
дЕпА,ртАмЕнт освIти }Itитомирськоi MIcbKoi гади
нАкАз

l8.10.2021 Np 274

Про результати медичного огляду

учнiв у 2021 роцi

Обов'язковий медичний профiлактичнилi огляд учнiв проводиться
з I\детою виявлення у них захворювань, подальшого ix диспансерного
спостереження, lrланового лiкування чи реабiлiтацiТ, профiлактики
за.кворювань, iх ускладнень, ранньоi дiагностики патологiчних cTaHiB та
з I\dетою запобiгання масовим колективним захворюванням.

За результатами оглядiв батькам або особам, якi ix замiняють,
надаеться довiдка про стан здоров'я дитини. Вказану довiдку батъки
надають медичному прачiвнику закJIаду освiти, де навчаеться дитина.

У 2021 роцi станом на 20.09 .2021. оглянуто 3315 учнiв 1 класiв.
За результатами медичних оглядiв yrHiB 1 класiв

- гармонiйному фiзичному розвитку вiдповiдас 3185 дiтей;
- виявлено надлишок маси тiла у бб дiтей;
- 19 yrHiB мають лефiчит маси тiла;
- 29 учнiв мають високий зрiст, що не вiд
- 16 дiтей ма€ загальне фiзичне недорозв

У 2021 роцi медичному огляду пiдля
станом на 20.09.202| оглянуто 28873 yrHi, ш

За результатами медичних оглядiв ylHi
- гармонiйному фiзичному розвитку вiд

93,2Yо;

- виявлено надлишок маси тiла у 1203 дi
- 2lб y^rHiB м€lють дефiцит маси тiла, щс
- 440 дiтей мае високий зрiст, що не вiдп

склада€ 1,5o/o i

- 106 дiтей мае загальне фiзичне недоро:

узагальненi показники по 1-11 класам

rовiдас Тх вiковим особливостям;
Iнення.
,ало 29004 rlHi 2-11 класiв.
) становитъ 99,5О/о.

l2-|l класiв
tовiдае 26908 дiтей, що склада€

,ей, що складае 4,2Yо;
склада€ а,75О/о;

lвiдас iх вiковим особливостям i

нення, що складае 0,З7Yо

этупнi:
Класи Оглянуто

(к-сть) Фiзи ний розвиток
Гармонiйний з

надлишко
маси тiла

з
лефiцитом
I\{аси

тiла

з
високим
зростом

Iз

загальним

фiзичним
недорозвин
енням

l 3315 31 85 66 19 29 16

2-1l 2887з 26908 |20з 2|6 440 10б

1_11 32188 30093 l269 2з5 469 |22



За звiтами закладiв загальноi середньоi освiти бу" зроблений аналiз
ЗахВорЮВаностi школярiв за BciMa класами хвороб. Аналiзу пiдлягали медичнi
пOк€вники захворюваностi за ocTaHHi п'ять poKiB.

PiK
К-сть
оглянутих
(2-11 класи)

виявлено захворювань
загальна кiлькiсть Уперше

2,017 25214 25414 l94,]
2t018 26444 2465.\ 1767
2t019 277з1 2з907 1 953
2t020 28948 22|75 l 909
2tD2l 28873 2з||5 1 802

Виявлепо
захворювапь

20t1 2018 2019 2020 2021

I{овоугворення 50 56 66 59 бз
Хвороби KpoBi та
кровотворних органiв

41 42 35 22 з2

Хвороби ендокринноТ
системи

296з 284,7 2989 265]' 2952

)(вороби органiв зору 4489 4265 4496 46l2 4898
Хвороби HepBoBoi
системи та органiв
IIутгя

528 644 765 70з 775

Ilсихiчнi рOзлади 5,| 99 l10 |69 l67
)(вороби вуха 49 47 48 50 56
Хвороби органiв
дихання

2375 2275 2048 l650 1 5з8

Хвороби органiв
травлення

1691 l 548 |2зс| 1079 990

Хвороби сечовивiдноi
системи

659 575 498 47l 4з7

)fuороби шкiри 184 178 2|3 l96 2з2
Хвороби системи
к:ровообiry

5l29 4850 4745 4|76 426з

Хвороби KicTKoBo-
пt'язовоi системи

3 l30 28з2 2785 25з0 28|9

Е}родженi аномалii

розвитку

з49 4|| 4зб 390 4з,7

)Gрургiчнi патологii 577 595 529 522 487

Еtсд 1 838 2з99 |946 1777 18l0
Lншi патолс,гii l 305 990 968 l118 l 159

Еiсього виявлено
захворювань

254l4 24653 23907 22175 23115

Порiвняльний аналiз результатiв медогляду за 2020 та2021 piK llоказав,
що iз 17 видiв хвороб, по 12 видах >вороб зрiс показник захворюваностi у



пOрiвняннi з минулим роком, та по 4 видах зменшився, на piBHi минулого року
_ l.

У порiвняннi з минулим роком зрiс показник з€lхворюваностi з хвороб
органiв зору, системи кровообiгу, кiстково-м'язовоi системи, ВС,Щ, хвороби
KpoBi та кровотворних органiв, нервовоi системи та органiв чуття, вродженi
ан,омалiiрозвитку, новоутворення, ендокринноi системи, хвороби вуха, шкiри,
iншi паталогii.

Зменшення росту захворюваностi фiксуеться за наступними видами
зil<ворювань: органiв дихання, органiв травлення, сечовивiдноТ системи,
хiрургiчнi патологiТ.

На piBHi минулого року: психiчнi розлади.
За результатами медичних оглядiв 2-1 l класiв у 202| роцi виявлено

вперше 1802 захворювань.

Проведено порiвняльний аналiз них у]lерше захворюв€tнь за

2Cll7 ,20 l 8,201 9 ,2020,2()2 1 роки:

Виявлено
захворювань, в тому
числi вперше у 2ll2|

роцi

Хвороби KpoBi та кровотворних органiв

Хвороби е]IдокринноТ cIl стеми

Хвороби органiв зору

Хвороби HepBoBtlT систеNIи та органiв чуп,я

Психiчнi розладIr

Хвороби органiв дихання
Хвороби органiв травлення

Хвороби кiстково-м'язовоi системи

Вродженi аномалii розвитку

ь, тому числi впершеВиди захворювань

Види захворювань

Новоутворення lз
8

186

441,

ý)8

4l
Хвороби в,уха l0

111

4з

Хвороби сечовидiльноТ системи 49

Хвороби шкiри 42

Хвороби системи кровообiгу 269

l99
t7

Хiрургiчнi патологiТ 35

всд l31
[ншi патологii 109

Всього виявлено захворювань 1802

20|7 2018 2019 2020 202t
Новоутвсlрення 6 12 11 13 l3



Хвороби KpoBi
кровотворних
органiв

Хвороби нервовоТ

системи та органiв
чуття

Психiчнi розлади

Хвороби KicTKoBo-
м'язовоi системи
Вродженi аномалii

Спецiальна без

фiзичного
навантаження

Як свiдчать результати оглядiв, к icTb виявлених захворювань

уIIерше у 2()21 poui менша нiж у 2020 роцi на 5,6 о^.

За результатами медичних оглядiв l року проведено аналiз щодо
KiлtbKocTi дiтей зарахованих учнiв до груп з ф чноiкультури у 202t роцi:

Фiксуеться збiлыпення
спtэцiальноТ медичноТ групи у

кiлькостi учн 2-1l класiв, зарахованих

роком.порiвняннi з 2
до

4 10 6 6 8

Хвороби
ендокринноi

262 It54 248 2l9 186

Хвороби органiв
зору

359 3:Z0 з|7 445 44l

59 1:z9 97 95 9tt

13 25 20 90 41

Хвороби вуха 4 |2 l2 |2 10

Хвороби органiв
цихання

166 |,з2 |42 l1з l11

Хвороби органiв
травлення

98 109 1l8 l19 4з

Хвороби
сечовивiлноi

59 44 з7 53 4r,

Хвороби шкiри 18 24 з4 34 42

Хвороби системи
кровообiгу

291l |97 l95 |94 269

199 155 214 17з 199

41 7з 45 28 |7

Хiрургiчнri 30 |,,79 255 65 35

всд 2()1 77 48 lбl 131

[ншi патологii |,37 105 l54 89 109

всього виявлено |947 1767 1909 1802

Класи
Групаr з фiзичноi культури

основна пiдготовча спецiа;тьна

1 2696 5:,47 70 2

2-|| 1 8289 8 501 1926 |57

1-11 20()85 9t]48 |996 l59



Роки 20|,| 2018 2019 2020 202|
К-сть дiтей 2245 2278 2606 20зб 208з

Загшlьна картина груп iз фiзкультури у вiдсотковому вiдношеннi та
KilrbKicHoMy в порiвняннi з попереднiми роками наступна (2-11_ класи):

Роки Г;рупи з фiзкультури
о,|/о

основна ПИготовча Спецiальна

20l7 52,5 38,6 8,9

2018 56 35,03 8,6

2019 55,4 35 9,4

2020 62,з 30 7,7

202| бз,4 ?g5 1л
lrZ

PiK Група з фiзкультури
(кiлькiснi шоказники)

OclroBHa Пйготовча Спецiальна
20l7 1з2з5 97з4 2245
2018 l4,7|0 s)264 2278
20L9 1 5366 9584 2606
2020 l 8028 8682 22з8
202| 1 8289 8501 208з

Анал.iз даних за групаNIи здоров'я учнiв 1-1 1 класiв показав наступне:
Класи

lГрупа здtlров'я
1 2 3 4

1 l 986 lr|.47 57 25

2-1l 13610 1 3700 |287 276

1_11 1559(i l4947 |з44 30l

Розподiл дiтей
кiлькiсному за ocTaHHi

за групами здоров'я у
5 poKiB наступний (2-1|

вiдсотковому вiдношеннi
класи):

Роки f'рупи здоров'я
о//о

I II III Iy
20l7 зз,9 41"5 2з.8 0,8

2018 з9.з 55,6 4,2 0,7

2019 42.5 5)) 4,4 0,8

2020 48.8 46.4 4 0,8

202l 47.| 47,5 4,5 1,0



З метою попередження

ураженостi, змiцнення здоров'я
MicbKoi ТГ

ндкАЗУЮ:

PiK ['рупа здоров'я
(кiлrькiснi показники)

I п пI Iy
2017 8539 ,l0470 6005 200
2018 104lз ]l4708 ll27 l96
20|9 l179з ,l4484 l22l zзэ
2020 l4128 1lз429 1145 2:,4(i

202l 13(;10 ] 3700 1287 276

захворюванортt та зменшення патологiчноi
та фiзичног9 розвитку дiтей Житомирськоi

1. Керiвникам закладiв загальноi середньо'f освiти:
1.1. На педагогiчних радах:

меlIичного працiвника зак"паду щодо вжиття

фiзичноТ культури при роботi з дiтьми, вiднеr

|.1.2. Розглянути результати поглиблених медичних оглядiв та проведення
комплексу оздоровчих заходiв в умовах закладу, враховуючи вимоги пункту
12 роздiлу III Санiтарного регламенту для закладiв загальноi середньоi освiти.
1.1.3. Проаналiзувати стан здоров'я дiтей та пiдлiткiв, динаlrлiку
захворюваностi, патологiчноi враженостi та залежнiстъ вк€ваних показникiв
вiд rrбового навантаження, умов та режиму чання.
1.2. Забезпечити якiсть занять i ik вiдповiдн ь програмам для спецiальних
ме/цичних груп рiзних класiв та пiдготов ,i групи з фiзичноТ культури,
вр€lхувати рiзновiковi особливостi, тип BaHocTi, iндивiдуальний пiдхiд.
1.3. Тримати на постiйному контролi умови п ування учнiв, вiднесених до
спецiа.гlьноi медичноi групи, iх фiзичне н
куJIьтури.

ення на уроках (liзичноТ

1 .4. Провести методичнс) о6'еднання вч:ителiв iзичноТ культури iз залученням

групи.
1.5, Сприяти проходженню медогляду учнями
огляд своечасно.
l.б. Посилити контроль за сиотематичним
вiдповiдно до вiкових норм.
1.7. Забезпечити дотримання санiтарних .

карантину при проведеннi ypoKiB з фiзичноi к
2. I(ерiвник|ам закладiв :lагальноТ
праrцiвниками:
2.1. ЗабеЗПечити проведення комплексу оздоровчих заходiв, враховуючи
BiK<lBi особливостi дитини та рекомендацii лiкарiв.
2.2. Забезпечити облiк вперше виявлених дисп€lнсерних хворих школярiв,
сис,гематичний нагJIяд за ними медичними працiвниками.
2.3. ЩО 01 . l 1 .202I року закiнчити оформлення листкiв здоров'я вiдповiдно до
IНСТРУКцii про розподiл 1^rHiB на групи для занять на уроках фiзичноi культури,
затвердженоi спiльним HaK€tзoIu MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украihи та

6

вiдповiдних заходiв на уроках
ми до спецiа_rrьноТ медичноТ

якi з рiзних причин не пройшли

веденням фiзку,льтхвилинок

мог в умовах адап],ивного
,ль,гури.

освiти спiльно з медичними



Щиректор депа

валентина Манько

ПДiнiстерства освiти i rrауки УкраiЪи вiд 20.0 .09 Jф 5181674 <Про забезпеченняt

NIедико-педагогiчного контролю за ф

загаJIьноосвiтнiх навчаJIьних закладах).

вихованням yrHiB )/

2:,.4. Надати оператору ринку, який харчування учнiв у закладi,

сlписок учнiв, якi за результатами медог,

харчування.

2021 року потребують дiетичного

j2.5. Здiйснювати системний контроль за здоров'я дiтей, якi вiднесенi

фiзичноi культури.д(о спецiа-тlьноТ медичrtоТ групи, до тзl пiсля

21.6. Взяти пiд особистий контроль дOтри ня санiтарно-гiгiенiчног,о режим)/
в закладi, органiзацiю харчування i медичн обслуговування дiтей в умова)(

карантину.
2.7. Проводити освiтньо-просвiтницьку роз'яснюваJIьну робсlту cepell

батькiв i 1^rHiB закладу щодо проф захворювань за рiзними групами
та проп€ганди здорового способузlахворювiлностi (за ре:lультатами медогляду

)киття, використовуючи сайт закладу ocBi

2.8. Формування гiгiснiчних знань, yMiHb

с:пособу життя забезпечувати вiдповiдно

Санiтарного регламенту для закладiв загал.

i навичок yrHiB, засад здорового

до вимог пункту б розлiлу VII
Т середньоТ освiти.

3. Керiвникам зак.падiв загальноi i освiти спiльно з оператором

ринку, який забезпечус харчування закладiп забезпечити дiетичн,э

результатами медичного огляд,rхарчування )л{ням, якi його потребують
;L021 року, на ocнoBi поданого медичним iвником списку.
z[. Контроль за виконанням нак€ву на першого заступника,циректорiа

департаменту освiти Ковтl,ненко C.z\.

Валентин АРЕНilАРЧУК
:;tо l i;:f
11IE82lr

.wф


