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Сторінка 1 з 17 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

(Зі зміною внесеною відповідно до Постанови КМУ №788 від 27.08.10 р.) 

№ 1318 від 8 грудня 2009 року 

Про затвердження Порядку здійснення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

Відповідно до статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України 

постановляє: 

1. Затвердити Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, що додається. 

2. Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, іншим центральним органам 

виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним 

адміністраціям забезпечити здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою. 

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 грудня 2009 р. № 1318 

ПОРЯДОК 

здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів (далі - навчальні заклади) всіх типів і форм власності. 

2. Медичне обслуговування учнів навчальних закладів здійснюється відповідно до Основ 

законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про загальну середню освіту" та 

"Про охорону дитинства". 

3. Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає: 

 проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; 

 проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем після лікарського огляду; 

 здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання; 

 надання невідкладної медичної допомоги; 

 організацію госпіталізації за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, 

які їх замінюють. 

4. Обов'язкові медичні профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводяться щороку 

медичними працівниками у присутності батьків або осіб, які їх замінюють, у лікувально-

профілактичних закладах, крім учнів початкових класів, які проходять обов’язковий медичний 

профілактичний огляд у загальноосвітніх навчальних закладах у встановленому законодавством 

порядку. Довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов'язкового 
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медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють, надають медичному 

працівникові навчального закладу. 

(Пункт 4 викладений у редакції Постанови КМУ №788 від 27.08.10) 

5. Під час обов'язкових медичних профілактичних оглядів лікарі оглядають учнів та проводять 

обстеження, роблять висновок про стан їх здоров'я, визначають групу для занять фізичною 

культурою, дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), 

профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів. 

6. Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють у навчальному закладі: 

 заповнюють бланк довідки за формою 26 за результатами обов'язкових медичних 

профілактичних оглядів учнів; 

 беруть участь в лікарському огляді учнів; 

 проводять антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти зору та слуху, 

інші скринінгові дослідження; 

 надають невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми; 

 проводять ізоляцію учнів, що захворіли, а також спостереження за учнями, які були в 

контакті з інфекційним хворим; 

 беруть участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів; 

 проводять просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо 

здорового способу життя, збереження психічного здоров'я, виховання здорової дитини; 

 організовують проведення поточної дезінфекції. 

7. Профілактичні щеплення згідно з їх календарем після лікарського огляду проводять у 

медичному кабінеті медичні працівники навчального закладу із залученням медичних працівників 

лікувально-профілактичного закладу або у лікувально-профілактичному закладі. 

8. Профілактичні щеплення згідно з їх календарем проводяться за згодою одного з батьків або 

особи, що їх замінює. 

9. Інформація про здійснення медичного обслуговування учнів навчальних закладів фіксується і 

зберігається у навчальному та лікувально-профілактичному закладі. 

10. Інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та проведені 

профілактичні щеплення навчальний заклад передає лікувально-профілактичному закладу за 

місцем проживання учня. 

11. Узагальнена інформація про результати обов'язкових медичних профілактичних оглядів та 

загальний стан здоров'я учнів навчальних закладів щороку доводиться до відома педагогічного 

персоналу. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/8852
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

№ 788 від 27 серпня 2010 року 

Про внесення зміни до пункту 4 Порядку 

здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Внести зміну до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. №1318 (Офіційний вісник 

України, 2009 p., № 95, ст. 3266), доповнивши перше речення після слів "у лікувально-профілактичних закладах" 

словами ", крім учнів початкових класів, які проходять обов’язковий медичний профілактичний огляд у 

загальноосвітніх навчальних закладах у встановленому законодавством порядку". 

2. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством охорони здоров’я розробити та затвердити порядок проведення 

обов’язкового медичного профілактичного огляду учнів початкових класів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

http://sinosvita.at.ua/index/porjadok_zdijsnennja_medichnogo_obslugovuvannja_uchniv_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/0-43
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Зареєстровано Міністерством юстиції 

за N 794/18089 від 10.09.2010 

Статус: Чинний 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАКАЗ  

16.08.2010 N 682 

м.Київ 

Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1318 "Про 

затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів" та з метою удосконалення медичного забезпечення в загальноосвітніх навчальних 

закладах і залучення батьків до процесу формування здоров'я дитини  

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити:  

1.1. Схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, що додається.  

1.2. Форму первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього 

навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду", що 

додається.  

1.3. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка 

учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного 

профілактичного огляду", що додається.  

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони 

здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:  

2.1. Забезпечити:  

щорічно організацію проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками у присутності батьків або інших 

законних представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження дитини 

протягом календарного року;  

рівні можливості для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від місця їх 

проживання, щодо проходження обов'язкових медичних профілактичних оглядів згідно з Схемою 

періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів;  
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проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів під час їх стаціонарного лікування незалежно від рівня надання медичної допомоги 

закладу охорони здоров"я і місця проживання учня;  

розмежування долікарського та лікарського етапів обов'язкового медичного профілактичного 

огляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Схеми періодичності 

обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів;  

диспансерне спостереження, планове лікування та реабілітацію учнів з захворюваннями;  

видачу Довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового 

медичного профілактичного огляду (форма первинної облікової документації № 086-1/о) 

лікувально-профілактичним закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним 

представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього навчального закладу.  

2.2. Дозволити проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, що розташовані в сільській місцевості, медичними працівниками 

республіканських, обласних, центральних районних, міських лікувально-профілактичних закладів, 

що забезпечують медичну допомогу дітям, на базі територіальних лікувально-профілактичних 

закладів I-II рівнів надання медичної допомоги за наявності в них умов для виконання цієї роботи.  

2.3. Передбачити використання діагностичного обладнання для проведення обов'язкових 

медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів при формуванні 

мобільних бригад відповідно до Схеми періодичності обов'язкових медичних профілактичних 

оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.4. Проводити щороку аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних 

профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.5. Надавати узагальнену інформацію щодо аналізу стану здоров'я дітей за результатами 

проведеного обов'язкового медичного профілактичного огляду учнів навчальних закладів 

Міністерству охорони здоров'я України до 1 березня щороку.  

2.6. Провести протягом 2010 року широку кампанію з інформування населення щодо змін в 

організації обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів та мети їх введення через засоби масової інформації, виготовлення та розповсюдження 

інформаційних бюлетенів в лікувально-профілактичних, загальноосвітніх навчальних закладах, 

громадських місцях.  

2.7. Забезпечити проведення учням профілактичних щеплень згідно з їх календарем після огляду 

лікарем, медичним працівником у медичному кабінеті загальноосвітнього навчального закладу або 

в територіальному лікувально-профілактичному закладі відповідно до чинних нормативів за 

згодою одного із батьків або особи, що їх замінює.  

До проведення щеплень у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися медичні 

працівники територіального лікувально-профілактичного закладу.  

2.8. Забезпечити подання інформації про проведені профілактичні щеплення у загальноосвітньому 

навчальному закладі до лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання учня.  
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2.9. Визначити наказом відповідальних осіб за організацію проведення обов'язкових медичних 

профілактичних оглядів та профілактичних щеплень учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

на рівні заступника керівника лікувально-профілактичного закладу.  

2.10. Передбачити окремі "дні школяра" у графіку роботи лікувально-профілактичних закладів для 

проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

2.11. Організувати навчання медичних працівників лікувально-профілактичних закладів щодо 

проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів  

2.12. Заслуховувати питання щодо проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів та 

профілактичних щеплень учнів загальноосвітніх навчальних закладів на апаратних нарадах.  

3. Директорам науково-дослідних установ Міністерства охорони здоров'я України та Національної 

академії медичних наук України (за згодою), ректорам, директорам вищих медичних навчальних 

закладів та закладів післядипломної освіти І-IV рівнів акредитації забезпечити:  

3.1. Впровадження наказу у навчальні програми.  

3.2. Науковий супровід впровадження наказу.  

3.3. Подальше вивчення стану здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів та надання 

науково обґрунтованих пропозицій щодо його поліпшення.  

4. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту організації 

санітарно-епідеміологічного нагляду забезпечити контроль та нагляд за медичним 

обслуговуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

5. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення, державній установі 

"Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України", 

Українському медичному та моніторинговому центру з алкоголю та наркотиків сприяти 

організації соціологічного опитування в Україні в межах міжнародного проекту Всесвітньої 

Організації Охорони Здоров'я "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" та 

проведенню аналізу отриманих за його результатами даних.  

6. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення подати наказ на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції.  

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мостовенко Р. В.  

8. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

Міністр  З.М.Митник  
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 Відділ освіти      Відділ охорони здоров'я 

Солонянської районної      Солонянської районної 

державної адміністрації      державної адміністрації 

Дніпропетровської області     Дніпропетровської області 

 

Н А К А З 
смт.Солоне 

15.04.2011р.         №  

 

"Про покращення 

медичного профілактичного огляду 

дітей школярів та дітей 

дошкільного віку  в 2011р." 

 
 На    виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 8 грудня  2009  року  №1318  

"Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 

навчальних   закладів"   та   з   метою   удосконалення  медичного забезпечення в загальноосвітніх 

навчальних  закладах  і  залучення батьків до процесу формування здоров'я дитини та на 

виконання наказу N 682 16.08.2010 року Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 

вересня 2010 р за N 794/18089 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів”, постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 27 серпня 

2010 р. N 788  «Про внесення зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів»  

  

НАКАЗУЄМО: 

 

1.Відділу освіти спільно з відділом охорони здоров'я: 

 1.1.Забезпечити ефективність спільних дій педколективів загальноосвітніх закладів 

та медпрацівників щодо профілактики різних видів захворювань серед школярів 

навчальних закладів та дітей дитячих дошкільних закладів 

       Термін: протягом року. 

 1.2.Узагальнювати інформацію про результати поглиблених медичних оглядів 

школярів. 

       Термін: вересень, грудень. 

2.Головному лікарю КЗ "Солонянська центральна районна лікарня" та головним лікарям 

інших лікувально-профілактичних установ району: 

 2.1.Забезпечити проведення профілактичних оглядів школярів та дітей. які 

перебувають в дитячих дошкільних установах згідно нормативних документів та у 

двотижневий термін подати результати профілактичних оглядів в відділ освіти згідно 

додатку №1. 

 2.2.Залучити до профілактичних оглядів вузьких фахівців ЛОР, хірурга, 

офтальмолога, невролога. нарколога (для підлітків), гінеколога (для дівчаток), 

ендокринолога (у відсутності педіатра), педіатра, сімейних лікарів, лабораторні 

дослідження (загальний аналіз крові, сечі, калу на я/г), флюорографічне дослідження, 
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реакція Манту згідно  наказу N 682 16.08.2010 року  “Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”.  

 

3.Директорам загальноосвітніх закладів та завідуючим  дошкільних навчальних закладів: 

 3.1.Провести просвітницьку роботу з батьками дітей з питання необхідності та 

визначення місця проходження дітьми профілактичних оглядів з представленням 

заповнених бланків комісії (додаток додається) до 01.09.2011р. 

 3.2.Не допускати до занять дітей без проведення профілактичних оглядів та 

заповнення бланків профілактичних оглядів. 

 3.3.На підставі зібраних карт диспансерних оглядів сформувати листки здоров’я 

дітей по класно та забезпечити їх розміщення в класних журналах. 

 

4.Головним лікарям дільничних лікарень та амбулаторій взяти під особистий контроль 

заповнення карти диспансерного огляду дитини згідно додатку та ф.№025/0 для підлітків. 

 

5.Координацію роботи покласти на заступника головного лікаря з дитинства та пологової 

допомоги Солонянської ЦРЛ Масалова І.М., та методиста відділу освіти  Демченко О.А. 

 

6.З наказом ознайомити всіх директорів шкіл, дошкільних установ та головних лікарів 

лікувально-профілактичних установ району й головного лікаря КЗ “Солонянська ЦРЛ”. 

 

7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на керівника відділу охорони здоров'я 

райдержадміністрації Тиводара В.І. та керівника відділу освіти райдержадміністрації 

Хрипка І.В. 

 

 

 

 
 

Керівник відділу освіти           Керівник відділу охорони здоров'я 

Солонянської районної      Солонянської районної 

державної адміністрації      державної адміністрації 

 

_____________ І.В.Хрипко     _________ В.І.Тиводар 
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Додаток №1 

до наказу №___ 

від____________ 

КАРТА 

диспансерного огляду дитини 
 

П.І.П. дитини______________________________________________________________________ 

Школа____________________________________________ Клас____________________________ 

Адреса____________________________________________________ Телефон________________ 

 
 20___ рік 20___ рік 20___ рік 20___ рік 20___ рік 20___ рік 

Педіатр       

      

      

Хірург       

      

Невролог       

      

Лор       

      

Окуліст       

      

Дерматолог 

(за погодженням 

      

      

Нарколог 

(за погодженням) 

      

      

Ендокринолог       

      

Гінеколог 

(дівчатка) 

      

Стоматолог       

      

Рентгенограма 

ЕКГ (за вимогою) 

      

      

Аналіз крові       

Аналіз сечі       

Аналіз кала на я/г       

ЗАКЛЮЧЕННЯ       

Фізична група       

Оздоровлення 

(вказати в якого 

спеціаліста) 

      

Реакція Манту 

(дата та результат) 

      

Лікар       

 

 

Заступник головного лікаря 

з дитинства та пологової допомоги 

Солонянської ЦРЛ        І.М.Масалов 
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Додаток №2 

до наказу №___ 

від____________ 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                      Наказ Міністерства охорони  

                                      здоров'я  України  

                                      16.08.2010  N 682  
                               ------------------------------------------------- 

                               |                  -------------------------    | 

                               |Код форми за ДКУД |  |  |  |  |  |  |  |  |    | 

                               |                  -------------------------    | 

                               |                      -------------------------| 

                               |Код закладу за ЄДРПОУ |  |  |  |  |  |  |  |  || 

                               |                      -------------------------| 

                               -------------------------------------------------         

  _______________________________________________________________________________ 

|Назва  центрального органу виконавчої влади,     |  |  Медична документація   | 

|підприємства, установи, організації, у сфері     |  |Форма первинної облікової| 

|управління яких перебуває заклад                 |  |      документації       | 

|________________________________________________ |  |  ---------------------- | 

|-------------------------------------------------|  |N |0 |8 |6 |- |1 |/ |0 | | 

|Найменування та місцезнаходження закладу охорони |  |  ---------------------- | 

|здоров'я , відповідальні особи якого заповнили цю|  |                         | 

|форму ___________________________________________|  |                         | 

|_________________________________________________|  |                         | 

|-------------------------------------------------|  |                         | 

|                      -------------------------  |  |                         | 

|Код закладу за ЄДРПОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         | 

|                      -------------------------  |  |                         | 

|------------------------------------------------------------------------------| 

|                                                                              | 

|                                                                              | 

|                                    ДОВІДКА                                   | 

|                   учня загальноосвітнього навчального закладу                | 

|                          про результати обов'язкового                        | 

|                        медичного профілактичного огляду                      | 

|                                                                              | 

|                                                                              | 

|1. Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________| 

|2. Місце проживання, телефон _________________________________________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|                                                ----  ----                    | 

|3. Дата народження __________________  4. Стать |  |  |  |                    | 

|                                                ----ч ----ж                   | 

|5. Найменування загальноосвітнього навчального закладу, клас _________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|6. Дата проведення обов'язкового медичного профілактичного огляду ____________| 

|7. Дата проведення попереднього обов'язкового медичного профілактичного огляду| 

|_________________________________                                             | 

|8. Висновок (у разі якщо учень має захворювання, вказується діагноз   згідно з| 

|МКХ 10 або повна назва захворювання за бажанням одного   з  батьків або іншого| 

|законного представника учня, на якого заповнюється форма): ___________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|9. Група для занять фізичною культурою _______________________________________| 

|10. Рекомендації (відповідно до клінічного протоколу медичного    догляду   за| 

|дітьми віком від 3 до 17 років) ______________________________________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|______________________________________________________________________________| 

|11. Дата проходження наступного обов'язкового    медичного     профілактичного| 

|огляду ______________________                                                 | 

|12. Дата заповнення довідки "____" ______________ 20___ року                  | 

|13. Підпис лікаря ________________    _________________________ (П.І.Б.)      | 

|Місце печатки                                                                 | 

-------------------------------------------------------------------- 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                      Наказ Міністерства охорони  

                                      здоров'я України  

                                      16.08.2010  N 682  

 
                                      Зареєстровано в Міністерстві  

                                      юстиції України  

                                      10 вересня 2010 р.  

                                      за N 794/18089  

                            ІНСТРУКЦІЯ  

                 щодо заповнення форми первинної  

            облікової документації N 086-1/о "Довідка  

           учня загальноосвітнього навчального закладу  

              про результати обов'язкового медичного  

                     профілактичного огляду"  
     1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми  первинної  

облікової  документації N 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього  

навчального  закладу  про   результати   обов`язкового   медичного  

профілактичного огляду" (далі - форма).  

     2. Ця форма заповнюється лікарем закладу охорони здоров'я,  в  

якому безпосередньо спостерігається учень,  та  подається  батькам  

або   іншим  законним  представникам  учня  до  загальноосвітнього  

навчального закладу.  Інформація про надання довідки заноситься до  

однієї  із  таких  форм:  N  025/о  "Медична  карта  амбулаторного  

хворого",  N 112/о "Історія розвитку дитини",  N 025-1/о "Вкладний  

листок  на  підлітка  до  медичної  карти  амбулаторного  хворого"  

( va302282-99 ).  

     3. Форму заповнюють на всіх учнів загальноосвітніх навчальних  

закладів, що пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд.  

     4. В адресній частині бланка указуються найменування закладу,  

його місцезнаходження   та   ідентифікаційний  код  відповідно  до  

Єдиного державного  реєстру  підприємств  та  організацій  України  

(ЄДРПОУ). 

     Адресну частину бланка заповнює  медичний  працівник  (лікар,  

молодший спеціаліст  з  медичною  освітою),  у  присутності  якого  

здійснено обов'язковий медичний профілактичний огляд та  заповнено  

форму.  

     5. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові учня.  

     6. У пункті 2 зазначаються місце проживання, телефон учня.  

     7. У  пункті  3 зазначаються число,  місяць та рік народження  

учня.  

     8. У пункті 4 зазначається стать учня.  

     9. У пункті 5  зазначається  найменування  загальноосвітнього  

навчального закладу, клас, у якому навчається учень.  

     10. У  пункті 6 зазначаються число,  місяць та рік проведення  

обов'язкового медичного профілактичного огляду.  

     11. У пункті 7 зазначаються число,  місяць та рік  проведення  

попереднього обов'язкового медичного профілактичного огляду.  

     12. У  пункті  8  зазначається  висновок  щодо стану здоров'я  

учня, у разі,  якщо учень  має  захворювання,  вказується  діагноз  

згідно з  МКХ 10 або повна назва захворювання за бажанням одного з  

батьків  або  іншого  законного  представника   дитини,   на   яку  

заповнюється форма.  

     13. У   пункті  9  зазначається  група  для  занять  фізичною  

культурою учня.  

     14. У  пункті  10  зазначаються  рекомендації  відповідно  до  

клінічного   протоколу  медичного догляду за дітьми віком від 3 до  

17 років.  

     15. У пункті 11 зазначаються число,  місяць та рік проведення  

наступного обов'язкового медичного профілактичного огляду.  

     16. У пункті 12 зазначаються число,  місяць та рік заповнення  

форми.  

     17. Форма підписується лікарем (педіатром,  лікарем загальної  

практики/сімейної   медицини),   що   спостерігає   дитину   та  у  

присутності якого вона заповнювалась.  

     18. Форма  завіряється  печаткою  лікаря  (педіатра,   лікаря  

загальної практики/сімейної медицини),  що спостерігає дитину та у  

присутності якого вона заповнювалась, та печаткою закладу.  

     19. Форма заповнюється друкованими літерами без скорочень.  

 

 Директор Департаменту  

 материнства, дитинства  
 та санаторного забезпечення                         Р.О.Моісеєнко 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                      Наказ Міністерства охорони  

                                      здоров'я України  

                                      16.08.2010  N 682  

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві  

                                      юстиції України  

                                      10 вересня 2010 р.  

                                      за N 794/18089  

                 СХЕМА  

               періодичності обов'язкових медичних  

                   профілактичних оглядів учнів  

               загальноосвітніх навчальних закладів 
----------------------------------------------------------- 

|  Вік дитини | Лікар-педіатр  |     Лікарі-    |    Додаткові   | 

|             |     (лікар     |  спеціалісти   |     методи     | 

|             |   загальної    |                |   досліджень   | 

|             |   практики -   |                |                | 

|             |   сімейної     |                |                | 

|             |   медицини)    |                |                | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|      1      |        2       |        3       |        4       | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|6 років      |1 раз на рік    |Дитячий хірург  |Аналіз крові    | 

|(перед       |                |Ортопед-        |(гемоглобін)    | 

|вступом до   |                |травматолог     |та інші за      | 

|загально-    |                |дитячий         |показаннями     | 

|освітнього   |                |Офтальмолог     |                | 

|навчального  |                |дитячий         |                | 

|закладу)     |                |Стоматолог      |                | 

|             |                |Інші спеціалісти|                | 

|             |                |за показаннями  |                | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|7, 8, 9,     |1 раз на рік    |За показаннями  |За              | 

|10 років     |                |                |показаннями     | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|11 років     |1 раз на рік    |Дитячий хірург  |Аналіз крові    | 

|             |                |Ортопед -       |(гемоглобін)    | 

|             |                |травматолог     |Аналіз  крові на| 

|             |                |дитячий         |цукор у дітей з | 

|             |                |Офтальмолог     |групи ризику по | 

|             |                |дитячий         |цукровому       | 

|             |                |Стоматолог      |діабету         | 

|             |                |Інші спеціалісти|та інші за      | 

|             |                |за показаннями  |показаннями     | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|12, 13 років |1 раз на рік    |За показаннями  |За показаннями  | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|14, 15 років |1 раз на рік    |Стоматолог      |Флюорографія    | 

|             |                |Гінеколог       |Аналіз крові    | 

|             |                |дитячого та     |(гемоглобін)    | 

|             |                |підліткового    |та інші за      | 

|             |                |віку (за        |показаннями     | 

|             |                |показаннями)    |                | 

|             |                |Дитячий хірург  |                | 

|             |                |Ендокринолог    |                | 

|             |                |дитячий         |                | 

|             |                |Психолог (за    |                | 

|             |                |показаннями)    |                | 

|-------------+----------------+----------------+----------------| 

|16, 17 років |1 раз на рік    |Стоматолог      |Флюорографія    | 

|             |терапевт у разі |Гінеколог       |                | 

|             |обслуговування в|дитячого та     |                | 

|             |студентській    |підліткового    |                | 

|             |поліклініці     |віку (за        |                | 

|             |                |показаннями)    |                | 

|----------------------------------------------------------------| 

|Щороку перевірка гостроти зору, слуху; постави та плантографії  | 

|проводиться молодшим спеціалістом з медичною освітою            | 

------------------------------------------------------------------  

 

 Директор Департаменту  

 материнства, дитинства  

 та санаторного забезпечення                         Р.О.Моісеєнко  
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Додаток №3 

до наказу №___ 

від____________ 

ЛИСТОК ЗДОРОВ'Я УЧНІВ 
 

Школа___________________________________ 

Клас___________ 

Рік народження____________________________ 

 

№ 

п/п 
П.І.П. 

Рік 

народ-

ження 

Адреса Діагноз 

Оздоровлення 

(вказати 

спеціаліста) 

Фізична 

група 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

Зам.головного лікаря 

з дитинства та пологової допомоги 

Солонянської ЦРЛ        І.М.Масалов 
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"ЗАТВЕРДЖУЮ"        "ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Керівник відділу охорони       Керівник відділу освіти 

здоров'я райдержадміністрації      райдержадміністрації 

________________ В.І.Тиводар                  _________      І.В.Хрипко 

 
ГРАФІК ОГЛЯДУ 

загальноосвітніх шкіл та дитячих дошкільних установ 

№ 

п/п 
Назва навчального закладу 

Дата проведення огляду 

 
Кількість 

дітей 

 
Заклад охорони здоров'я, 

на базі якого 

здійснюється огляд 

1-4 класи 
5-9 (11) 

класи 1-4 кл 
5-9 

(11)кл 

1 Василівська СШ  05.05 24-25.05 55 94 КЗ"Солонянська ЦРЛ" 

2 Башмачанська СШ  06.05 01-02,06.06 61 141 КЗ"Солонянська ЦРЛ" 

3 Солонянська СШ №1 11-13.05 07-09.06 217 417 КЗ "Солонянська ЦРЛ" 

4 Солонянська СШ №2 16-17.05 1516.06, 

20.06 

127 231 КЗ "Солонянська ЦРЛ" 

5 Широчанська СШ  18.05 22.06 24 44 КЗ "Солонянська ЦРЛ" 

6 Аполонівська НСШ 19.05 23.06 46 55 КЗ "Солонянська ЦРЛ" 

7 Жданівська СШ  23.05 27.06 40 64 КЗ "Солонянська ЦРЛ" 

8 Малозахаринська НСШ  18.05 22.06 14 17 КЗ«Солонянська ЦРЛ» 

9 Криничанська СШ  11.05 17.05 27 41 Новопокровська лік. 

10 Письмечівська СШ  06.05 27.04-28.04 22 68 Новопокровська лік 

11 Тритузнянська СШ  05.05 06.05 30 40 Новопокровська лік 

12 Котлярівська НСШ  13.05 26.04 8 16 Новопокровська лік 

13 Новопокровська НСШ  12.05 29.04 68 58 Новопокровська лік 

14 Павлівська НСШ  13.05 27.04 20 24 Новопокровська  лік 

15 Дзержинівська СШ  04.05 27-28.04 32 69 Олександропільська  

16 Незабудинська СШ  05.05 25-26.04 51 77 Олександропільська  

17 Олександропільська СШ  27.04 05.05-06.05 37 125 Олександропільська  

18 Малокалинівська НСШ  11.05 29.04 8 25 Олександропільська 

19 Миропільська НСШ  12.05 29.04 18 11 Олександропільська  

20 Петриківська НСШ  16.05 22.04 43 58 Олександропільська  

21 Військова СШ  05.05 26-27.04 29 59 Військова амбулаторія 

22 Микільська на Дніпрі СШ  11.05 27-28.04 23 51 Військова амбулаторія  

23 Звонецько-Хутірська НСШ  12.05 29.04 12 35 Військова амбулаторія  

24 Калинівська НСШ  13.05 16.05 27 27 Військова амбулаторія 

25 Оріхівська  НВК 12.05 - 18 - Військова амбулаторія 

26 Березнуватівська СШ  28.04 05.05 31 76 Єлізарівська амб. 

27 Єлізарівська СШ  29.04 06.05, 11.05 67 138 Єлізарівська амб. 

28 Промінська СШ  04.05 12.05 26 40 Єлізарівська амб 

29 Мопрівська СШ  27.04 28.04 35 84 Мопрівська амб. 

30 Привільнняська СШ  27.04  28-29.04 55 79 Привільнянська амб 

31 Сурсько-Михайлів.  СШ  27.04 28.04-29.04, 

05.05 

96 137 Сурсько-Михайлівська 

амбул. 

32 Червономаяцька НСШ  06.05 05.05 15 22 Сурсько-Михайлівська 

амбул.  

33 Новомар'ївська СШ  27.04 28.04 22 34 Новомар’ївська амб. 

Директорам забезпечити проходження медичних оглядів серед дитячого населення, дати 

проведення поглибленого медичного огляду уточнити безпосередньо з закріпленим лікувальним 

закладом. 
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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Відділ освіти 

Солонянської районної державної адміністрації 

НАКАЗ №100 

21.04.2011 року 

Про організацію роботи педагогічного та батьківського колективу щодо проходження медичних 

профілактичних оглядів учнями школи у 2011 році 

На виконання закону України "Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

08.12.2009 року №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», спільного наказу відділу освіти та відділу охорони 

здоров’я Солонянської районної державної адміністрації від 15.04.2011 року «Про покращення 

медичного профілактичного огляду дітей школярів та дітей дошкільного віку в 2011 році», наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого Міністерством 

юстиції за №794/18089 від 10.09.2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 

року №788 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та з метою удосконалення медичного забезпечення в 

загальноосвітніх навчальних закладах і залучення батьків до процесу формування здоров’я дитини 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити проходження медичного профілактичного огляду учнями комунального закладу 

освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради 

Дніпропетровської області» у відповідності із Графіком огляду загальноосвітніх шкіл та дитячих 

дошкільних установ, затверджених спільним наказом відділу освіти та відділу охорони здоров’я 

Солонянської районної державної адміністрації, а саме:  

1.1. для учнів 1-4 класів: 11.05.2011 – 13.05.2011 року; 

1.2. для учнів 5-10 класів: 07.06.2011 – 09.06.2011 року. 

2. Класним керівникам 1-10 класів: 

2.1. Провести просвітницьку роботу з батьками учнів із питання необхідності та визначення 

місця проходження дітьми медичних профілактичних оглядів на базі комунального 

закладу «Солонянська центральна районна лікарня», довести до відома батьків положення 

законодавчих документів щодо прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу 

у питанні забезпечення своєчасного проходження медичних профілактичних оглядів та 
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надання відповідних документів до 01.09.2011 року. Наголосити на питанні обов’язкової 

присутності батьків або інших законних представників під час проведення медичних 

профілактичних оглядів у лікувально-профілактичному закладі за місцем спостереження 

дитини, а також на питанні щодо недопущення до занять учнів без проведення 

профілактичних оглядів та надання до школи відповідних заповнених бланків. 

2.2. Провести із учнями бесіди на тему «Безпека на дорозі» (інструкція №95), про що зробити 

відповідний запис до класного журналу та журналу №1 обліку інструктажів із безпеки 

життєдіяльності. До 29.04.2011 року. 

2.3. Спільно із батьківським комітетом класу забезпечити учнів бланками «Карта 

диспансерного огляду дитини» (із розрахунку не менше від 2 бланків на одного учня) та 

«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового 

медичного профілактичного огляду». До 06.05.2011 року. 

2.4. Забезпечити контроль за присутністю учнів свого класу в складі організованої групи у 

випадку участі батьків чи осіб, що їх замінюють, чи надання ними заяви про погодження 

на проведення медичного огляду за їх відсутності. Учні, батьки яких письмово заявили про 

те, що вони зобов’язуються пройти медичний огляд самостійно у зручний для них час, до 

складу організованих груп не входять. Відповідно до графіку проведення оглядів, до 9.00 

години. 

2.5. На підставі зібраних карт диспансерних оглядів сформувати листки здоров’я дітей 

покласно та забезпечити їх розміщення у класних журналах. 

3. Призначити відповідальними за збереження життя та здоров’я учнів у складі організованої 

групи під час переміщення до лікарні та повернення назад працівників школи відповідно до 

графіку проведення медичних оглядів. 

4. Відповідальним за збереження життя та здоров’я учнів у складі організованої групи 

забезпечити безпечне переміщення групи учнів до місця проведення та повернення до школи 

по завершенню огляду. Відповідно до графіку. 

5. Керівнику служби охорони праці заступнику директора школи з навчально-виховної роботи 

Пушко І.В. провести цільовий інструктаж (інструкція №95) із відповідальними за збереження 

життя та здоров’я учнів під час переміщення до місця проведення оглядів та повернення назад, 

про що зробити запис до журналу №3 реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.  

6. Медичному працівнику школи Мелікян Є.А. (за згодою): 

6.1. Заповнити бланк довідки за формою 26 за результатами обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів учнів. 

6.2. Взяти участь у лікарському огляді учнів. 
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6.3. Провести антропометрію, термометрію, плантографію, перевірку гостроти та слуху, інші 

скринінгові дослідження. Відповідно до графіку проведення оглядів. 

6.4. Забезпечити прийом заповнених бланків після проведення профілактичних медичних 

оглядів та на підставі них спільно із учителями фізичної культури здійснити формування 

груп для проведення уроків із фізичної культури. До 31.08.2011 року. 

7. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників директора школи з 

навчально-виховної роботи Миргородську Л.М. та Чащіну В.О. Контроль – на заступника 

директора школи з навчально-виховної роботи Пушко І.В. 

 

Директор школи   В.БОНДАР 

 


