
Медичні огляди працівників закладів охорони здоров’я  

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати 
проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із 
шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному 
доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами 
періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити 
проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними 
закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із 
законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я 
працівника.  

Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.   

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який 
ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної 
відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження 
заробітної плати.  

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд 
працівників:  

• за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане 
з умовами праці;  

• за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати 
свої трудові обов'язки.  

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) 
і середній заробіток.  

Програма і вид періодичного медичного огляду  працівників закладів охорони здоров’я залежать від 
професії та місця роботи працівника, а також від виду робіт, які він виконує.  

Наприклад, якщо працівник закладу охорони здоров’я працює на робочому місці із важкими та 
шкідливими умовами праці, або його вік до 21 року, то він повинен проходити періодичний медогляд 
згідно з вимогами наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246. Якщо працівник закладу охорони здоров’я 
працює на робочому місці, обслуговуючи  населення, то  він повинен проходити періодичний медогляд 
згідно з вимогами постанови КМУ від 23.05.2001 № 559 та наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280. 

Результати періодичних медичних оглядів реєструються в особистих санітарних книжках та в 
заключному акті. 

За більш детальною інформацією звертатися до інспектора з охорони праці Драган О. М. 


