
Звіт 

про  роботу медичного кабінету за 2016-2017 навчальний рік 

 

       Шкільна медична сестра Ноздріна Євгенія Петрівна у своїй  роботі 

користується наказом Міністерства охорони Здоров’я України (наказ №678 від 

01 серпня 2013р.) посадовою інструкцією. 

       Медична сестра контролює за здоров’ям  дітей протягом дня. Надає 

первинну медичну допомогу, в разі гострого захворювання  або травми. відлучає 

від контакту з дітьми дітей з проявами захворювання (в’ялість, блювота, 

підвищення температури). Залежно від стану, дитину залишає в медичному 

кабінеті до приходу батьків або відправляє до дому, повідомив про це батьків. 

Проводить систематичний огляд дітей, Регулярно перевіряє стан класів на 

момент захворювання, педикульоз та чесотку. Заповнює «Листок здоров’я» на 

кожен клас. Разом з адміністрацією розробляє заходи на зниження 

захворювання дітей.  

        У школі зареєстровано 2 випадки захворювання  вірусним гепатитом, 2 

випадки вітряної віспи. Під час карантину проводився щоденний контроль за 

контактними.  Систематично проводяться навчання дітей правилам особистої 

гігієни, медичні огляди дітей.  

         Під час медичного огляду дітей, лікарі робили висновки про стан їх 

здоров’я, надавали рекомендації, щодо додаткових обстежень, лікування,  

профілактичних щеплень, режиму харчування. 

       За результатами медичних оглядів здійснюваласть  комплексна оцінка стану 

здоров’я дітей. Дітей з патологією ставили на диспансерний облік. В цьому році 

проведений  поглиблений огляд учнів 5-9 класів. Всього 109 учнів. ФГ – 76 

учнів. Огляд учнів лікарем – педіатром проведений з 345 учнями. 

        Виведена диспансерна  група учнів  -  97 стоять на обліку,  у офтальмолога 

40 учнів, кардіолога – 17 учнів, у педіатра – 40 учнів. 

       За станом здоров’я  діти розподіляються на  групи: 

            - І група – підготовча – 62 учні 

            - ІІ група – спеціалізована – 7 учнів 

            - ІІІ група – звільнені від фізичної культури – 2 учні 

Діти з патологією поставлені на диспансерний облік. 

         Проставлені   щеплення проти дифтерії , стовбняка – 89 дітям, відмовилось 

– 86 дітей.  44 учні відмовились від щеплення проти корі. 18 дітей не мають 

жодного щеплення.   

        Зареєстровано 303 довідки  по хворобі учнів, більшість ОРВІ.   

         Протягом 2016-2017 року за  першою медичною допомогою  звернулось 

940 чоловік. Усім надана необхідна медична допомога. 

 Оздоровлено 12 дітей в санаторіях м.Одеської області.   

         Медична сестра здійснює постійний контроль за організацією харчування, 

за якістю продуктів харчування. Контролює санітарний стан шкільної їдальні, 

додержання особистої гігієни його працівниками, доведення їжі до дітей, 

організацією харчування дітей в початкових класах. Видача готової їжі дітям 



проводиться тільки після зняття проби і запису медичної сестри в книзі 

бронювання про дозвіл на видачу. 

         Євгенія Петрівна контролює проходження медичного огляду персоналом 

школи  з обов’язковою відміткою в медичних книжках. Здійснює контроль за 

використанням та збереженням дезінфікуючих засобів. Проводить консультації 

з питань харчування, профілактики простудних та інфекційних захворювань з 

дітьми, працівниками та батьками учнів школи.           

          Медична сестра готує медичні довідки для школи дітям старших класів. 

Передана документація  до підліткового кабінету на 32 підлітка. 

Медична сестра веде необхідну медичну документацію.  

 

 

 

  
 


