудової
діяльності.
Література [5; 6; 10; 16]
Тема 5. Основні чинники трудового процесу та проблеми збереження
здоров’я працівників
Фізичні чинники виробничого середовища: шум, вібрація, ультразвук,
інфразвук, знижений та підвищений атмосферний тиск. Електромагнітні
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поля: електромагнітні поля радіочастот, електромагнітні поля струмів
промислової частоти, імпульсні електромагнітні поля низької частоти,
статична електрика. Лазерне випромінювання. Хімічні чинники виробничого
середовища:

пил,

виробнича

токсикологія.

Основні

класи

та

види

промислових отрут. Біологічні чинники виробничого середовища.
Література [8; 9; 11; 21; 23]
Тема 6. Гігієнічна характеристика умов праці за медичним фахом
Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей. Наукова
організація праці медичних працівників. Раціональна організація робочого
місця та меблів. Основні шляхи запобігання виникненню втоми: тренування,
запровадження раціонального режиму праці та відпочинку, використання
виробничої фізичної культури, функціональна музика. Розроблення та
впровадження добових режимів праці та відпочинку. Використання
психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та санітарна освіта.
Література [2; 3; 6; 15; 17; 20; 22]
Тема 7. Основні методи та критерії санітарно-гігієнічної оцінки
умов виробничого середовища
Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середовища:
визначення температурного режиму приміщень, визначення вологості
повітря, визначення швидкості руху повітря. Гігієнічна оцінка вентиляції
приміщень. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі. Гігієнічна оцінка
освітлення приміщень.
Література [1; 2; 10; 14; 16]
Змістовий модуль ІІІ. Особливості роботи медичних працівників
різних спеціальностей та шляхи профілактики негативного впливу
виробничого середовища
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Тема 8. Гігієна лікувально-профілактичних закладів
Гігієнічні
профілактичних

вимоги

до

закладів.

проектування
Особливості

та

забудови

мікроклімату,

лікувальноповітряного

середовища та освітлення приміщень лікувально-профілактичних закладів.
Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні. Профілактика
внутрішньолікарняних інфекцій як складова охорони праці в медицині.
Література [1; 4; 6; 10; 12; 13; 18; 20]
Тема 9. Гігієна вищих медичних навчальних закладів
Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд вищих
медичних навчальних закладів. Особливості мікроклімату, повітряного
середовища та освітлення приміщень вищих медичних навчальних закладів.
Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у структурі
лікувально-профілактичних установ.
Література [2; 7; 12; 15; 16]
Тема 10. Гігієна та охорона праці медичних працівників різних
спеціальностей
Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи з
джерелами іонізуючого випромінювання та приладами для променевої
діагностики. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для
ультразвукової діагностики. Гігієна та охорона праці в ході роботи з
медичним обладнанням, що генерує лазерне випромінювання. Гігієна та
охорона праці користувача ЕОМ. Основні питання охорони праці персоналу
допоміжних структур y медичній галузі. Пожежна безпека як складова
охорони праці в медичній галузі
Література [6; 8; 9; 11–14; 19; 21–24]
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи.
Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання та практичні
навички студентів з питань охорони праці в медичних установах.
Основне її завдання – перевірити рівень знань студентів з конкретної
теми, сформувати у них навички роботи з монографіями, науковими
статтями, а також ознайомити з основними вимогами щодо оформлення
наукових робіт.
Структура роботи повинна бути такою: план до кожного питання
роботи, висвітлення змісту питань з посиланням на використану літературу,
список використаної літератури. На титульній сторінці контрольної роботи
необхідно вказати назву інституту МАУП, номер навчальної групи, назву і
варіант контрольної роботи, прізвище викладача-лектора. Контрольну роботу
необхідно підписати та поставити дату її виконання.
Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А4 державною
мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Номер варіанта контрольної
роботи студент вибирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).
Перша літера прізвища
студента
А, Б
В, Г
Д, Е
Є, Ж, З
І, Ї, Й
К, Л
М, Н
О, П, Р
С, Т, У
Ф, Х, Ц
Ч, Ш, Щ
Ю, Я

Номер варіанта теми
контрольної роботи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
2. Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки зору.
3. Мікрокліматичні умови повітряного середовища приміщень аптечних
закладів.
Варіант 2.
1.

Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.

2.

Важкість та напруженість праці.

3.

Розроблення та впровадження добових режимів праці та відпочинку.

Варіант 3
1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
2. Правила проведення утилізації та знешкодження неякісних лікарських
засобів.
3. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середовища.
Варіант 4
1. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих місць.
2. Критерії оцінки мікробного обсіменіння повітря приміщень аптек.
3. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень.

Варіант 5
1. Колективний та трудовий договори як відображення законодавства з
охорони праці.
2. Фізичні чинники виробничого середовища.
3. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі.
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Варіант 6
1. Укладання трудової угоди за специфікою видів робіт та особливостями
функціональних обов’язків.
2. Електромагнітні поля.
3. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та
санітарна освіта.

Варіант 7
1. Прийом на роботу за контрактом.
2. Лазерне випромінювання.
3. Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.

Варіант 8
1. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань
охорони праці та уповноважених трудових колективів.
2. Хімічні чинники виробничого середовища.
3. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів і виробів
медичного призначення.

Варіант 9
1. Закон

України

“Про

загальнообов’язкове

державне

соціальне

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
2. Основні класи та види промислових отрут.
3. Гігієна та охорона праці в ході роботи з медичним обладнанням, що
генерує лазерне випромінювання.
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Варіант 10
1. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
2. Біологічні чинники виробничого середовища.
3. Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей.

Варіант 11
1. Фізіологія та гігієна праці.
2. Раціональна організація робочого місця та меблів.
3. Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів.
Варіант 12
1. Визначення категорії приміщення фармацевтичного закладу залежно
від характеристики речовини та матеріалів, що використовуються.
2. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення
приміщень лікувально-профілактичних закладів.
3. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Основні законодавчі акти з питань охорони праці.
2. Кабінет охорони праці: завдання, обладнання, організація роботи.
3. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
4. Організація навчання з охорони праці. Атестація робочих місць.
5. Колективний та трудовий договори як відображення законодавства з
охорони праці.
6. Укладення трудової угоди за специфікою видів робіт та особливостями
функціональних обов’язків.
7. Прийом на роботу за контрактом.
8. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань охорони
праці та уповноважених трудових колективів.
9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності”.
10. Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань.
11. Відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.
12. Фізіологія та гігієна праці.
13. Виробниче середовище.
14. Професійні шкідливості.
15. Професійні захворювання та отруєння.
16. Основні види трудової діяльності з фізіолого-гігієнічної точки зору.
17. Важкість та напруженість праці.
18. Працездатність та втома.
19. Фізіологічна класифікація основних форм трудової діяльності.
20. Фізичні чинники виробничого середовища.
21. Електромагнітні поля.
22. Лазерне випромінювання.
23. Хімічні чинники виробничого середовища.
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24. Основні класи та види промислових отрут.
25. Біологічні чинники виробничого середовища.
26. Професіографічна оцінка основних медичних спеціальностей.
27. Наукова організація праці медичних працівників.
28. Раціональна організація робочого місця та меблів.
29. Основні шляхи запобігання виникненню втоми.
30. Розроблення та впровадження добових режимів праці та відпочинку.
31. Використання психогігієнічних заходів. Гігієнічне виховання та санітарна
освіта.
32. Гігієнічна оцінка фізичних властивостей повітряного середовища.
33. Гігієнічна оцінка вентиляції приміщень.
34. Гігієнічна оцінка вмісту пилу в повітрі.
35. Гігієнічна оцінка освітлення приміщень.
36. Гігієнічні

вимоги

до

проектування

та

забудови

лікувально-

профілактичних закладів.
37. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення
приміщень лікувально-профілактичних закладів.
38. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні.
39. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій як складова охорони праці
в медицині.
40. Гігієнічні вимоги до проектування та будівництва споруд вищих
медичних навчальних закладів.
41. Особливості мікроклімату, повітряного середовища та освітлення
приміщень вищих медичних навчальних закладів.
42. Клінічні кафедри вищих медичних навчальних закладів у структурі
лікувально-профілактичних установ.
43. Гігієна та охорона праці медичного персоналу під час роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання та приладами для променевої діагностики.
44. Гігієна та охорона праці під час роботи з обладнанням для ультразвукової
діагностики.
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45. Гігієна та охорона праці в ході роботи з медичним обладнанням, що
генерує лазерне випромінювання.
46. Гігієна та охорона праці користувача ЕОМ.
47. Основні питання охорони праці персоналу допоміжних структур у
медичній галузі.
48. Пожежна безпека як складова охорони праці у медичній галузі.
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