УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
23 вересня 2013 року

м.Здолбунів

№ 214

Про здійснення контролю за станом
проходження медоглядів
у навчальних закладах освіти району
На виконання спільного наказу відділу освіти Здолбунівської районної
державної адміністрації від 19.04.2013 №100, Здолбунівського районного
центру первинної медичної допомоги від 12.04.2013 №39 та Здолбунівської
центральної районної лікарні від 15.04.2013 №68 «Про вдосконалення
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Здолбунівського району», відповідно до плану роботи відділу освіти, з метою
забезпечення контролю за проведенням поглибленого медичного огляду в
загальноосвітніх навчальних закладах району на початок 2013-2014
навчального року
Наказую:
1. Здійснити контроль за станом проходження медоглядів у навчальних
закладах освіти району із 25 вересня по 11 листопада 2013 року згідно з
додатком.
2. Затвердити комісію у складі:
- Рудько І.М.- голови комісії, головного спеціаліста відділу освіти
райдержадміністрації;
- Пальчевської Н.Б. – методиста районного методичного кабінету
Здолбунівської районної ради (за згодою);
3. Узагальнити матеріали вивчення стану проходження медоглядів у закладах
освіти району до 20 листопада 2013 року.
4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник відділу

В.Бондарчук

Додаток
до наказу відділу освіти
райдержадміністрації
23.09.2013 № 214
ПЛАН
здійснення контролю за станом проходження медоглядів
та вдосконалення медичного обслуговування учнів
у навчальних закладах освіти району
1. Аналіз стану проходження медогляду у закладі. Інформування батьків
учнів про медогляд.
2. Допуск учнів до навчання на основі довідок про стан здоров’я
відповідно до визначених груп для занять фізкультурою.
3. Наявність медичної документації відповідно до спільного наказу
відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації, Здолбунівського
районного центру первинної медичної допомоги, Здолбунівської
центральної районної лікарні від 19.04.2013 №100 «Про вдосконалення
медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Здолбунівського району».
4. Наявність медкабінету та кабінету профщеплень, їх забезпечення.
Укомплектування штату медпрацівниками відповідно до затверджених
Типових штатних нормативів та створення відповідних умов для
роботи медперсоналу.
5. Заходи щодо збереження здоров’я та фізичного розвитку дітей,
проведення профілактичної роботи та інформування учнів, батьків,
працівників навчального закладу щодо запобігання захворюванням,
попередженню спалахів гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь.
6. Укомплектування закладу меблями та навчальним інвентарем
відповідно до вікових особливостей.
7. Дотримання керівниками закладів вимог санітарного законодавства під
час проведення навчально-виховного процесу та перебування школярів
у групах подовженого дня.
Головний спеціаліст відділу

І.Рудько

