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У цьому номері ми продовжуємо друкувати зразки посадових інструкцій для пра-
цівників закладів охорони здоров’я різної форми власності. Цього разу вашій увазі 
представлені зразок посадової інструкції для лікаря акушера-гінеколога. Автор про-
понує зразки, які розроблені для закладів охорони здоров’я, насамперед приватної 
форми власності. 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Посадова інструкція є внутрішнім (локальним) 
нормативним документом, який регламентує 
функціональні (службові) обов’язки та діяль-
ність працівників будь-яких підприємств, зокре-
ма тих, що займаються медичною практикою.

При складанні посадової інструкції її 
обов’язково слід структурувати, тобто певну 
інформацію необхідно розміщувати у відповід-
них розділах, зокрема «Загальні положення», 
«Завдання та обов’язки», «Права», «Відпо-
відальність», «Повинен знати», «Кваліфіка-
ційні вимоги», «Взаємовідносини (зв’язки) за 
професією, посадою», «Місцезнаходження та 
забезпечення робочого місця» тощо. Без озна-
йомлення з функціональними обов’язками, які 
викладені у посадовій інструкції, працівник не 
може бути допущений до роботи. 

Посадова інструкція є індивідуальною, 
тобто її складають для кожного працівни-
ка окремо. Затверджує посадову інструкцію 
керівник підприємства. У закладах охорони 
здоров’я до складання та узгодження посадо-
вих інструкцій потрібно залучати головного 
лікаря (іншого керівника закладу). Текст по-
садових інструкцій має відповідати вимогам 

чинного законодавства про працю, зокрема 
враховувати кваліфікаційні характеристики 
номенклатур спеціальностей, Класифікатор 
професій. Тому доцільно, щоб текст посадової 
інструкції розробляв та упорядковував юрист.

При переведенні працівника з однієї по-
сади на іншу в одному закладі посадова ін-
струкція має змінюватися. Навіть у випадку, 
якщо працівника на певний час переводять на 
іншу посаду, для нього на цей час складають 
окрему посадову інструкцію.

Складають посадову інструкцію у трьох при-
мірниках або двох (якщо на підприємстві немає 
кадрового відділу). Один примірник передають 
працівнику, другий — у відділ кадрів, а третій — 
безпосередньо керівнику підприємства.

Після ознайомлення з посадовою інструк-
цією працівник підписує усі її примірники та 
ставить дату підписання. З моменту підписан-
ня посадової інструкції працівник приймає на 
себе зобов’язання щодо її виконання.

До уваги читачів: 
Протягом 2015 року ми будемо продовжу-

вати знайомити вас зі зразками посадових 
інструкцій. Тому чекаємо від вас пропозицій 
щодо публікації примірних посадових інструк-
цій для інших працівників.

В'ячеслав  Мазниченко,

старший юрист ЮК «Центр медичного та фармацевтичного 
права» (Корпорація Panamedical Group)

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ
працівників закладів 
охорони здоров’я
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*****
Ця посадова інструкція (далі — Інструкція), яка затверджена директором  

ПП «МЕДЕКСІ» (далі — Підприємство), визначає загальні засади діяльності особи, яка 
згідно зі штатним розписом Підприємства обіймає посаду лікаря-акушера-гінеколога 
в заснованому Підприємством Медичному центрі «МЕДПРОФІ» (далі — Медичний 
заклад або МЗ).  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Лікар-акушер-гінеколог (далі — Працівник) належить до професійної групи 

«Професіонали».
1.2. Призначення Працівника на посаду, звільнення його з займаної посади, переміщення 

з однієї посади на іншу здійснюється за наказом директора Підприємства з дотриманням 
вимог Кодексу законів про працю України за погодженням з Головним лікарем.

1.3. У своїй діяльності Працівник керується Конституцією України, чинними 
законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері охорони 
здоров’я та інших пов’язаних правовідносин, наказами, розпорядженнями та рішен-
нями директора Підприємства, а також положеннями цієї інструкції.

1.4. На час відсутності Працівника його обов’язки виконує інший працівник Під-
приємства, який має відповідну освіту та кваліфікацію, повноваження якого визна-
чаються окремим наказом (розпорядженням) Директора Підприємства.

1.5. Цю Інструкцію складено українською мовою у двох примірниках, кожен з яких 
має однакову юридичну силу, один з яких зберігається на Підприємстві, а другий — 
видається Працівникові.

 

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ
2.1. Основним завданням та метою діяльності Працівника є надання лікуваль-

но-діагностичної та консультативної допомоги (послуг) хворим акушерського та 
гінекологічного профілю.

2.2. В межах послуг, які надаються в Медичному закладі, Працівник зобов’язаний:
2.2.1 керуватися чинним законодавством України про охорону здоров’я 

та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів 
управління та закладів охорони здоров’я, організацію акушерсько-гі-
некологічної допомоги населенню;

2.2.2 здійснювати діагностику вагітності, спостереження за вагітними, родо-
допомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності й пологів, лікування 
та нагляд за породіллями;

2.2.3 організовувати та проводити диспансеризацію гінекологічних хворих;
2.2.4 застосовувати сучасні методи профілактики, лікування та реабілітації 

в межах своєї спеціальності;
2.2.5 володіти всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, 

повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки, 
перев’язку підчеревних артерій, мікрохірургічні та пластичні операції;

2.2.6 надавати швидку й невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-
гінекологічного профілю;

2.2.7 здійснювати нагляд за побічними реакціями / дією лікарських засобів;
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2.2.8 проводити консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей, 
зокрема й вдома;

2.2.9 здійснювати експертизу працездатності;
2.2.10 планувати роботу та проводити аналіз її результатів;
2.2.11 вести лікарську документацію;
2.2.12 дотримуватися принципів медичної деонтології;
2.2.13 сприяти правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства;
2.2.14 керувати роботою персоналу молодших спеціалістів з медичною освітою;
2.2.15 брати активну участь у поширенні медичних знань серед населення, в 

проведенні масових профілактичних оглядів;
2.2.16 постійно удосконалювати свій професійний рівень;
2.2.17 суворо дотримуватися стандартів медичної практики за спеціальністю, 

дозволених прийомів і методів діагностики, обстеження та лікування, 
медичної етики та деонтології, положень Клятви лікаря України та 
Етичного кодексу лікаря України;

2.2.18 проводити прийом пацієнтів за графіком, затвердженим керівництвом 
Підприємства;

2.2.19 виконувати інструкції з охорони праці та протипожежного захисту, 
дотримуватись правил користування апаратурою та обладнанням, 
правил профілактики внутрішньолікарняних інфекцій та професійного 
зараження СНІДом;

2.2.20 працювати в спеціальному медичному одязі;
2.2.21 під час обстеження та лікування ознайомлювати пацієнтів із можливими 

ускладненнями (зокрема оформляти в письмовому вигляді інформовані 
згоди);

2.2.22 забезпечувати збереження ввірених йому обладнання, медичних засо-
бів і матеріалів;

2.2.23 застосовувати у процесі медичного обслуговування лише ті препарати 
та матеріали, які централізовано закуплені Підприємством;

2.2.24 своєчасно та у письмовому вигляді (доповідною запискою) інформувати 
керівництво Медичного закладу про всі медичні проблеми та конфлікти 
у відносинах з пацієнтами;

2.2.25 зберігати лікарську (медичну) таємницю, конфіденційну інформацію про 
пацієнта, його персональні дані, а також комерційну таємницю — інфор-
мацію про господарську діяльність Підприємства, зокрема, інформацію 
про прибутки, борги, плани розвитку, собівартість послуг, рахунки, ви-
ставлені пацієнтам або сплачені ними, клієнтську базу тощо;

2.2.26 не видавати представникам пацієнтів або іншим особам без дозволу 
адміністрації Медичного закладу медичну документацію, письмову 
інформацію про медичні препарати та матеріали (зокрема інструкції 
до них, зразки), що використовувалися при лікуванні;

2.2.27 не виносити без дозволу адміністрації МЗ обладнання, устатковання чи 
інше майно, документи, інформацію на будь-яких носіях;

2.2.28 не рекомендувати пацієнтам МЗ будь-яких третіх осіб (юридичних або 
фізичних), які надають послуги, аналогічні послугам, що надаються або 
можуть надаватися у МЗ;
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2.2.29 жодним чином не сприяти зверненню пацієнтів МЗ до будь-яких 
інших медичних закладів аналогічного профілю (лікарів, що прак-
тикують приватно) для отримання аналогічних медичних послуг, 
які надаються у МЗ;

2.2.30 не вести переговори з будь-якими пацієнтами МЗ або  особами, які їх 
супроводжують, щодо рекомендації своїх особистих медичних послуг, 
які можуть надаватися не на території МЗ, не давати своїх контакт-
них даних (номерів телефонів, адреси тощо), зокрема на особистій 
візитній картці;

2.2.31 охайно та належним чином (відповідно до інструкцій та наказів) оформ-
ляти передбачену чинним законодавством та затверджену керівництвом 
Підприємства та Медичного закладу медичну обліково-статистичну та 
інформаційно-правову документацію;

2.2.32 дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку та дис-
ципліни, правил охорони праці, а також положень інших локальних 
нормативних актів, затверджених на Підприємстві;

2.2.33 систематично підвищувати свій теоретичний рівень, удосконалювати 
практичну кваліфікацію та у визначені законодавством строки прохо-
дити курси підвищення кваліфікації та атестацію;

2.2.34 дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я 
оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування 
на території Підприємства;

2.2.35 знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 
правила поводження з медичним устаткованням та іншими засобами 
виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального 
захисту;

2.2.36 проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 
періодичні медичні огляди;

2.2.37 у разі виникнення виробничої ситуації, небезпечної для його життя 
чи здоров’я або для людей, які його оточують, або для виробничого 
середовища чи довкілля, негайно повідомити про це безпосереднього 
керівника та роботодавця (факт наявності такої ситуації за необхід-
ності підтверджується спеціалістами з охорони праці Підприємства, 
за участю уповноваженої найманими працівниками особи з питань 
охорони праці, а також страхового експерта з охорони праці Фонду 
обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві);

2.2.38 під час прийняття на роботу та у терміни встановлені законодавством 
проходити навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони 
праці та пожежної безпеки;

2.2.39 у разі виявлення нещасного випадку надати потерпілому домедичну 
допомогу, повідомити про випадок своєму безпосередньому керівнику, 
за необхідності доставити потерпілого до спеціального лікувального 
закладу та зберегти обстановку на місці події до прибуття комісії з роз-
слідування нещасних випадків, якщо це не призведе до настання аварій 
або інших нещасних випадків. 
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3. ПРАВА
3.1. Працівник має право:

3.1.1 самостійно, але відповідно до затверджених Міністерством охорони 
здоров’я України нормативів (стандартів) і протоколів, призначати, 
проводити та відміняти діагностичні та лікувальні процедури, лікарські 
засоби залежно від стану пацієнта;

3.1.2 одержувати інструктивну та методичну інформацію, необхідну для ви-
конання обов’язків;

3.1.3 залучати лікарів інших спеціальностей для консультування пацієнтів;
3.1.4 брати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи;
3.1.5 бути захищеним від професійних захворювань і заражень;
3.1.6 бути застрахованим на випадок професійного зараження СНІДом;
3.1.7 вимагати забезпечення засобами індивідуального захисту для профі-

лактики професійних захворювань та заражень;
3.1.8 один раз на п’ять років підвищувати свою кваліфікацію у навчальних 

закладах післядипломної освіти;
3.1.9 проходити атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфіка-

ційної категорії;
3.1.10 вимагати від адміністрації Медичного закладу забезпечення робочого 

місця необхідним обладнанням, устаткованням, лікарськими засобами 
та канцтоварами для виконання службових обов’язків;

3.1.11 вимагати від пацієнтів дотримання правил внутрішнього розпорядку 
Медичного закладу;

3.1.12 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, впровадження нових 
форм та методів обслуговування пацієнтів;

3.1.13 на правовий та соціальний захист;
3.1.14 давати розпорядження підпорядкованому персоналу молодших спеці-

алістів з медичною освітою та контролювати його роботу;
3.1.15 вносити пропозиції щодо заохочення та накладення стягнень на підпо-

рядкованих молодших спеціалістів з медичною освітою;
3.1.16 оволодівати суміжними спеціальностями;
3.1.17 працювати за сумісництвом;
3.1.18 на основну щорічну відпустку;
3.1.19 вимагати від керівництва Підприємства, свого безпосереднього ке-

рівника надання допомоги у виконанні обов’язків, передбачених цією 
посадовою інструкцією;

3.1.20 вимагати від керівництва Підприємства, щоб умови праці на робочому 
місці, безпека технологічних процесів, медичного устатковання та інших 
засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального за-
хисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові 
умови відповідали вимогам законодавства України;

3.1.21 відмовитися від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, 
небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, 
або для виробничого середовища чи довкілля;

3.1.22 на середній заробіток за період простою з причин, викликаних наявніс-
тю виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я працівника 
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або для людей, які його оточують, або для виробничого середовища чи 
довкілля, які виникли не з вини Працівника;

3.1.23 розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець 
не виконує вимог законодавства про охорону праці та не дотримується 
умов колективного договору з цих питань;

3.1.24 бути переведеним на легшу роботу відповідно до медичного висновку 
за станом здоров’я на термін, зазначений у медичному висновку;

3.1.25 на скорочений робочий день та на навчання з набуття іншої професії за 
рахунок роботодавця у разі наявності медичного висновку з рекомен-
дацією переведення на легшу роботу;

3.1.26 у разі зупинення діяльності Медичного закладу чи іншого струк-
турного підрозділу органом державного нагляду за охороною праці 
чи службою охорони праці на збереження місця роботи, а також на 
середній заробіток;

3.1.27 на збереження місця роботи (посади) та середньої заробітної плати 
на весь період до відновлення працездатності або до встановлення 
стійкої втрати професійної працездатності в разі втрати працездат-
ності у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним 
захворюванням;

3.1.28 на умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експерт-
ної комісії та індивідуальних програм реабілітації, а також вимагати від 
роботодавця вжиття додаткових заходів безпеки праці, які відповідають 
специфічним особливостям цієї категорії працівників, у разі наявності 
інвалідності;

3.1.29 на виплату вихідної допомоги в розмірі, передбаченому колективним 
договором, але не менше тримісячного заробітку після розірвання трудо-
вого договору за умови невиконання роботодавцем умов колективного 
договору з питань охорони праці.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ
4.1. Працівник повинен знати:
− чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регла-

ментують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, основи права в 
медицині, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги;

− права, обов’язки та відповідальність лікаря-акушера-гінеколога;
− показники діяльності акушерсько-гінекологічних закладів та відділень;
− роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
− сучасну класифікацію гінекологічних захворювань;
− топографічну анатомію, нормальну і патологічну фізіологію організму жінки;
− фізіологію та патологію вагітності, пологів і післяпологового періоду;
− основи кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну і кислотно-

основної рівноваги крові, імунології та фармакології;
− загальні та спеціальні методи обстеження, які застосовуються в акушерстві та гінекології;
− сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансе-

ризації акушерсько-гінекологічних захворювань, запобігання небажаної вагітності;
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− сучасні методи проведення пологів;
− профілактику невиношування й переношування вагітності, реанімацію, інтен-

сивну терапію новонароджених;
− сучасні методики виконання акушерських та ургентних гінекологічних операцій 

і маніпуляцій, а також реанімації;
− принципи доопераційної підготовки хворих і післяопераційного спостереження 

за ними;
− виявлення, спостереження, лікування ускладнень вагітності та післяпологову 

реабілітацію;
− правила асептики та антисептики;
− основи фармакотерапевтичних методів, що застосовуються в акушерстві та гі-

некології;
− основи профілактики і своєчасної діагностики злоякісних новоутворень;
− клініку, причини виникнення, діагностику, методи лікування інфекційних захво-

рювань та «гострого живота» в гінекології, синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), 
венеричних захворювань;

− питання сексопатології;
− основи ендокринології, урології, хірургії, онкогінекології;
− основні методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури, що застосовуються в 

акушерстві та гінекології;
− правила оформлення медичної документації;
− сучасну літературу зі спеціальності та методи її узагальнення.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
5.1. Працівник повинен відповідати таким освітньо-кваліфікаційним вимогам:
− Лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта 

(спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна 
справа». Спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціа-
лізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні 
цикли тощо). 

Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (під-
твердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за 
фахом — понад 10 років.

− Лікар-акушер-гінеколог I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спе-
ціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна 
справа». Спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси 
спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переда-
тестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про 
присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж 
роботи за фахом — понад 7 років.

− Лікар-акушер-гінеколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціа-
ліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». 
Спеціалізація за фахом «Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації). 
Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли 
тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння 
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(підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за 
фахом — понад 5 років.

− Лікар-акушер-гінеколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом 
підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Спеціалізація за фахом 
«Акушерство і гінекологія» (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката 
лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Працівник несе відповідальність за:
− самостійно прийняті рішення щодо медичних та інших питань;
− якість, відповідність та безпеку надання медичних послуг (допомоги) та культуру 

медичного обслуговування;
− раціональне використання медичної техніки, лікувальних засобів тощо;
− порушення принципів медичної етики та деонтології, трудової дисципліни;
− розголошення медичної та комерційної таємниці, конфіденційної інформації, 

порушення прав пацієнтів щодо захисту їх персональних даних;
− порушення при веденні та зберіганні обліково-статистичної та іншої визначеної 

адміністрацією МЗ як обов’язкової документації.
6.2. Роботу Працівника оцінює Головний лікар МЗ відповідно до стандартів тех-

нологій лікувального процесу та показників його діяльності за спеціальністю.
6.3. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, пе-

редбачених цією посадовою інструкцією, — у межах, визначених чинним трудовим 
законодавством України.

6.4. За правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, — в межах, 
визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

6.5. За спричинені матеріальні втрати — в межах, визначених чинним трудовим і 
цивільним законодавством України.

6.6. За невиконання вимог нормативно правових актів з питань охорони праці 
та створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за 
охороною праці або представників служби охорони праці Підприємства може бути 
притягнутий до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної від-
повідальності.

 
 

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ
7.1. У своїй діяльності Працівник безпосередньо підпорядковується Головному 

лікарю Медичного закладу.
7.2. Працівнику підпорядковані молодші спеціалісти з медичною освітою, які ви-

конують діяльність, пов’язану з роботою Працівника та забезпеченням його кабінету.
7.3. У межах МЗ має зв’язки з лікарями-спеціалістами МЗ, персоналом молодших 

спеціалістів з медичною освітою та іншим персоналом, у межах Підприємства — з 
адміністрацією Підприємства.

7.4. Професійні зв’язки за межами Медичного закладу: з іншими профільними 
медичними закладами, базами підвищення кваліфікації, атестаційними комісіями 
тощо. 
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8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
8.1. Місцезнаходженням робочого місця Працівника є Кабінет лікаря-акушера-

гінеколога, що знаходиться у приміщенні Медичного закладу.
8.2. Робоче місце Працівника забезпечене необхідним обладнанням, устаткованням 

і матеріалами, відповідає всім встановленим вимогам.

Директор       І. І. Іванов

Головний лікар      І. І. Петров

З посадовою інструкцією ознайомлена
та зобов’язуюсь виконувати:

____________________
 (підпис працівника)

«___» _____________ 20__ р.


