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Iнформуемо про те, що педiатри/ лiкарi амбулаторiй Щентру
первинноТ медико-санiтарноi допомоги при школярiв 1-11 класiв на
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,Щепартамент освiти
Житомирськоi MicbKoi ради

Про профiлактичнi меди.пri
огляди школярiв у 2020 роцi

УправлiншI охорони здоров'я мiськоi ради iнформуе про те, що цроведеннrIпрофiлактичнLD( медичних оглядiв д"rrrо.Ъ населення у поточному 2020 Роцiматиме певнi вiдмiннОстi вiД ik проведенIш у попереднi роки.ЗважаючИ на змiни, щО вiдбуваються 
" Ъ""r"ri охорони здоров'я, та

розмежування первинного та втфинного piBHiB надання медичноi допомЬги,батькам слiд зверЕути увагу 
"u 

д."*i ,оr."rй.
Основну роль у спостереженнi бУд, якого пацiента дитячого BiKy вiдiграепедiатр або сiмейний лiкар, з яким укJIадено декларацiю про ,.i"rre

обсrгугоВуваннrl_(з 14-ти рiчного Bilcy дитина мае право самостiйно'обрати собiлiкаря). Вiдповiдно, починати профлактичний огJUIд дитини потрiбно саме зпедiатра/сiмейного лiкаря. На первинному piBHi (в амбулатсрii Центру первинноi
медико-санiтарноТ допомоги) проводяться лише Ti дЪслiдйенrrя, що визначенi
HaKa:loM МОЗ УlgаiЪИ ВiД 19.03.2018 }lb 504 uПро затвердженнrI Порядку надашuI
первинноi медичноi допомоги)) :

1. Загалъний анапiз KpoBi з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналiз сечi.
3. Г.гпокоза KpoBi.
4. Загальний холестерин.
5. ВимiрювЕlннrl артерiалъного тиску.
6. Електрокардiограма.
7. Вимiрювання ваги, зросту, окружностi та_пiТ.
8. Швидкi тести на вагiтнiсть, тропонiни, вIл, BipycHi гепатити.

Bci iНШi ЛабОРаТОРНi та iнструмента.пьнi Ъб.r.*.rrо здiйснюються в
закJIадах охорони здоров'я вторинного рiвня наданнrI медичноi допомоги, до яких
вiдноситъся комун€rльне пiдприемство <<,Щитяча лiкарй iMeHi в.й;";;;;-;"
скгIаду якого входятъ дитячi полiклiнiки.

Далi, в за-пежностi вiд стану здоров'я дитини та його вitсу лiкар
вирiшуватиме питання щодо необхiдностi та доцiльностi проведенIш додатковихобстеженъ i консу_льтацiй вузькопрофiльних фахiвцiв, якi працюють на piBHi
ВТОРИННОi (СПеЦiаГriЗОВаНОi) медичноi допомоги в полiкltiнiчrrих з€lкпадах,.ii"o.
наказом моз Украiни вiд 16.08.2010 Ns 682 <Про удосконtlденIUI медичного



обс{IугоруванЕrI rIHiB заг€шьноосвiтнiх навч€lJIьних закладiв>>. fuя цьогопедiатр/сiмейний лiкар оформлбе електронне направленшI. Вiдповiдно до
роз'яснень Нацiоналъноi сrryжби здоров'я Украiни не потребують о*р*о.о
направлення звернення до наступних фахiвцiв:

л iкаря-акушера-гiнеколога,
лiкаря-гiнеколога дитя.lого та пiдtiткового BiKy,
лiкаря-психiатра дитячого, ' -

лiкаря-пскхiатра пiдriткового,
лiкаря-нарколога
лiкаря-стоматOлога,
лiкаря-стоматолога дитячого,
а такоЖ зверненнЯ дО лiкаря, У якогО пацiент (дитина) перебувае пiд

медичним нагJIядом iз хронiчним захворюванням.
.ЩоговорИ з НацiоНа.гrъноЮ с.гryжбою здоров'я Украlни були укJIаденi на

ПеРiОД З 01 КВiТНЯ2020 РОКУ i З цього часу закJIади охорони,доро"'" розпочаливеденнrI медичноi документацii' в електронному виглядi. lГому, дJUI першого (в
перiод пiсля 01.04.2020) вiзиry до вузькопрофiльного спецiа.гliста, в якого дитинаспостерiгаеться з приводу хронiчного з€лхворюван.нrI, потрiбно оформити
направлення вiд педiатра/сiмейного лiкаря. Ще Ъеобхiдно для введення данихпацiента в Щентршlьну базу даних ЕлЪктронноi системи охорони здоров'я
(eHealth)

За результатами медичного огJlяду лiкарем-педiатром або сiмейним лiкарем
видаеться <.щовiдка r{ня загальноосвiтнього навч€lпьного зitкJIаду про результатиобов'язкового медшIЕого профiлактичного огляд/> форма ЛЬ 086-1/о.

Якщо дитина проходить медичний огляд з ,Ъrоо отримання медичноi
довiдки форми !S6/o для абiryрiентiв, якi вступають у навч€lльнi заклади Bcix
piBHiB ацредитацii, вузькопрофiльнi спецiапiсти заповнюють вiдповiдний роздiл в
довiдцi (п.8).

остато,пrе оформлення довiдки заверцIу€тъся такOж лiкарем, з яким
укJIадено декJIарацiю (педiатроrrл/сiмейним лiкарем).

Нацiонапьною с.гryжбою здоров'я Уlgаihи з 01.04.2019 припинено оплату за
надання медичних посJIуг, повПязаних з первинною медичною допомогою, за
пацiентiВ, вкJIючеНих дО (<червонОго спискУ>> (тих, хто не обраВ лiкаря та не уйu"
декгlарацiю). Без подання декJIарацii про вибiр лiкаря, який надае первинну
медичну допомоry, право на одержаннrI медичноi допомогII мають пацiенти, якi
перебувають у невiдкJIадному cTaHi.

Схема медичних оглядiв школярi в:
BiK дитини Лiкар-педiатр

або сiмейний
лiкар

Лiкарi-
спецiалiсти

,Щодаткоrli методlл дlэслiджень

7, 8, 9, l0
poKiB

1 раз на piK За показанIuIми за показапнями

11 poKiB 1 раз на piK Щитячiй хiрург,
Ортопед-
травматолог

Анаrrriз щровi (гемоглобiн)
Ана-гliз KlroBi на цукор у дiтеii
з групи ризику по rrукровом\/



дитячiй,
Офтаllьмолог
дитячiй,
Стоматолог,
Iншi спецiшliсти
за показаннями

дiабеry та iншi за
покЕваннrIми

2, |3 poKiB 1 раз на piK за показанЕями за покацзаннями
l4, 15 poKiB 1 раз на piK Стоматолог,

гiнеколог
дитячого та
пiдлiткового
BiKy
(за показаннями)
,,Щитячiй хiрург,
Ендокринолог
дитячий,
Психолог
(за показаннями)

органiв грудноi порожнини,
Аналiз KpoBi (гем:оглобiн)
iHmi за ]показанIuINtи

16,17 poKiB l раз на piK Стоматолог,
гiнеколог
дитячого та
пiдлiткового
BiKy
(за показаннями)

органiв lгрудноТ порожнини

Проведення обов'язкових медичних профiлаl
загапьноi середньоi освiти здiйснюстъся у присутно
представникiв дитини протягом к{rлендарного року.
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