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НАКАЗ
«21» серпня 2017 р.

смт Нова Водолага

№ 173

Про організацію проведення
поглиблених медичних оглядів
учнів загалЬШ Ц СВ ІТН ІХ Щ КІЛ , „
Нововодолазького району у 2017-2018 рр.
навчальному році

З метою ефективної організації проведення щорічних медичних оглядів
учнів, своєчасного виявлення відхилень у стані здоров'я школярів та їх
оздоровлення, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України
від
08.12.2009р. №1318 «Про затвердження Порядку здійснення
медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами),
наказом МОЗ України від 16.08.2010р. №682 «Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»
НАКАЗУЄМО:
, 1. Лікарям ЗПСМ, сімейної медецини.
1.1. Спільно з керівниками закладів освіти забезпечити інформування
батьків учнів про дату та місце проведення медичних оглядів учнів та
отримати у них письмову згоду на проведення медичного огляду учня.
1.2. Провести долікарський огляд учнів перед початком поглиблених
медичних оглядів (антропрометрія, визначення АТ,ЧСС, ЧДР, проба
Руф'є, гострота слуху, гострота зору).
1.3. Визначити кількість дітей, які потребують проведення медичного
огляду за участю фахівців районної поліклініки відповідно до додатку
№ 1.
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1.4.

Провести медичний огляд учнів, які не потребують огляду спеціалістів
поліклініки ЦРЛ, надати їм довідку ф №086-1/0, затверджену наказом
МОЗ України №682 від 16.08.2010р.
1.5. Направити в поліклінічне відділення ЦРЛ учнів, які потребують
огляду спеціалістів ЦРЛ.
1.6. Забезпечити додаткове обстеження та оздоровлення дітей з
виявленими відхиленнями у стані здоров'я.
1.7. Надати інформацію районному педіатру про результат проведення
поглибленого медичного огляду учнів до 01.12.2017р.
1.8. Спільно з класними керівниками провести анкетування батьків щодо
виявлення факторів ризику- алкогольних та наркотичних проблем у
дітей; забезпечити проведення профілактичної роботи серед учнів.
2. Завідувачу поліклінічним відділенням Нововодолазької ЦРЛ
Огурцову С.І.
2.1. Призначити комісію спеціалістів для проведення- поглиблених
медичних оглядів учнів у складі:
Педіатр - Сосновська С.А.
Дублер - Цигаценко Л.В.
Невролог - Гетьман М.А.
Дублер - Андрющенко Є.Б.
Отоларинголог - Корнієнко С.О.
Хірург - Чорномаз -1.1.
Дублер - Соловйов В.В.
Ортопед - Пінченко О.Ф.
Офтальмолог - Ладика О. А.
Стоматолог - Черевань Т, А.
Дублер -Г алстян А. А.
Гінеколог - Коновалова Н.І.
Дублер - Підгірна Л.М.
Медична сестра - Осламенко Н.М.
Дублер - Лиманська Н.С.
2.2. Забезпечити проведення поглиблених медичних оглядів учнів на базі
лікувально-профілактичних закладів району відповідно до графіка
(додаток №2).
2.3. Забезпечити направлення дітей з виявленою патологією, які
потребують дообстеження та лікування, у стаціонарні відділення ЦРЛ
та області, спеціалізовані заклади охорони здоров'я.
3. Районному педіатру Ляшенко Н.З.
3.1. Забезпечити надання узагальненої інформації про проведення
поглиблених медичних оглядів учнів до Управління охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації щомісячно до 15 числа.
3.2. Провести аналіз стану здоров'я учнів та результатів їх оздоровлення за
підсумками проведеного медичного огляду, підготувати матеріал на
медичну раду.
4. Керівниддм дагальдррдрітдіх навчальних закладів.

4.1.

Підготувати списки учнів (по класно) надати їх до територіальних
закладів охорони здоров'я.
4.2. Забезпечити учнів кожного навчального закладу бланками «медичної
карти школяра» та довідкою учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного
огляду (ф №086 - 1/0)
4.3. Скласти реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної групи
відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на
умовах фізичної культури за результатами проведення поглибленого
профілактичного огляду кожного учня.
5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника начальника
відділу освіти Чаюк Л.М., районного педіатра Ляшенко Н.З.

Додаток 1
Наказ по Нововодолазькій ЦРЛ №173
Від,Щ )8.2017р.
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Схема
проведення обов'язкових
медичних оглядів
учнів загальноосвітніх
шкіл Нововодолазького р-ну
у 2017-2018 навчальному році

Рік
народження
дитини
2011
2012

2010
2009
2008
2007
2006

Клас

Долікарський
огляд
(середній
медичний
працівник
ЗПСМ)

Лікарський
огляд

Обов’язкові
дослідження

Лікар педіатр
аналіз крові на
(ЗПСМ)
гемоглобін,
працівник
хірург
клінічний аналіз
перед
ЗПСМ
ортопед
сечі,
вступом антропрометрія
офтальмолог
аналіз калу на
до школи гострота слуху
стоматолог
яйця глистів,
гострота зору
невролог
шкребок на
гінеколог
етреробіоз
отоларинголог
антропрометрія
Лікар ЗПСМ
гострота слуху
стоматологи
2,3,4,5
за показанням
гострота зору інші спеціалісти
клас
проба Руф'є
за показанням
Лікар педіатр,
гінекологи
стоматологи
клінічний аналіз
антропрометрія
хірург
крові, сечі,
гострота слуху
6 клас
ортопед
аналіз калу на
гострота зору
офтальмолог
яйця глистів, інші
проба Руф'є
невролог
за показанням
отоларинголог

2005
2004
7,8 клас

антропрометрія
гострота слуху
гострота зору
проба Руф'є

2003
2002
антропрометрія
гострота слуху
9-10 клас гострота зору
проба Руф'є

2001
2000

10-11
клас

антропрометрія
гострота слуху
гострота зору
проба Руф'є

Лікар ЗПСМ
(педіатр)
стоматологи
інші за
показанням
Лікар ЗПСМ
(педіатр)
хірург
ортопед
офтальмологи
отоларингологи
неврологи
гінекологи
стоматологи
Лікар педіатр,
стоматологи
гінекологи

за показанням

група крові,
аналіз крові на
гемоглобін,
флоюографія з 15
років

флюографія

//
*.

і^лешцїй лікар
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Графік
Проведення поглиблених
Медичних оглядів учнів
Загальноосвітніх шкіл
У 2017-2018 навчальному році

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Назва
навчального
закладу
Нововодолазький
ліцей
Нововодолазький
НВК
Нововодолазька
гімназія
Бірківський
НВК
Липкуватівський
НВК
Караванський
НВК
Слобожанська
ЗОШ
Мелихівський
НВК
Охочанська
ЗОШ
Просянський
НВК
Рокитненський
НВК
Старовірівська
ЗОШ

Кількість
учнів
всього

Підля
гає
медич
йому
огляд
У

339

120

376

120

533

170

48

18

13.09.2017

114

36

13.09.2017

44.

10

4-5.09.2017

73

20

20.09.2017

68

20

27.09.2017

142

50

04.10.2017

106

25

11.10.2017

110

40

18.10.2017

162

50

25.10.2017

Дата
проведення

25.0810.09.2017
25.0810.09.2017
25.0810.09.2017

Місце проведення

Нововодолазька
поліклініка
Нововодолазька
поліклініка
Нововодолазька
поліклініка
АЗПСМ с.
Липкуватівка
АЗПСМ с.
Липкуватівка
Нововодолазька
поліклініка
АЗПСМ с.
Слобожанське
АЗПСМ с.
Мелихівка
, АЗПСМ с.
Охоче
АЗПСМ с.
Просяне
АЗПСМ с.
Рокитне
АЗПСМ с.
•Старовірівка

13
14
15
16
17
18
19
20

Станичанська
зош
Староводолазька
ЗОШ
Сосонівський
НВК
Ватутінська
ЗОШ
Сстаровірівський
НВК
Новоселівська
НВК
Власівська
ЗОШ
III Старовірівська
НВК

108

35

08.11.2017

100

40

15.11.2017

98

25

22.11.2017

219

70

29.11.2017

36

10

06.12.2017

127

40

13.12.2017

50

20

06.12.2017

55

20

06.12.2017

АЗПСМ с.
Станичне
АЗПСМ с.
Стара Водолага
Сосонівський
АЗПСМ с.
Ватутіне
АЗПСМ с.
Старовірівка
АЗПСМ с.
Новоселівка
АЗПСМ с.
Старовірівка
. АЗПСМ с.
Старовірівка

