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НАКАЗ 

 

20.08.2013           № 

 

Про організацію профілактичних 
медичних оглядів учнів до початку  

2014/2015 навчального року  
  

 

 На виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров’я 

Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації від 13.08.2014 № 443/348 «Про 

організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних 

закладів I-IV рівнів акредитації до початку 2014/2015 навчального року», 

Департаменту охорони здоров’я, Департаменту освіти від 18.08.2014 № 472/112 

«Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів і форм власності до початку 2014/2015 

навчального року», наказу управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради «Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності 

Московського району до початку 2014/2015 навчального року», з метою 

своєчасного виявлення хворих на інфекційні, паразитарні, шкіряні хвороби та 



запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань в організованих 

колективах до початку 2014/2015 навчального року  

НАКАЗУЮ:  

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Махно А.О.: 

1.1. Скласти графік проведення профілактичних медичних оглядів учнів.  

                                                                                                                 До 26.08.2014  

1.2. Забезпечити проведення організаційних заходів щодо інформування всіх 

учасників навчально-виховного процесу про порядок проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів.  

                                                                                                                 До 26.08.2014  

1.3. Сформувати та надати у медичні кабінети шкіл списки учнів по кожному 

класу.  

                                                                                                                До 26.08.2014  

1.4. Організувати проведення профілактичних медичних оглядів учнів 5-11-х 

класів навчального закладу згідно з графіком проведення профілактичних 

медичних оглядів, погодженим з комунальним закладом охорони здоров’я 

Харківська міська дитяча поліклініка №12. 

                                                                                           З 26.08.2014 по 30.08.2014  

1.5. Забезпечити 100% проходження медичних оглядів учням навчального 

закладу.  

                                                                                           З 26.08.2014 по 30.08.2014  

1.6. Надавати до управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради інформацію про результати проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів до 13.00 згідно з додатком (додається).  

                                                                          Щоденно, з 26.08.2014 по 30.08.2014  

1.7. Надати до управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради узагальнену інформацію про результати проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів.  

                                                                                                                      02.09.2014  

2. Завідувачу господарства Швайді І.В.: 



2.1. Забезпечити підготовку приміщень для проведення профілактичних 

медичних оглядів учнів у відповідності до вимог санітарних норм і правил та 

достатню кількість дезінфікуючих засобів.  

                                                                                                                 До 26.08.2014  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 З наказом ознайомлені:  

 

Махно А.О. __________ 

Швайда І.В. __________ 

 

 

Махно А.О., 732-55-85 

 

 

 


