
 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 Уманської міської ради  

Початкова школа №1 м. Умань   

  
 

НАКАЗ     

 

01.02.2021                                                    м. Умань                                                     № 34 

 

Про стан медичного обслуговування  

та рівень захворюваності 

вихованців ПШ № 1 у 2020 році 

 
        Медичне  обслуговування  вихованців Початкової школи № 1 здійснюється: 

-  в дошкільному підрозділі відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та  МОЗ  України  від  

30.08.2005  № 432/496  «Про  вдосконалення  організації  медичного  обслуговування  

дітей у ДНЗ»,  

-  у шкільному підрозділі  відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  

Міністрів  України  від  08.12.2009 № 1318  «Про затвердження порядку здійснення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».   

Площа медичного блоку становить: 34.6 кв. м,, складається з п’яти  кімнат: кабінету 

медичної сестри, маніпуляційної,  ізолятора,  масажного кабінету та  кімнати гігієни.  

       Матеріально-технічна база кабінетів відповідає Переліку оснащення медичного 

кабінету навчального закладу, затвердженого наказом МОЗ – МОН  України від 

30.08.2005р. №432/495  на  91%. 

В наявності необхідна кількість меблів,   м’якого інвентарю є  холодильник, ваги, ростомір, 

медичні інструменти, медичний інвентар, бактерицидна лампа та інше.   Кабінет щеплень 

на 100%  забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення для 

надання вихованцям та працівникам закладу першої долікарської допомоги.  

Оснащення медичного кабінету НВК № 1    

№ 

з/п 

Назва  Кількість 

відповідно до 

переліку 

у наявності  

1 Стіл письмовий 1-2 3 

2 Стільці 4-6 4 

3 Ширма 1 1 

4 Кушетка 1 1 

5 Шафа канцелярська 1-2 1 

6 Шафа аптечна 1 1 

7 Холодильник 1 1 

8 Халат медичний 4 4 

9 Косинка/медична шапочка 4 2 + 2 

10 Простирадло 4 4 

11 Стіл медичний 1 2 

12 Ваги медичні 1 1 

13 Ростомір 1 1 



14 Динамометр ручний 1 - 

15 Секундомір 1 1 

16 Скіаскопічні лінійки набір - 

17 Дзеркальний офтальмоскоп (ручний) 1 - 

18 Лампа настільна для офтальмологічного та 

отоларингологічного дослідження 

1 1 

19 Таблиця для визначення гостроти зору 1 1 

20 Тонометр 1 2 

21 Фонендоскоп 1 1 

22 Бікс малий 1 4 

23 Бікс великий 1 1 

24 Джгут гумовий 3-4 3 

25 Шприц одноразовий   

з голками 

 

2,0 10 12 

5,0 10 12 

10,0 5 12 

26 Пінцет 1 1 

27 Термометр медичний 25 100 

28 Ножиці 2 2 

29 Лоток ниркоподібний 5 4 

30 Шпатель одноразовий 100 100 

31 Шини (для верхніх та нижніх кінцівок) 10 1 

32 Ноші 1 - 

33 Поліхроматичні таблиці для дослідження 

кольоровідчуття 

1 - 

34 Плантограф 1 - 

35 Бактерицидна лампа пересувна 1 11 

36 Бактерицидна лампа стаціонарна 1 1 

37 Маска гумова лицьова, повітропровід, мішок «Амбу» 1 1 

38 Кисень у подушці 1 1 

39 Лонгети 3 1 

40 Гумові рукавичка 10 пар 10 пар 

41 Лейкопластир 2 4 

  

Наявність та термін придатності лікарських засобів і виробів медичного призначення  

№ 

з/п 
Назва 

Кількість Термін 

придатності  

 

відповідно до 

переліку 

у наявності 

 
1 Адреналін 0, 1 % — 1 мл 3 алп. 3 алп. 09.2021 
2 Преднизолон 1,0 3 амп. 3 алп. 09.2021 
3 Супрастин 0,25 20 табл. 20 табл. 10.2022 
4 Еуфілін 24% — 1 мд 3 амп. 3 амп. 05.2022 
5 Корглікон 0,06% — 1 м 2 амп. 2 амп. 10.2023 
6 Сальбутамол— спрей 1 фл. 1 фл. 05.2021 
7 Магнія сульфат 25% — 10 мл 2 амп. 2 амп. 11.2024 
8 Регідрон 5 шт. 5 шт. 08.2022 
9 Парацетамол 10 табл. 10 табл. 10.2023 
10 Активоване вугілля 20 табл. 20 табл. 12.2021 
11 Гемостатична губка 2 туб. 2 туб. 11.2021 
12 Бинт стерильний 6 шт. 6 шт. 09.2024 
13 Розчин брильянтового зеленого 1фл. 1 фл. 08.2021 
14 Розчин йоду 1 фл 1 фл. 11.2022 
15 Вата стерильна 0,5 кг 0.5 кг 09.2024 
16 Нашатирний спирт 1 фл. 1 фл. 06.2022 
17 Етиловий спирт 96% 50 мл 100 мл 02.2024 



18 Одноразові шприци 

 

2,0 

 

10 шт. 10 шт. 11.2024 
 10,0 10 шт. 10 шт. 11.2024 

       

         У медичному підрозділі ПШ № 1 працюють сестра медична старша Федорчук М.О.  і 

сестра медична Нагорна І.К.. У своїй роботі медичні сестри керуються чинним 

законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров'я, освіти та науки. 

Вся документація медичних працівників ведеться своєчасно, у відповідності до Інструкції 

з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах.  

         Медичний персонал  комплексу постійно здійснює контроль за станом здоров'я 

дітей;  проводить необхідні медичні огляди  вихованців, до березня 2020 року - 

профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень (з березня – видає направлення у 

кабінет щеплень при дитячій поліклініці) у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України; 

надає невідкладну медичну допомогу дітям у разі гострого захворювання або травми; 

здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального 

режиму освітньої діяльності, навчального навантаження; контролює дотримання  

санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму. 

        В закладі працює Школа санітарної просвіти  батьків,  дітей  та працівників.  

Медичні сестри ПШ № 1  проводить антропометричні виміри дітей, заповнюють екрани 

здоров’я, оформляють та передають до школи медичні картки дітей, проводять щоденні 

огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань на педикульоз та шкіряні хвороби, 

забезпечують виконання карантинних заходів.            

         Відповідно до завдань річного плану роботи медпрацівники систематично   

аналізують харчування, фізичний розвиток дітей, захворюваність, поглиблені медичні 

огляди дошкільників та школярів.  

         Постійно проводиться медико-педагогічний контроль уроків та занять з фізичної 

культури, результати якого  фіксуються в протоколах проведення, обговорюються на 

педагогічних годинах, нарадах при директору (24.02.2020 р., 23.11.2020 р.). Є 

обов’язковим контроль за проведенням загартовуючих заходів.     

        Щороку в  закладі проводиться детальний аналіз диспансеризації дітей старшого 

дошкільного віку та учнів1- 4 класів.  

Результати  диспансеризації за 2020 рік 

Роки 

(кількість дітей) 
2020 рік 

(172)  

підляголо диспансерізації   

  Дошкільника (53)   Учнів (119) 

Диспансеризовано  100% 100 % 

Порушення гостроти зору  2  11 

Порушення постави  13  35 

Плоскостопість  11  9 

ЛОР захворювання  2  1 

Серцево-судинні  9  21 

Захворювання органів дихання 1  2 

Захворювання органів травлення 3  11 

Хронічні захворювання шкіри -  1 

Локальні форми туберкульозу  -  - 

Хірургічні захворювання  1  3 

Неврози, логоневрози  -  - 

Порушення нервового стану  - 2  

Вроджені аномалії  -  1 

Дефекти мови  1  2 

ЗПР  -  - 



   Аналіз  показників диспансерного огляду свідчить про збільшення кількості дітей - 

дошкільників диспансерної групи хворих на серцево-судинні захворювання та збільшення 

кількості дітей обох ланок з плоскостопістю. Зменшилась кількість дітей з 

захворюваннями органів дихання, неврозами.  

  За результатами диспансерного огляду регулюється здійснення фізичного навантаження  

дітей за групами здоров’я.  

Таблиця  груп здоров’я  

 Групи, класи  І група 

здоров’я 

 ІІ група 

здоров’я 

 ІІІ групи 

здоров’я 

Група №1  (Костюк К.А., Василенко І.В.) 24 - - 

Група №2  (Христич І.М., Головач І.В.) 27 - - 

Група №3 (Василенко І.В., Гріднева О.М.) 8 14 1 

Група №4. (Деренівська О.О., Пашківська О.В.)  27 4 - 

Група №5   (Потапова Г.І., Нікітченко С.І.) 25 - - 

Група №6 (Подобедова О.О., Василенко Т.С.) 20 7 - 

Група №7 (Павленко Л.І., Самойленко О.М.) 19 5 - 

1 клас (Муляревич В.В.) 16 17 1 

2 клас (Малигіна Н.О.) 10 15 1 

3 клас (Вдовиченко Т.І.) 14 14 2 

4 клас (Войтенко Н.В.) 17 10 2 

Всього:                                          300 (181/119) 150/57 30/56 1/6 

          З дітьми ІІ групи здоров’я та частохворіючими проводиться додаткова робота – 

профілактичні оздоровчі масажі та лікувальна фізкультура. Так, протягом 2020 року 

масажистом Бондаренко І.Ю. проведено 2358 оздоровчих процедур для 230 дітей з яких 

280 заняття ЛФК у поєднанні з профілактичним масажем. На початку 2020 року лікарем - 

педіатром Беженар Н.В. було розроблено план оздоровчих заходів, в якому враховуються 

рекомендацій лікарів-фахівців для оздоровлення вихованців диспансерної групи.    

         На сьогоднішній день у закладі освіти функціонує 3 групи санаторного типу для 

дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими і затухаючими формами 

туберкульозу та частохворіючих дітей на гострі респіраторно-вірусні інфекції  (62 дітей). 

В цих групах протягом 2020 року проводились лікувально-профілактичні заходи, 

забезпечувалося відновлення їх фізичного та психоемоційного здоров’я.      

          В закладі систематично  аналізується стан захворюваності дітей.  Дані про 

захворюваність за рік узагальнюються на підставі місячних звітів, які складаються 

протягом року. Такий детальний аналіз дає змогу відобразити повну картину 

захворюваності вихованців закладу.  

Стан здоров’я вихованців за 1 рік 

 2020 рік 

Пропущено днів 14559/4908 

З них по хворобі 475/680 

Пропущено днів через хворобу (на одну дитину) 3/6 

Кількість захворювань 100/11 

Кількість захворювань на 1 дитину   0.5/0.09 

Тривалість хвороби 0.5/62 

Кількість часто хворіючи дітей 62/5 

Стоять на диспансерному обліку 63/62   

    

Виходячи з реальних даних захворюваності вихованців Початкової школи № 1 

встановлено, що за дванадцять місяців роботи у комплексі зареєстровано 111 випадків 

захворювань на 300 дітей. При більш детальному аналізі з’ясовано, що на одну дитину 

(умовно)   припадає 0.4 випадки захворювання   і пропущено кожним із вихованців через 



хворобу  3.8 днів.   Питання оздоровлення дітей обговорюється на радах, нарадах при 

директору (27.04.2020 р., 20.01.2020 р., 24.02.2020 р.),  надаються необхідні  консультації. 

Педагоги закладу спільно з медичним персоналом та батьками шукають шляхи 

поліпшення здоров’я дошкільників та учнів.  У закладі протягом декількох років 

проводиться конкурс «Найздоровіша дошкільна група», «Найздоровіший клас».   

За результатами 2020 року переможцями стали група №3 (вих. Потапова Г.І., Нікітченко 

С.І.) та 3 клас (вч. Вдовиченко Т.І.).  

 

Аналіз пропущених дітоднів по хворобі:  

 2020 рік 

Всього дітей 181/119 

Всього захворювань 100/11 

Шкіряні  2/0 

ГРВІ 29/4 

Соматичні:  69/7 

Фарингіт 40/6 

Бронхіт 10/1 

Пневмонія 0/0 

Ангіни 1/0 

Інші (ліпома, розлади шлунку та ін..) 18/0 

Інфекційні: (краплинні, кишкові) 1/0 

Краплинні: 1/0 

Грип - 

В.віспа   - 

Коклюш - 

Краснуха - 

Епідпаротит  - 

Скарлатина 0/1 

Кишкові:   5/0 

Дизентерія  - 

ГЕК 5/0 

 

          У 2020 році прослідковується значне зменшення інфекційних захворювань, а також 

значна кількість соматичних, шкіряних та ГРВІ. Протягом року діти майже не хворіли на 

краплинні захворювання. Значно зменшилась кількість гострих респіраторних вірусних 

інфекцій серед дітей дошкільного віку в порівняні з 2019 роком.   

         Протягом  року медики закладу намагалися працювати в напрямку виявлення у дітей 

захворювань на ранніх стадіях. Педагогами та медичними сестрами постійно 

здійснювалася санітарно-освітня  та роз’яснювальна  робота з батьківським колективом. 

Даний вид роботи з батьками проводиться через сайт ПШ (особливо у період карантину 

на COVID-19), бюлетені, бесіди, консультації, анкетування, консультації (щодо адаптації 

новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінньо-зимовий та весняний період), а 

також - роз’яснювальна  робота серед батьків щодо необхідності ізоляції хворих дітей з 

дитячого колективу для подальшого їх швидшого одужання. У групах  та класах 

проводилась  консультативна робота щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах закладу.  

        За рік зафіксовано 3 мікротравми  (дошкільники - 2,  школярі - 1)  та одна травма 

(дошкільники - 0,  школярі - 1) з діагнозом:  забій колінного суглобу. 

         На постійному контролі здоров`я працівників комплексу, які безкоштовно, двічі на 

рік, в жовтні та квітні,  проходять медичний огляд в  міській поліклініці. Згідно наказу 

№12 від 02.01.2020 р., відповідальність  за проходженням медичних оглядів покладалося 

на старшу медичну сестру  Федорчук М.О.. В наявності медичні книжки всіх працівників 



закладу, які зберігаються в медичному кабінеті. Проте, у 2020 році є порушення графіку 

проходження медичних оглядів працівниками ПШ із-за введення карантину на COVID-19. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Персоналу Початкової школи № 1 неухильно виконувати оздоровчі заходи за  

програмою Школи здоров’ятворчості. 

2. Педагогам ПШ № 1: 

2.1. Щоденно дотримуватися вимог безпеки життєдіяльності під час роботи з вихованцям 

закладу. 

2.2. Посилити якість проведення щоденного ранкового прийому  з метою попередження 

заносу у дитячий колектив інфекційних захворювань. 

2.3. Чітко дотримувалися протиепідемічних заходів на COVID-19. 

2.4. До 01.03. 2021 року провести для батьків вихованців санітарно-просвітницьку роботу 

щодо організації та дотриманням  режиму дня, загартування дітей в домашніх умовах. 

2.5. Постійно слідкувати за поставою дітей під час проведення навчального процесу. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Новіцькій  Л. І.:  

3.1. Здійснювати постійний контроль за проведенням реабілітаційно-оздоровчих заходів 

педагогами закладу. 

3.2. Підвести на кінець навчального року підсумки конкурсу «Найздоровіший клас 

(група)». 

4. Медичним працівникам закладу щотижнево проводити  огляд вихованців з метою 

попередження захворювань та виявлення їх на ранніх стадіях.  

5. Старшій медичній сестрі Федорчук  М.О. постійно оновлювати сторінку «Медична 

робота» на сайті ПШ № 1. 

6. Адміністрації закладу протягом року  продовжити роботу щодо поповнення 

матеріальної бази медичного кабінету необхідним обладнанням, відповідно до 

встановленого переліку. 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ПШ № 1                                                          В. М. Кривда 

 

З наказом ознайомлені і згодні: 

01.02.2021 р. 

                                                                                           Л. І. Новіцька                                                                                                                                                                                   

                                                                                           М.О. Федорчук 

                                                                                           І.К. Нагорна 

 

 

  

 

 


