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с. Червона Слобода

№ 25-сл/16/2б

Про проведення медичних
оглядів дітей шкільного віку в
Черкаському районі в 2017 році
і
На виконання наказу МОЗ України № 682 від 16.08.2010 року „Про
удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів” та з
метою проведення комплексної оцінки стану здоров’я
декретованих груп дітей шкільного віку, НАКАЗУЮ:
:
1. Заступнику головного лікаря КЗ «ЧРЦПМСД» ЧРР Буші Л.Г.,
заступнику головного лікаря по дитинству та пологовій допомозі Черкаської
ЦРЛ Шутяєвій Т.П, заступнику головного лікаря з ЕТН Будніковій О.В:
1.1. Провести інструктивно-методичне заняття з лікарями-спеціалістами,
які будуть брати участь у проведенні поглиблених медичних оглядів дітей
шкільного віку.
До Ш05Ж17року
1.2. Забезпечити проведення в амбулаторно-поліклінічних умовах
поглиблених медичних оглядів дітей шкільного віку (І, IV, VIII класи) підлітків
2002 року народження лікарями-спеціалістами: педіатром, хірургом
(ортопедом), отоларингологом, невропатологом, окулістом, логопедом,
стоматологом за участю батьків з 13.05.2016 по 29.07.2017.
1.3. Школярів 2, 3, 5, 6, 7 класів оглянути дільничними лікарямипедіатрами або сімейними лікарями місцевого лікувального закладу в
присутності батьків з видачею довідки Ф. 086-1/0 учня загальноосвітнього
навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного
огляду.
Протягом
поглиблених
медичних оглядів
2. Завідувачу АЗПСМ с.’Мошни Остапець О.М:
2.1. До початку поглиблених медичних оглядів провести: клініколабораторні обстеження дітям, які будуть оглянуті лікарями-спеціалісцами:
загальний аналіз крові, сечі, кал на я/г, вимірювання гостроти зору, слуху,
артеріального тиску, проба РУФ’Є, антропометрію.
2.2. Забезпечити клініко-лабораторне обстеження дитячого населення
згідно з існуючими методичними вказівками та інструкціями (загальний аналіз

і

крові, сечі, дітям IV зони та які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС ретикулоцити, тромбоцити).
2.3. Направляти дітей шкільного віку (І, IV, VIII класи), підлітків 2003 року
народження для проведення поглиблених медичних оглядів в Черкаську ЦРЛ та
АЗПСМ с. Мошни у супроводі батьків.
2.4. Вести облік проходження поглиблених медичних ОГЛЯДІВ ''дітей
шкільного віку. Скласти списки на виявлених хворих дітей і по потребі
направити їх на додаткові обстеження, консультації, стаціонарне лікування.
2.5. На виявлених хворих дітей згідно з ф. 030 скласти плани лікувальнооздоровчих заходів та забезпечити контроль за їх виконанням.
Після закінчення
оглядів
3. Районному стоматологу Стецун В.І.:
3.1. Забезпечити санацію дітей у всіх школах району.
Протягом навчального
року
3.2. Проводити в школах масову профілактику карієсу зубів.
Постійно
4.Завідувачу АЗПСМ' с. Мошни Іващук Л.М, та директорам шкіл:
4.1.
Провести педагогічні наради по результатах поглиблених медичних
оглядів дітей шкільного віку та розробити спільні заходи по оздоровленню
хворих дітей.
Після закінчення
І
поглиблених медичних
оглядів
5. Директорам шкіл району та шкільним медичним сестрам:
5.1. Підготувати списки дітей для проходження медичних оглядів.
5.2. Акти медичних оглядів дітей дошкільного віку передати в КЗ
«Черкаський районний центр ПМСД» ЧРР до 29.07.2017 року.
Наказ довести до відома головних лікарів сільських лікарських дільниць,
директорів шкіл району.
Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
головного лікаря по дитинству та пологовій допомозі Шутяєву Т.П. Черкаської
ЦРЛ, начальника відділу освіти Григорчук Л.В, та заступника головного
лікаря КЗ «ЧРЦПМСД» ЧРР Бушу Л.Г.
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