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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ  
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 Весняна екзаменаційна сесія 2018/2019 навчальний рік 
 

Перелік теоретичних питань 

1. Мета дисципліни «Охорона праці в галузі». 

2. Значення охорони праці. 

3. Загальні положення системи управління охороною праці. 

4. Структура управління охороною праці в медичній галузі. 

5. Орієнтовна структурна схема здійснення адміністративного контролю за 

 проведенням заходів з охорони праці в лікувально-профілактичному закладі. 

6. Організація навчання з охорони праці. 

7. Вступний інструктаж з питань охорони праці. 

8. Первинний інструктаж. 

9. Повторний інструктаж. 

10. Позаплановий інструктаж. 

11. Цільовий інструктаж. 

12. Інструкції з охорони праці. 

13. Основні законодавчі акти з охорони праці: 

- Конституція України; 

- Закон України « Про охорону праці» № 2694 - ХІІ 14.10 1992 р; 

- Закон України «Про охорону здоров’я населення № 2801 - ХІІ від 19 листопада 

 1992 р; 

- Закон України «Про забезпечення санітарного та проти епідеміологічного 

 благополуччя населення» № 4004 - ХІІ від 24 лютого 1994 р зі змінами та 

 доповненнями; 

- Закон України «Про пожежну безпеку» зі змінами та доповненнями внесеними 

 Законами України № 618/97 - ВР від 5 листопада 1997 р, № 642/97 - ВР від 18 

 листопада 1997 р.  

14. Забезпечення нешкідливих і безпечних умов праці в установах медичної галузі. 

15. Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів 

- електробезпека; 

- електротравма; 

- електричний удар. 



16. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

17. Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроприладів. 

18. Техніка безпеки під час роботи у фізіотерапевтичному кабінеті (відділенні). 

19. Правила експлуатації і техніки безпеки при роботі з автоклавами. 

20. Проблеми внутрішньолікарняних інфекцій. Профілактика 

 внутрішньолікарняних інфекцій. Наказ № 720. 

21. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим лікарні. Наказ № 720. 

22. Заходи боротьби з внутрішньолікарняною інфекцією у лікувально- 

профілактичних закладах. Наказ № 720. 

23. Гігієна праці медичного персоналу. 

24. Контроль за станом здоров’я медичного персоналу. 

25. Моніторинг здоров’я медичного персоналу. 

26. Санітарно - гігієнічний та протиепідемічний режим під час забору крові з вени 

 на аналіз. 

27. Вірусні гепатити А, В, С, Е. Їх місце у професійній захворюваності деяких 

 категорій медичних працівників. 

28. Запобігання професійним зараженням вірусними гепатитами. Наказ  № 408. 

 Заходи безпеки медичних працівників щодо зараження вірусними гепатитами В, С. 

29. СНІД. Чинники, що впливають на передавання збудників через кров. 

30. Методи професійної профілактики інфекцій, що передаються через кров 

      (Наказ № 120, наказ № 740). 
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