УКРАЇНА
Чернівецька обласна рада
Департамент освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації
КУ «Навчально-методичний центр якості освіти
та координації господарської діяльності навчальних закладів області»
(Центр якості освіти)
вул. Горького,23; м. Чернівці; 58010; тел. (0372) 55-08-10, 55-62-27
е-mail: analitykcv@ukr.net; код ЕДРПОУ 38289540
01.09.2020 № 02-06/126

На № _________ від _________

Керівникам місцевих органів управління
освітою
райдержадміністрацій,
Чернівецької міської ради, об’єднаних
територіальних громад,
Директорам закладів освіти комунальної
власності Чернівецької обласної ради
Щодо особливостей проходження
профілактичних медичних оглядів
учнів
Надсилаємо для керівництва в роботі лист Міністерства освіти і науки
України від 01.09.2020 № 1/9-499 щодо особливостей проходження
профілактичних медичних оглядів учнів, що додається.
Додаток: на 4 арк.

Директор Центру якості освіти
Наталія МАНЗЮК
http://centr.cv.ua/?cat=3

Світлана ПРІНЬКО

Додаток до листа Центру якості освіти
01.09.2020 № 02-06/126

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е - mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних та Київської міської
державних адміністрацій
Заклади загальної середньої освіти
Щодо особливостей проходження
профілактичних медичних оглядів
учнів
Шановні колеги!
Організація медичного обслуговування в системі освіти
забезпечується відповідно до джерел фінансування закладів освіти кожного
рівня освіти, визначених законодавством, здійснюється закладами
центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та
забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, та
іншими закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства (стаття 77
Закону України «Про освіту»).
Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16
серпня 2010 року № 682, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10
вересня 2010 року за № 794/18089 «Про удосконалення медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (далі - наказ),
затверджено:
схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів {діти проходять огляди один раз
на рік);
форму первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня
загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового
медичного профілактичного огляду»;
Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової
документації № 086-І/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№1/9-499 Від 01.09.2020
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Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 наказу органи охорони здоров'я
забезпечують:
щорічну
організацію
проведення
обов'язкових
медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів
медичними працівниками в присутності батьків або інших законних
представників у лікувально-профілактичному закладі за місцем
спостереження дитини протягом календарного року;
видачу довідки учня загальноосвітнього навчального закладу про
результати обов'язкового медичного профілактичного огляду (форма
первинної облікової документації № 086-І/о) лікувально-профілактичним
закладом за місцем спостереження учня батькам або іншим законним
представникам для надання медичному працівнику загальноосвітнього
навчального закладу.
З метою попередження інфікування гострою респіраторною хворобою
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, Міністерство охорони
здоров’я України надало роз’яснення щодо особливостей проходження
профілактичних медичних оглядів учнів закладів загальної середньої освіти
(лист МОЗ від 26 серпня 2020 року № 26-04/25106/2-20 додається).
Додаток: на 3 арк.

З повагою Заступник Міністра

Ішутіна О. 481-47-67

Світлана ДАНИЛЕНКО

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)
вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України надає роз’яснення щодо
особливостей проходження профілактичних медичних оглядів перед вступом
дитини до школи.
Відповідно до статті 31 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII з метою охорони
здоров'я населення організовуються профілактичні медичні огляди
неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств, установ і
організацій
з
шкідливими
і
небезпечними
умовами
праці,
військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих.
Профілактичні огляди перед вступом дитини до школи врегульовані
наказом МОЗ України «Про удосконалення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів» № 682 від 16.08.2010 року (далі Наказ). Наказом затверджено «Схему періодичності обов'язкових медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (далі Схема) і форм довідок, які необхідно надавати при вступі у заклад середньої
загальної освіти.
Відповідно до Схеми чітко вказано, що дитина перед вступом до
закладу середньої загальної освіти повинна пройти комплексний медичний
огляд включаючи проходження огляду вузьких спеціалістів. Після
проходження профілактичного медичного огляду, закладом охорони здоров’я
видається для надання медичному працівнику закладу середньої загальної
освіти Форма № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального
закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».
Наказом МОЗ України «Про затвердження Форм первинної облікової
документації з
інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної
захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» № 1 від 10.01.2006
затверджено Форму первинної облікової документації № 063/о "Карта
профілактичних щеплень" (далі - Форма № 063/о).

Форму № 063/о заповнюють відповідальні особи закладів
охорони здоров’я незалежно від підпорядкування та форм власності та
ведуть поточне заповнення в амбулаторно-поліклінічних, виховних і
навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведенні щеплення,
зазначені у Формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам закладів
освіти бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у
конкретної дитини.
Відповідно до пункту 2.1 Наказу щорічно забезпечується
організація проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів медичними працівниками у
присутності батьків або інших законних представників у лікувальнопрофілактичному закладі за місцем спостереження дитини протягом
календарного року.
З огляду на зазначене, учні 7-17 років можуть проходити
обов'язковий медичний профілактичний огляд один раз в рік, не
залежно від дати початку навчального року.
З метою попередження інфікування гострою респіраторною
хворобою СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2 МОЗ
України рекомендує проходити обов'язковий медичний профілактичний
огляд ближче до дати дня народження учня.
Просимо довести зазначену інформацію до відома керівників
структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської
державних адміністрацій.

Заступник Міністра - головний державний
санітарний лікар України

Віктор ЛЯШКО

