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Шкільна охорона здоров’я - це медична послуга, що призначена для учнів основної 
загальної школи та їхніх сімей та яка доступна у шкільні дні у школі або у безпосередній 
близькості від неї. Медичне обслуговування в школі є безкоштовним. Усі учні базової 
загальноосвітної школи, тобто учні 1 - 9 класів, мають право на шкільне медичне 
обслуговування. 

Послуги з шкільної охорони здоров’я надають медсестра та шкільний лікар.

Прийом у медичної сестри
У шкільної медсестри щодня відкритий медичний пункт, куди 
учні можуть прийти без попереднього запису, щоб обгово-
рити свої симптоми чи інші речі, які викликають занепокоєння. 
Можна також піти на прийом без запису, якщо учень захворіли 
під час навчального дня.

Інформацію про час прийому медсестри можна отримати в 
школі.

Щорічні огляди стану здоров’я
Щороку кожен учень запрошується на медичний огляд, який 
охоплює всю вікову групу. 

Метою шкільних медичних оглядів є моніторинг та підтримка 
вікового розвитку дітей та молоді, виявлення факторів, що 
загрожують здоров’ю та благополуччю, а також надання під-
тримки та індивідуальних консультацій у разі такої потреби, у 
тому числі й опікунам. Медичний огляд є добровільним. 

Існує два типи огляду стану здоров’я: медогляд медсестрою 
учня та розширені перевірки стану здоров’я, які проводяться 
в 1, 5 та 8 класах. Опікуни також запрошуються на розширені 
огляди стану здоров’я. Під час проведення таких оглядів окрім 
медсестри присутній також лікар.

Під час оглядів стану здоров’я шкільний медичний працівник 
проводить обстеження, що погоджені для кожного класу. До 
них відносяться, наприклад, контроль:

• зростання

• постави

• зору

• слуху

• пубертатного розвитку

• та вакцинального імунитету.

Під час огляду учню також можуть бути проведені узгоджені 
раніше контрольні перевірки та інші необхідні огляди. Якщо 
учень не має захисту від інфекційних захворювань за націо-
нальною програмою вакцинації, при необхідності її можна 
бути доповнити. 

Під час розширених оглядів здоров’я дітей і молоді оцінюють 
різносторонньо їхнє

• благополуччя

• здоров’я

• розвиток

• сімейні відносини

• благополуччя опікунів і всієї родини 

• вільний час 

•  та звички щодо здорового способу життя.

Наприкінці медичного огляду разом вирішується, чи будуть 
перевірки здоров’я учня продовжуватися згідно зі звичай-
ною програмою перевірки або потрібні зустрічі чи інші дії вже 
перед наступним щорічним оглядом.

Будь-яка необхідна підтримка планується спільно з учнем та 
опікунами. Підтримкою можуть бути, наприклад, наступні 
відвідування шкільного медичного закладу, направлення до 
куратора чи психолога або підтримка та послуги для опікунів. 

Про початок оглядів стану здоров’я учнів інформуються 
батьки учнів.



Метою медичних оглядів у школі є 
моніторинг та підтримка вікового розвитку 
дітей та молоді, виявлення факторів, що 
загрожують здоров’ю та благополуччю, а 
також надання підтримки та індивідуальних 
консультацій у разі такої потреби.

Перевірки стану порожнини рота
Для учнів основної загальної школи 1, 5 та 8 класів проводяться огляди порожнини рота. Огляд про-
водить лікар-стоматолог або зубний гігієніст. У разі необхідності можуть бути проведені перевірки 
та обстеження на основі індивідуальних потреб учня. 

Під час оглядів зосереджуються на основних моментах розвитку, які є важливими для кожного віку. 
До них відноситься, наприклад, зміна молочних зубів на постійні та розвиток прикусу. Перевірки під-
тверджують розвиток здорових звичок і особистий догляд щодо свого здоров’я порожнини рота.


