БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦШ
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виiзного спiльного засiдання колегii Барвiнкiвськоi районноi державllоТ
адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
Барвiнкiвського району
вiд 20 вересня 2018 р.
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4. Про результати органiзацii та проведення профiлаlсгичших оглядiв
школярiв перед початком 20|8/2019 навчального року.

Проаналiзувавши та обговоривши питанЕя про результати органiзацiТ та
проведення профiлактичних оглядiв школярiв перед початком 2018120|9
навчального року, виiЪного спiльне засiдання колегii раЙонноi державноТ
адмiнiстрацiТ та зборiв адмiнiстративно-господарського активу району вiд 20
вересня 2018 року вiдмiчае, що робота з органiзацii профiлактичних оглядiв в
районi проведена на належному piBHi.
В районi станом на 01 .09.2018 року, медичним профiлактичним оглядам
пiдляга-гtо - 2074 школярiв згiдно графiку проходження огJuIду, оглянуто 2074
(

100%).

В обов'язковому порядку при профiлактичних оглядах школярiв
проводиться проOа
проба rу!р,е,
Руф'е, яка
яка оцlнюе
оцiнюе роооту
час фlзичних
пlд час
роботу серця пlд
фiзичних

навантажень. За результатами проби Руф'е дiти розподiляються по |рупам для
ypoKiB фiзкультури. Видiляються
групи: спецiальна (заняття за спец.
програмами), пiдготовча та основна.
Розподiлено учнiв по групам для занять фiзичною культурою:
Основна груша - 1ЗбI (65,6%).
Пiдготовча - 565 (27,2%).
Спецiальна - 1З7 (6,6%).
Звiльненi вiд занять фiзичною культурою за станом здоров'я 11 дiтей
(0,3%).
Направлено на додаткове обстеження 27 дитини (|,ЗYо). Обстежено на
piBHi ЦРЛ -2З дитини (1 ,|ОА), в обласних заКладах- 4 дитиIIи (0,2%). Визнано
практично здоровими 13б1_ (65,6Уо). На диспансерному облiку перебувае 7|З
дiтей (З4,4%).
Питання щодо органiзацii та проведення поглиблених медичних оглядiв

3

школярiв знаходиться на постiйному контролi керiвництва КНП кI]ПМСЩ
Барвiнкiвського району>.
Зважаючи на викJIадене вище, виiЪне спiльне засiдання колегii районrrоi
державноi адмiнiстрацii та зборiв адмiнiстративно-господарського активу
району вiд 20 вересня 2018 року вважае зЬ необхiдне:

1. Iнформацiю про

результати органiзацii

та

проведення
гrрофiлактичних оглядiв школярiв перед початком 20|81201,9 навчального року
взяти до вlдома.

2.

Головному лiкарю комун€tльного некомерцiйного пiдприемства
KI_{eHTp первинноi медико-санiтарноi допомоги Барвiнкiвського району>
рекомендувати:

2.|.

Забезпечити проведення щороку обов'язкових медичних
профiлактичних оглядiв учнiв загаJIьноосвiтнiх навчальних закладiв

вiдповiдного району медичними працiвниками у закладах охорони здоров'я.
2.2. Забезпечити проведення роз'яснюв€ulьноi роботи серед батькiв учнiв
загальноосвiтнiх навч€tльних закладiв ycix типiв та фор* власностi щодо
своечасного проходження дiтьми обов'язкових медичних профiлактичних
оглядiв у закладах охорони здоров'я, у разi потреби - додаткового медичного
обстеження стану iх здоров'я.

Вiддiлу освiти районноТ державноi адмiнiстрацiТ сприяти роботi з
органiзацii та проведення щорiчних обов'язкових медичних профiлактичних
J.

оглядiв yrHiB загальноосвiтнiх навч€lльних закладiв району.

голови районноi

4.

Заступнику

5.

Керiвнику аIIарату районноi державноi адмiнiстрацii направити

адмlнlстрац11
державноi
С. КАЗЬОННОМУ забезпечити здiйснення постiйного контролю за
проведенням обов'язкових медичних профiлактичних оглядiв учrriв
заг€Lльноосвiтнiх закладiв району ycix типiв та форм власностi медичними
працiвниками закладiв охорони здоров'я.

витяг з протоколу з означеного питаннrI вiдповiдальним особам.

Голова районноi державноi
адмiшiстрацii
.Щмитро

Сухар

ромАх

