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Охорона праці медичних працівників 
28 квітня – Всесвітній День охорони праці 

 
   У 2015 році Всесвітній день 
охорони праці за рекомендацією 
МОП відзначатиметься під девізом 
«Приєднуйтесь до формування 
превентивної культури охорони 

праці». 
 

  Міжнародна організація праці 
(МОП) оголосила 28 квітня 
Всесвітнім днем охорони праці з 
метою привернення уваги світової 
громадськості до масштабів 
проблеми та, до створення і 

просування культури охорони праці, яка може сприяти 
зниженню щорічної смертності на робочому місці. 

Ідея святкування Всесвітнього дня охорони праці бере 
початок від Дня пам’яті загиблих працівників, який 
провели американські і канадські трудящі в 1989 році в 
пам’ять про працівників, що загинули та постраждали на 
роботі; уперше в світі з ініціативи МОП він відзначався у 
2003 році. 

Україною підтримано ініціативу МОП і 28 квітня 
відповідно до Указу Президента від 18 серпня 2006 року № 
685/2006 визначено як День охорони праці. 

Тому проблема збереження здоров’я і життя 

працездатних громадян має особливе значення, а 

тематика Дня охорони праці у 2015 році є як ніколи 

актуальною. 

Культура охорони праці – це створення чітко 

сформульованої системи прав, обов’язків та сфер 

відповідальності, де принцип профілактики має найвищий 

пріоритет.  
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Розділ: 
 
1. Поліпшення умов праці та її безпека 

 

   Безпечні та здорові умови 

праці визначаються не 

тільки чинною 

законодавчою базою, а й 

загальним рівнем 

цивілізованості, виробничої 

культури та соціально-

економічного розвитку 

суспільства. 

 

Україна активно інтегрує європейські норми з 

охорони праці у власну правову систему, створює 

умови для формування сучасної високої культури і 

відповідальності за збереження життя та здоров’я 

працівників. 
mpe.kmu.gov.ua›minugol/control/publish/article?… 
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Запрошуємо наших користувачів приєднатися до Всесвітнього дня охорони 

праці та ознайомитися з виставкою документів. 

Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу 

обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих статей із 

зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом “Електронна 

доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою одержання повного 

тексту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


