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Про профілактичні медичні 
огляди школярів

Проведення профілактичних медичних оглядів 
регламентується наказами Міністерства охорони здоров’я 
від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку нада:і 

допомоги»;
від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного 
загальноосвітніх навчальних закладів».

дитячого населення 
України:
:н|ня первинної медичної 

обслуговування учнів

Зважаючи на зміни, що відбуваються в систе: 
розмежування первинного таї вторинного рівнів надан: 
необхідно звернути увагу на наступне.

Мі охорони здоров я, 
::н|я медичної допомоги,

Основну роль у спостереженні будь якого пацієнта 
педіатр або сімейний лікар, з яким укладено декД 
обслуговування (з 14-ти річного віку дитина має право 
лікаря). Відповідно, починати профілактичний огляд дитині 
педіатра/сімейного лікаря. На первинному рівні (в 
первинної медико-санітарної допомоги) безкоштовно для 
лише наступні дослідження:

1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Глюкоза крові.
4. Загальний холестерин.
5. Вимірювання артеріального тиску.
6. Електрокардіограма.
7. Вимірювання ваги, зросту, окружності талії.
8. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні 

Всі інші лабораторні та інструментальні обстеж
закладах охорони здоров’я вторинного рівня надання

дитячого віку відіграє 
арацію про медичне 

Самостійно обрати собі 
и потрібно з візиту до 
амбулаторіях Центру 
пацієнтів проводяться

ге:патити.
ення здійснюються в 

медичної допомоги. 
Закладом охороникздоров’я з надання вторинної допомоги є комунальне

  ТТ _  ЖИТОМ ИРСЬКА Міс 'К А ^ Д О б . ^  ' . . .  ..
' ' " ' - -- ір сь к о ї МІСЬКОЇ ради д опідприємство «Дитяча лші 
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В залежності від стану здоров’я дитини та його віку 
вирішує питання щодо необхідності та доцільності 
обстежень і консультацій вузькопрофільних фахівців, 
вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в і 
(відповідно до вимог наказу МОЗ України від 16. 
удосконалення медичного обслуговування учнів загал; 
закладів»). Для цього педіатр/сімейний лікар оформлює е. 
Не потребують окремого направлення лише звернення до 

лікаря-акушера-гінеколога, 
лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, 
лікаря-психіатра дитячого, 
лікаря-психіатра пі,[щіткового, 
лікаря-нарколога, 
лікаря-стоматолога, 
лікаря-стоматолога дитячого, 
а також звернення до того вузькопрофільного спеці; 

(дитина) спостерігається з приводу хронічного захворює

педіатр/сімейний лікар 
проведення додаткових 
^кі працюють на рівні 
оліклінічних закладах 
18.2010 № 682 «Про 

ьноосвітніх навчальних 
лектронне направлення, 
наступних фахівців:

візит після тривалої перерви - знов-таки потрібне елек 
педіатра/ сімейного лікаря для внесення інформації про 
базу даних).

За результатами медичного огляду лікарем-педіатро 
видається «Довідка учня загальноосвітнього навчального 
обов’язкового медичного профілактичного огляду» форма

Якщо дитина, проходить медичний огляд з мето; 
довідки форми 086/о для абітурієнтів, які вступають у 
рівнів акредитації, вузькопрофільні спеціалісти заповнюю

аліста, у якого пацієнт 
ання (якщо це перший 

Тронне направлення від 
пацієнта в електронну

довідці (л.8).
Остаточне оформлення довідки завершується також лікарем, з яким 

укладено декларацію (педіатром/сімейним лікарем).
Без подання декларації про вибір лікаря, який н;

допомогу, право на одержання безоплатної медичної 
пацієнти, які перебувають у невідкладному стані.

Вік дитини Лікар-педіатр 
або сімейниі 
лікар

і
Лікарі-
спеціалісти

Додат шві методи досліджень

7, 8, 9, 10 
років

1 раз на рік За показаннями За показаннями

11 років 1 рііз на рік

•

Дитячій хірург,
Ортопед-
травматолог
дитячій,
Офтальмолог
дитячій,
Стоматолог,
Інші спеціалісти 
за показаннями

Аналі: 
Аналі: 
3 Іруп 
діабет 
показг

і крові (гемоглобін) 
і крові на цукор у дітей 
и ризику по цукровому 
у та інші за
ІННЯМИ

м або сімейним лікарем 
закладу про результати 
№ 086-І/о.
ю отримання медичної 
навчальні заклади всіх 
ть відповідний розділ в

адає первинну медичну 
допомоги мають лише



12, 13 років 1 раз на рік За показаннями За пок ізаннями
14, 15 років 1 раз на рік Стоматолог, 

Гінеколог 
дитячого та 
підліткового 
віку
(за показаннями)
Дитячій хірург,
Ендокринолог
дитячий,
Психолог
(за показаннями)

Флюо; 
органії 
Аналіз 
інші за

юграфія/рентгенографія 
і грудної порожнини, 

крові (гемоглобін) та 
показаннями

16,17 років 1 раз на рік Стоматолог, 
Гінеколог 
дитячого та 
підліткового 
віку
(за показаннями)

Флюор
органії

ографія/рентгенографія 
і грудної порожнини

Проведення обов’язкових медичних профілакт 
закладів загальної середньої освііти здійснюється у пр 
інших законних представників дитини упродовж калеи

При прийнятті рішення щодо проходження 
профілактичного огляду варто враховувати що у да 
знаходиться в червоній зоні карантинних обмежень,

ичних оглядів учнів 
исутності батьків або 
іарного року.

дитиною медичного 
ний час м. Житомир

В. о. начальника управління 
охорони здоров’я 
Житомирської міської ради [.А.Шкап

47-0945


