
щ
yKPAiHA

ЖИТОМИРСЬКА MI(
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ЖИТОМИРСЬКА MICьKA РАДЛ

Управлiпня охорOпп здоров'я

майдан С.П,.Кlоро:чlюва,, 4l2, м. Жrгомир, 100 l4, ý;!i, факс 47-09.,З5
020128з9

Ila J{s 3З4 вiд 08

На Ns бj21 вiд 1 l,

Пр
огляди,школярiв

вiд lý1.9з.261з
.щопомOгиDj
вiд lб;.08.20l0

202l
.202t

.Щепартамент

504 <tIро затвер|цrкення Порядrсу первинноi медичноi

Ns бВ2 *Про },доO}iон.лJIен}u{ медичногс) обiслуговування pHiB
наIlчапьн}Iх заклад: ilз>>.

на змilгIи, що вiдбуваютьоя в охорони здоров'я,
]иедичноi допомоги,розмФrсуваIrня нноtю Tat в,lгорlt{нного piBHiB

пеобкiдцо УВаГУ ЕО II;ДСТfПtН€.

Осношrу
педiатр або

у, сц,Dсте[lеж,ен-нi будь якогrэ пацi дитячоrа BiKy вiдiграе
ний лiкаlр, з яким укJIадешо

(з 14-ти рiчнrэго Bir,ry дитина ма€ право обра:глr собi
починати прrэ{li,пактичний огляд дит.
.лriкаря. ]Ja гIервинному piBHi (в

потрiбно з вiзиry до

первинноi допtсlt\лOги) безкоштовно дJIjп
лише наступнi

Жиmмирькоi

п;рофiлакг,IlGIнIil( медичних оглядirl
накfr}аIuц MiHicTepcTBa охорони здоров'я

аналiз KpoBi з леЁiк,сl{итарною формулою.
анапiз сЕчi.

дитячого населеннrl
краiн,и:

про медичне

амбулаторiях Центру
пацi€Етiв проводяться

3. ]Ъюкоза
4. i}ага.rr холестерин.
5. I}имi

ваги, зрос,]гу, ()Kp,pк}rocTi талii.
8.IIIвцдц! на вагiтнi(:ть, ,тtr)Oпонiни, ВIЛ, BipycHi

здtиснюються вI}ci iншi лабораторцi та iпrс:трументальнi
з&кIIдflЕIх з,цrэрtlв'я втOрlа_нног0 рiвня надан медичноi допомоги.

Зlакладом € KoMyEtlJIbHe
гliдприемство

l.
2.

6.

7.

складу якого

'll з наданпя вторипноt
MicbKo[ ради до



вi,д стаfiу здоро]в'я дитини та його пg,дiагр/сiмейний лiкар
вирllт|i€ п rщQцо необхi,цнrостi та доцiльноотi додаткових
обстеякень i тацiiй в)/:}ьвiогц)офiльних фахiвцiв, працюють на piBшi
вторинноi (, iзованоi) медlt,тноi допомоги в чних закладах
(вiдп,овiдцно вимOг }rаказу IvfO3 УкраiЪи вiд 16 l0 Ns 682 uПро

медиlчного о(5слугrовування учнiвудосконалення
закладiв>>).Дя
Не потребують

лtкаря-
.lriкаря-

IDого пслiатр/сiмейний лiкар офорlапюе направrIеннrI.
напраRlIенпя лишо звернення до них фа:сiвцiв:

д]итячOю Tet пiдliтковогю Bitcy,

д4тячого,
пi,цлiтковсlг<l,,

дитя:чоIо,
до топо вузькопрофiльного .F яко,го пацlснт
з приводу хрнiчного (якщо це перший

вlзит ]пlсля пер)ерви - зн:Oв-таки потрiбне направлення вiд
педiатра/ ;пiiкаря д.пя внюсення iнформацiТ паtцlента в елекrронну
базу дlаних).

Il МеlДИЧПtОГО ('ГЛЯД/

лl
Jll
;riкаря
JIl

il також
('дитина)

видае,гься
обов'ягзкового

учня загальн,осl()вiтнього навчального
{нOго проrфiлак:t]ичнOго огляду> форм;а

закIIаду про результати
086-1/o.

.Якщо про.кодить мЕ:lIичний огляд з ОЦИI![аННЯ МеДИЧНОi

довiдкlи 08(i/cl д.пя абiтуlэiегtтiв, якi всryпають }, навчапьнi заклади Bcix

1эiвн:iв .в},зьк(}.проrфi п ьнгi спецiалiсти вiдповiдний рздiл в

,цовi,ццi (.,п.8.).

о,ф<rlrмлення доrriдки завершуеться лiкарем, з яким

допом:оry,

ilю (пе,цiатром/'сiмейним лiкарем).
д,эклаtраIцi'[ пlро, вибiр лiкаря, який

EI& оfliорfiдglц1 б|9зоплатноi медичноi
первинну медичну
м,оr,и мають лише

укJIадено
Без

;пацiенти, якi у невi;цк;тадному cTaHi.
,Схема

м()т(}ди дослi,цжень
.9о сiмtейний

7, 8, 9, 10

KpoBi (rемоглобiн)
KpoBi Еа цукор у дiтей
, рпзику по цукровому

та iншi за

l раз на piK ,Щдтячiй хiрург,
О;ртопед-

ц)авматолог
дрt:гячiй,
Ql,фтаrrьмолог
л:лt:гячiй,

С,г,оматолог,
lн:rцi сгlецiапiсти
за,;показаннями

1l poKiB

Вiк,lциlтини .IIiB:api-
r:,пецizuпiсти

Додаl

l pll:l на piK заl показаннями За поl лзаLннrtми

Аналi
Аналi
з груr
дiабет
покiшti



14, 15 poкiB l раз на priK Стоматолог,
гiнеко.tlог
дитячого та
пiдlliткового
BiKy
(за показшнями)
.Щитлчiй хiрург,
ЕНДОКРИНОЛОГ

длтячий,
Психолог
за,.покtr}аннями

Флюо1
органi
Ана.пi:
iншi зt

пlудrоl порожнlrнй,
KpoBil (iгемоглобiн) та
пOказаннями

|6,17 poKiB 1 раз ,на piK Стоматолог,
гiнеколог
дитячого та
пiдriпсового
BiKy
з€l покщанЕями

гglулноТ порожн!Iни

закладuв
обов'язковпх медичшпх профiла
серGдньоI освiти здiйснюеться у

оглядiв учнiв
батькiв або

lнших закош предстЕвш пкiв дt|тпнш упродов?lс рного року.

1рiше;ння rщодо проходження д,итинФю }4едичного
профiлакти ог.п:яду ваt)то Ilptax6rr"ur" що у ч:ас: м. Житомир
знаходиться в iй зонi карilIтtt]]них обмеженъ,

уп;lав.пiння
ОХОРОЕIИ ЗДОРОВ я
Житомlирськоi

При

47{945

72,1,3 poKiB l раз на nik за показаннями За пок ваннями

Флюо;
('Pl atll


