СХЕМА УПРАВЛІННЯ ПИТАННЯМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ
Визначено контингент осіб,
який підлягає медичному
огляду

Видано організаційнорозпорядчі документи про
порядок проведення
медичних оглядів,
виконання медичних
висновків і прийняття
рішень

Медичним оглядам при
прийомі на роботу
підлягають усі кандидати в
працівники ВП ЮУАЕС

Проведено атестацію робочих місць. Визначено перелік шкідливих та небезпечних факторів на кожному робочому місці

Визначено перелік посад
оперативного персоналу,
який підлягає медичному
огляду при направлені на
підтримку кваліфікації
та функціональну підготовку

Визначено порядок
прийняття рішення
та направлення на
позачерговий
медичний огляд

Визначено порядок
проведення медичного
огляду на предмет сп'яніння

Складено акт визначення контингенту осіб, які підлягають періодичному медичному огляду (ПМО)

Визначено перелік посад
оперативного персоналу, який
підлягає передзмінному
медичному огляду

Вимоги до медичних
оглядів під час прийому
на роботу викладено в
документі «Положення
про організацію роботи з
персоналом відокремленого
підрозділу «Южно-Українська
АЕС» державного
підприємства «Національна
атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»
(ПОРП ВП ЮУАЕС)

Обов'язки працівників щодо проходження ПМО внесені до посадових інструкцій (ПІ), ПОРП ВП ЮУАЕС

Обов'язки внесені до ПІ

Обов'язки включені до ПІ

Затверджено документ «Положення про порядок організації проведення періодичних медичних оглядів»

Видано наказ ВП ЮУАЕС
«Про проведення передзмінних
медичних оглядів оперативного
персоналу ВП ЮУАЕС»

Затверджено документ
«Положення про
обов'язкову функціональну
підготовку оперативного
персоналу»

Затверджено документ
«Інструкція про порядок
прийняття рішення про
направлення працівників
на позачерговий
медичний огляд»

Видано наказ КЗ «ЮМЛ»
«Про порядок огляду
громадян на предмет
сп'яніння»

Затверджено документ «Положення про порядок працевлаштування у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника
займаній посаді (робочому місцю) за станом здоров'я»
Укладено договір із комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня» (КЗ «ЮМЛ») «Про надання медичних послуг»

Видано наказ ВП ЮУАЕС про проведення періодичного медичного огляду (ПМО)
Затверджено документ «Положення про проведення оздоровлення та реабілітації персоналу ВП ЮУАЕС в ОРК «Іскра» за
результатами обов'язкового періодичного медичного огляду»
Укладено договори на добровільне медичне страхування

Затверджено документ
«Інструкція про порядок
проведення профілактичного
передзмінного медичного
контролю оперативного
персоналу та прийняття рішення
про допуск до роботи»

Видано наказ ВП ЮУАЕС
«Про підтримку кваліфікації
та функціональну підготовку
оперативного персоналу»

Затверджено документ
«Інструкція з пропускного і
внутрішньооб'єктового
режиму на об’єктах, що
охороняються ЗВВО»
(виписка)

Витрати на фінансування питань з охорони здоров'я включені до кошторису та фінансового плану ВП ЮУАЕС на поточний рік
Забезпечено явку та
проведення медогляду

Проведено попередній
(вхідний) медичний огляд

КЗ «ЮМЛ» формує
персональні висновки та
рекомендації за
результатами медичного
огляду.
Відповідні документи чи
інформація направляються
до ВП ЮУАЕС

Результати медичного
огляду та висновок про
професійну придатність
внесені до карти медичного
огляду і медичної довідки,
оформлені сертифікати
(при необхідності) та видані
кандидату в працівники

КЗ «ЮМЛ» оформлені висновки лікарськоконтрольної комісії (ЛКК) про наявність у
працівників протипоказань до роботи
Висновки ЛКК направлені до відділу охорони
здоров'я ВП ЮУАЕС (ВОЗ)

Забезпечено розгляд
висновків і рекомендацій за
результатами медичного
огляду, прийнято рішення

Висновок про результати
медичного огляду, медичну
довідку і сертифікати
працівник надає до УК для
прийняття рішення про
прийом на роботу

На засіданні Комісії прийнято рішення про
працевлаштування працівника відповідно до
документа «Положення про порядок
працевлаштування у зв'язку з виявленою
невідповідністю працівника займаній посаді
(робочому місцю) за станом здоров'я».
Рішення прийнято відповідно до КЗпроП

ВОЗ спільно із КЗ «ЮМЛ» та
страховими компаніями
направляє працівника на
обстеження

Розроблено графік оздоровлення
в ОРК «Іскра»

КЗ «ЮМЛ» за результатами
обстеження приймає рішення
щодо придатності до роботи
з визначеними виробничими
факторами та умовами праці

Проведено оздоровлення в
ОРК «Іскра» та СКЛ

Забезпечено прийом на
роботу осіб, що не мають
медичних протипоказань до
роботи у визначених умовах
праці, які не вживають
наркотики та не
зловживають алкоголем

Виключено вплив відхилень у стані здоров'я на
виробничий процес.
Попереджені ризики розвитку професійних
захворювань і виробничого травматизму
у зв’язку зі станом здоров’я.
Мінімізовані помилки в роботі персоналу внаслідок
відхилень у стані здоров'я

Забезпечено своєчасне
встановлення діагнозу та
прийняття рішення про
професійну придатність

Виконані рекомендації по
оздоровленню, що направлені на
відновлення працездатності,
збереження професійної
придатності та трудового
довголіття, попередження
розвитку професійних
захворювань

Очікування (кінцева мета)

Проведено періодичний медичний огляд

ВОЗ направлено керівнику підрозділу та в УК
сповіщення про необхідність працевлаштування
працівника.
Підготовлені матеріали для розгляду питання про
працевлаштування працівника на Комісії

Визначено працівників, які
потребують проведення
поглибленого медичного
огляду в КЗ «ЮМЛ» або
інших лікувальних установах
Інформація надійшла до ВОЗ

Складено список працівників для
проведення оздоровлення та
реабілітації в ОРК «Іскра» або
санаторно-курортного лікування
(СКЛ)
Інформація надійшла до ВОЗ
ВОЗ надані списки до цеху та
профспілкового комітету
ВП ЮУАЕС (ПК)

Проведено передзмінний
медичний огляд

Проведено медичний огляд
при направленні на
функціональну підготовку і
підтримку кваліфікації

Проведено позачерговий
медичний огляд

Проведено медичний огляд
на предмет сп'яніння

Інформацію про працівників,
які не пройшли медичний огляд
або не отримали допуск до
роботи у зв'язку зі станом
здоров'я, оперативно надано
начальнику зміни АЕС

Персональні рекомендації
щодо проведення
працівнику реабілітаційно –
відновлювальних заходів
направлені до навчальнотренувального центру
ВП ЮУАЕС (НТЦ) та ОРК
«Іскра»

Отримано висновок про
професійну придатність

За результатами огляду
медичним працівником
оформлено запис у журналі
прийому, протокол
затримання направлено
керівнику підрозділу,
де працює працівник

Працівники, які не пройшли
передзмінний медичний огляд або
не отримали допуск до роботи
за станом здоров'я, до роботи
не допускаються

Проведено курс реабілітації
в період проведення
функціональної підготовки
в ОРК «Іскра» та навчання в
НТЦ

При виявлені
невідповідності
працівника займаній
посаді (робочому місцю)
за станом здоров'я
прийнято рішення про
працевлаштування
працівника

Прийнято рішення про
застосування заходів впливу
на працівника, який допустив
порушення трудової
дисципліни та пропускного
режиму

Виключено вплив відхилень у
стані здоров'я персоналу на
виробничий процес на особливо
відповідальних посадах
оперативного персоналу

Виконані рекомендації по
оздоровленню, які
направлені на відновлення
порушених функцій,
збереження професійної
придатності в оперативного
персоналу, зайнятого на
особливо відповідальних
посадах

Виключено негативний
вплив захворювань на
безпеку роботи,
попереджено ризики
розвитку професійних
захворювань і
виробничого
травматизму

Забезпечено належний рівень
працездатності персоналу,
дотримано вимоги
пропускного режиму,
забезпечена безпека
виробничого процесу

