
Додаток 6 
до п. 2.15 Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій 

ПЕРЕЛІК 

загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними 
факторами виробничого середовища і трудового процесу 

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції 4. 

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими 
порушеннями функції. 

3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов'язковому 
диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші 
пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних 
захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією 
психоневрологічного закладу індивідуально 1. 

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм 1. 

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями 
функції (стадія декомпенсації). 

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене 
індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань). 

7. Усі злоякісні хвороби системи крові. 

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг) 2. 

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігу 3, 2, з стійкими порушеннями ритму. 

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністю 3, 2. 

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу. 

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації. 

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та 
схильністю до ускладнень. 

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити. 

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатності 2. 

16. Системні хвороби сполучної тканини. 

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м'язової системи зі стійкими розладами 
функції. 

18. Вагітність та період лактації. 

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного 
періоду. 

20. Глаукома декомпенсована. 

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та 
небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого 
призвів до його розвитку 2. 

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із 
шкідливими або небезпечними умовами праці. 

____________ 
1
Заключення психіатра, нарколога. 

2
 При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально. 

3
 Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням 

лабораторно-інструментальних методів дослідження. 
4
 Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах. 

  


