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Көкшетау жоғары медициналық колледжі студенттеріне арналған 

қауіпсіздік техникасы бойынша енгізу нұсқауы 

 

Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасы жанындағы «Көкшетау жоғары 

медициналық колледжі шаруашылық жүргізу құқығындағы  мемлекеттік 

коммуналдық  кәсіпорны- студенттер мен медициналық қызметкерлердің тәжірибелік 

дағдыларын игеру мен бақылау үшін қажетті медициналық жабдықтармен, 

техникамен, қүралдармен, құрылғылармен жабдықталған клиникалық базасы бар 

денсаулық сақтау саласындағы білім беру ұйымы. 

Сабақтарда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және жарақаттануды алдын алу 

мақсатымен студенттер нақты нұсқаумен қарастырылған келесі талаптарды сақтауға 

міндетті. 

 

1. Негізгі ережелер 

1.1. Тәжірибелік сабақтардағы еңбек қауіпсіздігі - сабақ барысында зиянды және 

қауіпті өндірістік факторлардың студенттерге әсерінен басқа студенттердің шаралар 

кешенімен қамтамасыз етілген қорғанған жағдайы. 

1.2. Тәжірибелік сабақтарда қауіпсіздік жағдайы - студенттердің тапсырманы 

орындауы кезінде оқу үрдісі мен өндірістік ортаның еңбек қауіпсіздігі мен қорғанысы 

талаптарына сәйкес келуі. 

1.3. Тәжірибелік сабақтарда қауіпсіз жағдайы - зиянды жэне (немесе) қауіпті 

факторлардың студенттерге эсер етпеуі немесе олардың эсер ету деңгейі қауіпсіздік 

нормасынан аспайтын білім беру үйымымен жасалған еңбек жағдайы. 

1.4. Жеке қорғаныс құралдары - студенттерді зиянды және (немесе) қауіпті 

өндірістік факторлар әсерінен қорғануға арналған күралдар, ол арнайы киім. 

1.5. Еңбектің зиянды (аса зиянды) жағдайы - белгілі өндірістік факторлардың әсері 

студенттің жүмыс қабілетін төмендетуге немесе сырқаттануына немесе оның 

ұрпағының денсаулығына кері эсер етуіне әкеліп соғатын еңбек жағдайы. 

1.6. Қауіпсіздік нормалары - тәжірибелік сабақтар үрдісінде студенттердің өмірі мен 

денсаулығын сақтауға бағытталған үйымдастырушылық, техникалық, санитарлық-

гигиеналық, биологиялық жэне басқа да нормалар, ережелер, процедуралар жэне 

критерийлерді қамтамасыз ету көзқарасы бойынша өндіріс, ондірістік жэне еңбек 

үрдісін сипаттайтын сапалық және сандық көрсеткіштер. 

1.7. Өндірістік санитария - тәжірибелік сабақтарда студенттерге зиянды өндірістік 

факторлардың әсерін болдырмайтын немесе азайтатын санитарлық- гигиеналық, 

үйымдастырушылық шаралар мен техникалық қүралдар жүйесі. 

1.8. Ұжымдық қорғаныс қүралдары - зиянды жэне (немесе) аса зиянды өндірістік 

факторлардың әсерінен екі немесе одан да көп жүмыс істеушілерді бір уақытта 

қорғауға арналған техникалық қүралдар. 

2. Еңбекті қорғау бойынша жұмысты үйымдастыру 

2.1. Колледждегі оқу үрдісі бойы денсаулықты сақтауга ықпалын тигізетін, қауіпті 

анықтау, болдырмау немесе шектеу бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес келесідей 

жұмыстарды орындау қажет: 



2.1.1. электр қауіпсіздігі бойынша шаралар;  

2.1.2. санитарлық ережелерді сақтау мен орындау бойынша тексеріс өткізу; 

2.1.3. өрт қауіпсіздігі бойынша шаралар; 

2.1.4. өрт қауіпсіздігін техникалық қызмет көрсету; 

2.1.5. оқу зертханаларында қолданылатын нұсқаулық және технологиялық 

құжаттаманы тексеру; 

2.1.6. орындарда аптечкалардың болуын тексеру; 

2.1.7. студенттерді кабинеттердегі қауіпсіздік техникасы нұсқауымен таныстыру. 

 

3. Студенттердің міндеттері 

3.1. өртке қарсы қызмет ережелерін сақтау; 

3.2. барлық кабинеттерде тазалықты ұстану жэне сақтау; 

3.3. ақаулар табылған кезде оқытушыға, класс жетекшісіне және қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаушыға мәлімдеу; 

3.4. оқу үрдісі кезінде жэне колледж аумағында демалу кезінде болған оқыс 

жагдайлар, улану белгілері, сонымен бірге адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндіретін барлық жағдайлар туралы тез арада оқытушыға, кураторға, қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаушыға және дәрігерлік амбулатория меңгерушісіне 

хабарлау; 

3.5. міндетті мерзімді медициналық тексерістен өту; 

3.6. еңбекті қорғау жэне қауіпсіздігі нормаларын, ережелерін және нұсқауларын, 

сонымен бірге кабинеттердегі қауіпсіздік техника нұсқауларын сақтау. 

 

4. Өндірістік санитария меи жеке гигиенаның негізгі талаптары 

4.1. Осы факторлардың зиянды әсерлерін болдырмау немесе азайту мақсатында 

қажет: 

4.1.1. арнайы киім мен жеке киімді белгіленген орындарда сақтау; 

4.1.2. кабинеттерде тамақты сақтауға және тамақтануға тыйым салынады. 

 

5. Алдын алу шаралары 

          Өткізілетін алдын алу шаралары жеткілікті болуы және сабақ үрдісінде орын 

алатын спецификалық потенциалды қауіптерді ескеруі қажет. Денсаулықты қорғау 

және сабақтың қауіпсіздігі, еңбек гигиенасы қызмет сұрақтарын шешу жеткілікті 

және білім беру ұйымдарында потенциалды қауіптерді ескеретін келесі 

фуикцияларды орындайды: 

5.1. сабақ үрдісінде пайда болатын денсаулыққа қауіпті факторлар әсерін анықтау 

жэне қауіпін бағалау; 

5.2. санитрарлық жабдықтар, білім беру ұйымы бөлген тамақтану пунктері мен 

бөлмелерін қосқанда, студенттердің денсаулығына жайсыз эсер ететін өндірістік орта 

жэне өндірістік операциялар факторларын қадағалау; 

5.3. тәжірибелік сабақтарға арналған орындарды ұйымдастыруды, тэжірибе 

барысында қолданылатын жабдықтар мен басқа да заттарды дұрыс тандау, күту жэне 

жағдайда ұстауды қосқандағы жұмысты жоспарлау мен ұйымдастыру сұрақтары 

бойынша кеңес беру; 



5.4. алғашқы жэне игұгыл медициналық көмекті ұйымдастыру; 

  

        Еңбек қауіпсіздігі нормативтерін сақтаудың, жеке жэне ұжымдық қорғаныс 

заттарын қолданудың дүрыстық мониторингі жүзеге асырылады, анықталған 

бұзушылықтарды болдырмау кейін бақылаумен колледж директорымен өкім етеді. 

 

6. Арнайы талаптар 

6.1. Сабақ басталмас бұрын: 

6.1.1. Арнайы киім, ауыстыратын аяқ киім киіңіздер, шашты колпактың астына 

салыңыздар. 

6.2. Сабақ уақытыида: 

6.2.1. тәртіп сақтау; 

6.2.2. оқытушының рүқсатынсыз қүралдар мен жабдықтармен қолданбау; 

6.2.3. кесу құралдарымен, электр приборларымен, дәрілік препараттармен, химиялық 

затгармен, отпен тек қана оқытушының қадалауымен жүмыс істеу; 

6.2.4. сабақ кезінде ақаулар байқалғанда оқытушыны ескерту; 

6.2.5. ТЖ туындаған кезде оқытушының нұсқауын басшылыққа алыңыздар; 

6.3. Жұмыс аяқталғаннан кейін: 

6.1. жұмыс орнын қалыпқа келтіріңіздер (сабақты жабдықтау, кабинетті жинау, 

желдету). 

 

7. Жауапкершілік 

7.1. Осы нұсқауды сақтамаған үшін кінәлілер ішкі тартіптінің ережесіне сэйкес 

жауапқа тартылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вводный инструктаж по технике безопасности 

для студентов Кокшетауского высшего медицинского колледжа 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Кокшетауский высший медицинский колледж» при управлении здравоохранения 

Акмолинской области - организация образования в области здравоохранения, которая 

имеет клиническую базу, оснащенную необходимым медицинским оборудованием, 

техникой, аппаратурой и инструментарием предназначенная для освоения и контроля 

практических навыков обучающихся и медицинских работников. 

В целях обеспечения безопасности и предупреждения травматизма на занятиях, 

студенты обязаны соблюдать следующие требования, предусмотренные настоящим 

инструктажем. 

 

1.Основные положения 

1.1. Безопасность труда на практических занятиях - состояние защищенности 

студентов, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие 

вредных и опасных производственных факторов на студентов в процессе занятий. 

1.2. Условия безопасности труда на практических занятиях - соответствие учебного 

процесса производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при 

выполнении студентам заданий. 

1.3. Безопасные условия на практических занятиях - условия труда, созданные 

организацией образования, при которых воздействие на работника, студента вредных 

и (или) опасных производственных факторов отсутствует либо уровень их 

воздействия не превышает нормы безопасности. 

1.4. Средства индивидуальной защиты - средства, предназначенные для защиты 

студентов от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в 

том числе специальная одежда. 

1.5. Вредные (особо вредные) условия труда - условия труда, при которых 

воздействие определенных производственных факторов приводит к снижению 

работоспособности или заболеванию студента либо отрицательному влиянию на 

здоровье его потомства. 

1.6. Нормы безопасности - качественные и количественные показатели, 

характеризующие условия производства, производственный и трудовой процесс с 

точки зрения обеспечения организационных, технических, санитарно- гигиенических, 

биологических и иных норм, правил, процедур и критериев, направленных на 

сохранение жизни и здоровья студентов в процессе практических занятии. 

1.7. Производственная санитария - система санитарно-гигиенических, 

организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на студента вредных производственных факторов. 

1.8. Средства коллективной защиты - технические средства, предназначенные для 

одновременной защиты двух или более работающих от воздействия вредных и (или) 

особо опасных производственных факторов. 



 

2. Организация работы по охране труда 

2.1. В соответствии с Планом мероприятий по определению, устранению или 

ограничению опасностей и рисков, способствующих сохранению здоровья в 

течение учебного процесса в колледже необходимо проводить следующие 

работы: 

2.1.1. меры по электробезопасности; 

2.1.2. провести проверку по соблюдению и выполнению санитарных правил; 

2.1.3. меры по пожарной безопасности; 

2.1.4. техническое обслуживание пожарной безопасности; 

2.1.5. проверка инструкционной и технологической документации, 

применяемой в учебных лабораториях; 

2.1.6. проверить наличие аптечек и их содержимое на местах; 

2.1.7. ознакомления студентов с инструкцией по технике безопасности в 

кабинетах. 

 

3. Обязанности студентов 

3.1. соблюдать правила противопожарной службы; 

3.2. следить и поддерживать чистоту во всех кабинетах; 

3.3. при выявлении неисправностей ставить в известность преподавателя, 

куратора и инструктора по технике безопасности; 

3.4. немедленно сообщать преподавателю, классному руководителю, 

инструктору по технике безопасности и заведующему врачебной амбулаторией 

о каждом несчастном случае, происшедшем во время учебного процесса и во 

время отдыха на территории колледжа, о признаках отравления, а также о 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей. 

3.5. проходить обязательные периодические медицинские осмотры; 

3.6. соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 

охране труда, а также требования инструкции по технике безопасности в 

кабинетах. 

 

4. Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены. 

4.1. В целях исключения или уменьшения вредного воздействия этих 

факторов необходимо: 

4.1.1. хранить спецодежду и личную одежду в установленных местах; 

4.1.2. запрещается хранение и прием пищи в кабинетах. 

 

5. Профилактические меры 

Проводимые профилактические меры должны быть достаточными и 

учитывать специфические потенциальные опасности, имеющие место в 

процессе занятий. Решение вопросов охраны здоровья и безопасности занятий, 



 

службы гигиены труда выполняют следующие функции, достаточные и 

учитывающие потенциальные опасности в организации образования: 

5.1. выявление и оценка риска от воздействия опасных для здоровья 

факторов, возникающих в процессе занятия; 

5.2. наблюдение за факторами производственной среды и производственных 

операций, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье студента, включая 

санитарное оборудование, пункты питания и помещения, отведенные для них 

организацией образования; 

5.3. консультирование по вопросам планирования и организации работ, 

включая организацию мест для практических занятий, отбора, ухода, и 

поддержания в надлежащем состоянии применяемого оборудования и другого 

оборудования и веществ (материалов) используемых в процессе практики; 

5.4. организация первой и неотложной медицинской помощи; 

Осуществляется мониторинг за соблюдением нормативов охраны труда, 

правильностью использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, предписывается директором колледжа устранение выявленных 

нарушений с последующим контролем. 

Студентам запрещается приносить с собой на учебные занятия колющие, 

режущие предметы, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. 

 

6. Специальные требования 

6.1. Перед началом занятий: 

6.1.1. Надеть спец.одежду, сменную обувь, волосы необходимо убрать под 

колпак, проверить наличие бейджа. 

6.1. Во время занятий: 

6.2.1. соблюдать порядок; 

6.2.2. без разрешения преподавателя не пользоваться оборудованием и 

оснащением; 

6.2.3. с колющими, режущими инструментами, электроприборами, 

лекарственными препаратами, химическими веществами, огнем работать 

только под контролем преподавателя. 

6.2.4. в случае неполадок в процессе занятии поставить в известность 

преподавателя; 

6.2.5. в случае возникновения ЧС руководствуйтесь указанием преподавателя. 

6.2. По окончании работ: 

6.3.1. привести рабочее место в порядок (оснащение занятии, уборка кабинета, 

проветривание) 

 

7. Ответственность 

7.1. За несоблюдение данной инструкции, виновные несут ответственность 

согласно правилам внутреннего распорядка. 


