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Хто такі медичні працівники?

• Медичні працівники — це всі люди, залучені до роботи, основним завданням якої є 
покращення стану здоров’я: 
– надавачі медичних послуг, такі як лікарі, медсестри, акушерки
– фахівці з громадського здоров’я, у тому числі експерти з питань охорони праці
– лаборанти, санітарно-гігієнічні працівники та медичні і немедичні техніки
– медико-санітарні працівники, 
– медичні працівники на рівні громад, цілителі та спеціалісти з традиційної медицини. 
– управлінський та допоміжний персонал: прибиральники, водії, адміністратори лікарень, 

керівники районних закладів охорони здоров’я і соціальні працівники
– інші професійні групи у сферах діяльності, пов’язаних з охороною здоров’я. 

• До медичних працівників належать не лише особи, які працюють у закладах 
невідкладної медичної допомоги, а й особи, які працюють у сферах довгострокового 
догляду, громадського здоров’я, медичного обслуговування за місцем проживання, 
соціального забезпечення і домашнього догляду
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Неприємні 
факти

• У країнах із низьким та середнім рівнем доходу 54% 
медичних працівників мають латентний туберкульоз, що в 25 
разів перевищує показник у загальній популяції

• Під час спалаху Еболи в Західній Африці у 2014–2016 роках 
ризик інфікування серед медичних працівників у 21–32 рази 
перевищував ризик серед загальної дорослої популяції

• Медичні працівники мають найвищий ризик інфікування 
COVID-19

• В Африці від 44% до 83% медсестер, які працюють в 
клінічних умовах, мають хронічні болі в попереку 

• У розвинених країнах від 17% до 32% медичних працівників 
зазнали впливу професійного вигорання

• 63% медичних працівників у всьому світі повідомляють про 
те, що зазнали будь-якої форми насильства на робочому 
місці

• Також у всіх частинах світу медичні професії пов’язані з 
вищим ризиком самогубства

• За час пандемії COVID-19 у 23% медичних працівників, які 
працюють безпосередньо з пацієнтами, у всьому світі 
виникали депресія та тривога, а у 39% виникало безсоння 
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https://www.who.int/news-room/detail/10-06-2020-who-ilo-global-framework-for-national-occupational-health-programmes-for-health-workers

7. Імунізація проти гепатиту В та інших 
захворювань, яким можна запобігти 
шляхом вакцинації

8. Повідомлення про вплив та інциденти

9. Діагностика, лікування, допомога та 
підтримка у випадках інфікування на 
роботі

10. Інформаційні системи, показники

11. Компенсація у разі втрати 
працездатності під час виконання 
робочих обов’язків відповідно до 
національного законодавства.

12. Дослідження та оцінювання

13. Гігієна навколишнього середовища —
медичні відходи, ВСГ, прибирання

Глобальні рамкові 
принципи ВООЗ-
МОП для 
національних 
програм безпеки і 
здоров’я медичних 
працівників на 
роботі (БЗР)

1. Письмовий документ щодо 
політики безпеки, охорони здоров’я 
та умов праці на національному 
рівні та на рівні закладів

2. Відповідальна особа/підрозділ на 
національному рівні та на рівні 
закладів

3. Служби БЗР, бюджет, засоби 
індивідуального захисту

4. Спільні комітети керівництва і 
спеціалістів з питань БЗР і техніки 
безпеки.

5. Постійні (або періодичні) освітньо-
навчальні заходи для 
відповідальних осіб та комітетів з 
питань БЗР

6. Оцінювання ризиків стосовно 
робочих місць, процесів
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Англ https://www.who.int/publications/i/item/caring-for-those-who-care
Рос. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336479/9789240022942-rus.pdf
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https://openwho.org/courses/COVID-19-occupational-health-and-safety
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Захист працівників повинен мати високий 
політичний пріоритет 

Захист працівників, закріплений у 
Статуті МОП 1919 року,

(…) та поліпшення таких умов, наприклад, 
регулювання робочого часу, (...) захист 
працівників від хвороб, захворювань та 
травм, які виникають внаслідок їх 
роботи, вкрай необхідні (…) 

(Статут МОП, 1919) 

Декларація століття МОП про 
майбутнє сфери праці, 2019

(…) Безпечні та здорові умови праці
є основоположним принципом гідної 
праці.
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Захист медичних працівників: 
Ключовий аспект у реагуванні на надзвичайні ситуації, 
пов’язані з COVID-19, та поза їх контекстомCOVID-19

• Трудові права є ключем до забезпечення захисту медичних працівників. 

• Медичні працівники мають підпадати під дію нормативних актів, які 
передбачають захист їхніх здоров’я та безпеки, забезпечення належної 
фінансової компенсації за втрату доходу та покриття витрат на медичне 
лікування у разі хвороби. 

• Соціальний діалог із залученням роботодавців і організацій працівників є 
критично важливими для забезпечення активної ролі всіх зацікавлених 
сторін у реагуванні на спалах COVID-19 та інші надзвичайні ситуації. 

• Національні програми з БЗР медичних працівників довели свою 
ефективність у впровадженні систематичних і комплексних стратегій 
готовності до надзвичайних ситуацій 

• Гідні умови праці є критично важливими для якісного медичного 
обслуговування та утримання на посадах кваліфікованих і мотивованих 
медичних працівників 
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Комплексний підхід на національному рівні та на 
рівні закладів 

• Глобальні рамкові 
принципи ВООЗ-МОП 

для національних 
програм БЗР 

медичних 
працівників
Настанови щодо 

розроблення 
основних елементів 

національної 
програми 

• Керівні настанови щодо 
впровадження БЗР у 

сфері охорони здоров’я 

Національні програми БЗР

для медичних працівників  
• HealthWISE, Інструмент 

для заходів та навчання

• Інструменти для 
адаптованих контрольних 

списків

Настанови щодо 

впровадження БЗР на 
практиці у закладах охорони 

здоров’я
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Міжнародні трудові стандарти: 
Релевантні для БЗР у сфері охорони здоров’я 
C155 — Конвенція про безпеку та здоров’я на роботі, 1981 (№ 155) і Рекомендація 164 
C187 — Конвенція про рамкові принципи, які сприяють безпеці та здоров’ю на роботі, 2006 (№ 187) і Рекомендція 197
C161 — Конвенція про служби БЗР, 1985 (№ 161) і Рекомендація 171
C190 — Конвенція про насильство та домагання, 2019 (№ 190) і Рекомендація 206 
C149 — Конвенція про медсестринський персонал, 1977 (№ 149) і Рекомендація 157
www.ilo.org/normlex

Інструменти:

Тимчасова настанова ВООЗ та МОП “COVID-19: безпека праці та здоров՚я медичних працівників” - English, 

Українська Русский
ILO, COVID-19: Checklist of measures to be taken in health facilities (2020)
WHO, Protection of health and safety of health workers: Checklist for healthcare facilities (2020)
WHO/ILO Occupational safety and health in public health emergencies: A manual for protecting health workers and 
responders (2018) 
ILO/WHO HealthWISE - Work Improvement in Health Services (2014) 
WHO/ILO Global Framework for National Occupational Health Programmes for Health Workers (2010)

Стандарти МОП та інструменти МОП і ВООЗ 11

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_050#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_515#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_042#Text
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c149_ru.htm
http://www.ilo.org/normlex
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_advice-2021.1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_775035.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339151/WHO-2019-nCoV-HCW-advice-2021.1-rus.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_750808/lang--en/index.htm
https://www.who.int/publications/i/item/protection-of-health-and-safety-of-health-workers
https://www.who.int/publications/i/item/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.ilo.org/sector/Resources/training-materials/WCMS_250540/lang--en/index.htm
https://www.who.int/news/item/10-06-2020-who-ilo-global-framework-for-national-occupational-health-programmes-for-health-workers


Проведіть власну 
кампанію, щоб 
висловитися на 

підтримку безпеки 
медичних 

працівників

https://www.who.int/ru/campaigns/worl
d-patient-safety-day/2020/campaign-
materials
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ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

www.ilo.org/health
www.ilo.org/sector
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work

https://www.who.int/health-topics/occupational-health
https://www.who.int/teams/risk-communication/health-workers-
and-administrators
https://www.who.int/teams/risk-communication/employers-and-

workers
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