
Сумська обласна дитяча клінічна лікарня

Рішення
оперативної наради   при головному лікарю

від 14.02.2018                                  №2

Стан охорони праці у лікарні 

Заслухавши та обговоривши доповідь  інженера з охорони праці про стан охорони
праці  та  дотримання  безпеки  праці  у  КУ  СОДКЛ,  оперативна  нарада  відмічає,  що
протягом звітного періоду у лікарні проведена певна робота з цього питання.

Налагоджено  систему  проведення  інструктажів  з  питань  охорони  праці  в
структурних підрозділах та в цілому у лікарні.

Проведено навчання посадових осіб та фахівців у навчально-методичних центрах.
Проведена перевірка  знань  з  питань  охорони праці  з  оформленням протоколів  з

робітниками, які працюють на роботах з підвищеною безпекою.
Розроблено та переглянуто інструкції з охорони праці.
Поряд  з  цим,  за  звітний  період  в  закладі  зафіксовано  24  випадків  побутового

травматизму. Працівники травмуються внаслідок недодержання правил особистої безпеки
у побути та громадських місцях.

У  лікарні  існує  проблема   у:  забезпеченні  працівників  спецодягом,  взуттям,
індивідуальними засобами захисту, миючими та чистящими засобами згідно колективного
договору  та  вимог  нормативних  актів;    перезарядці  та  перевірці  технічного  стану
первинних  засобів  пожежогасіння  вогнегасників;  забезпеченні  лікарні  автономним
джерелом електропостачання;   розробці  проектної  документації   та  установці  системи
оповіщення та пожежної сигналізації у приміщеннях лікарні;            відновленні насосної
станції  та  пожежного водогону;   утилізації    небезпечних   відходів -  люмінесцентних
ламп ЛБ

Враховуючи вищезазначене оперативна нарада

 ВИРІШУЄ:
1.  Стан  забезпечення  охорони  праці  та  дотримання  правил  техніки  безпеки  в

закладі визнати таким, що  потребує покращення. 
2.  Завідувачам  та  керівникам  структурними  підрозділами,  головному  інженеру,

інженеру з охорони праці:
1). Наполегливо проводити профілактичну роботу по попередженню виробничого і

побутового травматизму.                                  Термін: постійно
2).  Організувати  заняття  у  відділеннях  з  персоналом  з  питань  виконання  вимог

законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку».
Термін: до 01.04.2018

3). Ширше залучати представників профспілкового комітету від профспілки лікарні
до  проведення  контролю  стану  охорони  праці  в  закладі  та  надавати  допомогу службі
охорони праці через вищі профспілкові установи міста та області в навчанні, придбанні
агітаційних матеріалів  та літератури з  питань охорони праці,  в покращенні умов праці
працівників лікарні.

4.  Заступнику  з  економічних  питань,  головному  бухгалтеру  по  можливості
передбачити  бюджетом  на  2018  рік  кошти  на  виконання  приписів  Державної  служби
надзвичайних ситуацій, а також на придбання медичного і технологічного устаткування,
яке вичерпало свій ресурс.

Термін: ІІІ квартал 2018 
5. Контроль за виконанням рішення  лишаю за собою.

Головний лікар І.Ф.Змисля 




