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	ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
медичного працівника, що проводить щозмінні передрейсові 
і післярейсові медичні огляди водіїв Високобайрацького НВК
	_______________________________________________________________
	1. Загальна частина

1.1. Медичний працівник відноситься до категорії фахівців підприємства, приймається на роботу та звільняється з неї директором підприємства.
1.2. Основними завданнями медичного працівника є проведення медогляду водіїв перед виїздом на лінію та визначення придатності до керування транспортним засобом, проведення медогляду інших працівників по направленню адміністрації.
1.3. Медичний працівник підпорядкований керівництву підприємства, установи, організації, інженеру по охороні праці. Повинен мати зв'язки із головою медичної комісії територіального медичного закладу.
1.4. У своїй діяльності медичний працівник керується: чинним законодавством України у сфері охорони здоров'я, статутом підприємства, наказами (вказівками) керівництва підприємства, нормативно-методичними матеріалами з проведення медичних оглядів водіїв та інших працівників підприємства, цією посадовою інструкцією.
1.5. На посаду медичного працівника, що проводить щозмінні передрейсові і післярейсові медичні огляди водіїв призначається медпрацівник (медсестра, фельдшер, лікар), який пройшов навчання методам їх проведення в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху ДП "ЦІТ" та його філіях відповідно до Порядку навчання медичних працівників методам проведення передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв і отримав відповідне свідоцтво на право їх проведення та номерний штамп.
1.6. Медичний працівник повинен володіти навичками проведення передрейсових та післярейсових медоглядів водіїв перед виїздом на лінію та поверненні в гараж, надання першої та невідкладної медичної допомоги, проведення медоглядів інших працівників підприємства в разі такої необхідності, знати антиалкогольне законодавство для можливості його роз'яснення працівникам підприємства.
	2. Завдання і обов'язки

2.1. На медичного працівника покладаються наступні обов’язки:
• проведення щозмінних передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв, який полягає в:
	збір анамнезу;
	визначення частоти пульсу, температури тіла, артеріального тиску;
	в разі необхідності постановка проби на алкоголь;
	формування висновку щодо придатності водія до керування транспортним засобом;

	• проведення медичного огляду інших працівників підприємства по направленню адміністрації;

• контроль за станом здоров'я водіїв та вчасним проходженням ними періодичних медоглядів, додержанням водіями режиму праці та відпочинку;
• надання амбулаторної першої і невідкладної медичної допомоги працівникам підприємства та водіям;
• навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим при ДТП;
• проведення санітарно-освітньої роботи по формуванню здорового способу життя;
• контроль за поповненням медичних аптечок на підприємстві та транспортних засобах підприємства, та поповненням медикаментів, у яких закінчується термін придатності;
• проведення роз'яснювальної роботи в колективі по антиалкогольному та антинаркотичному законодавству;
• укомплектування на робочому місці шафки та сумки для невідкладної медичної допомоги.
	3.Функціональні права:

3.1. Медичний працівник має право:
• вимагати від водіїв проходження щозмінних передрейсових та післярейсових медоглядів;
• здійснення медоглядів інших працівників по направленню адміністрації;
• доповідати керівництву підприємства про виявлене погіршення стану здоров'я або втоми водія чи іншого працівника;
• доповідати керівництву підприємства про виявлені признаки наявності алкоголю в організмі працівників підприємства або про виявлені токсичного і наркотичного впливу на них;
• приймати рішення в межах своєї компетенції;
• складати відповідний висновок про непридатність до керування певного водія;
• одержувати від посадових осіб підприємства документи, довідки, та інші відомості, що необхідні для виконання своїх обов'язків.
	4. Відповідальність

4.1. Несе відповідальність:
• за якість проведення передрейсового та післярейсового медоглядів водіїв;
• своєчасне виконання заходів по профілактичній роботі;
• дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
• дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни;
• точне і своєчасне виконання посадових обов'язків, передбачених цією інструкцією;
• і в установлених законом випадках матеріальну відповідальність за виконання своїх посадових обов'язків.
	5. Повинен знати
Сестра медична повинна знати:
	Вимоги чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативних документів, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, освіти.
Нормальну та патологічну анатомію та фізіологію людини.
Сучасні методи лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження.
Лікування хворих.
Фармакологічну дію найбільш поширених лікарських речовин, їх сумісність, дозування, методи введення.
Методики дезінфекції і стерилізації інструментарію та перев’язувальних засобів.
Організацію санітарно-протиепідемічного режиму.
Основні принципи лікувального харчування.
Правила безпеки під час роботи з медичним інструментарієм та обладнанням.
Правила оформлення медичної документації.
Сучасну фахову літературу. 
Статут і правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
Порядок і строки складання звітності.
Порядок проведення обліку витрачених матеріалів.
	6. Кваліфікаційні вимоги
Сестра медична має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Без вимог до стажу роботи.
Сестра медична II кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад п’ять років.
Сестра медична І кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад сім років.
Сестра медична вищої кваліфікаційної категорії має неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) або базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси підвищення кваліфікації тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

	7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Сестра медична взаємодіє з:
	Керівництвом навчального закладу. 
Працівниками навчального закладу. 
Класними керівниками, учнями, їхніми батьками. 
Місцевими закладами охорони здоров’я та органами їх управління. 

Інструкцію розробив          ______________      О.А.Єфімова, директор НВК	
	(підпис)

Посадову інструкцію отримав

_________________	__________________
	(підпис)	(ініціали, прізвище)
_______________
	(дата)

