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ПОЛОЖЕННЯ
про медичний огляд працівників
Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1.	ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1.	Положення   про   медичний   огляд   працівників
навчального закладу   (далі   —   Положення)   встановлює   порядок
організації та проведення попереднього (при прийнятті на
роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних
оглядів працівників професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, працівників та таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
1.2.	Дія цього Положення поширюється на школу і котельню.
1.3.	Вимоги даного Положення є обов'язковими для всіх
працівників.

2.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 "Положення про медичний огляд працівників" розроблено відповідно до основ законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб», HYPERLINK "http://consultant.parus.ua/?doc=07WLM44829&abz=6JXW2" "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 N 246.
2.2.	Проведення медичних оглядів проводиться за рахунок власних  коштів.
2.3.	З метою встановлення фізичної і психофізіологічної
придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією,
спеціальністю, посадою, запобігання захворюванням і нещасним
випадкам, виявлення захворювань (інфекційних та ін.), які
становлять   загрозу   зараження   працівників, допуску до роботи осіб віком до 21 року, при прийнятті на роботу проходять попередні
медичні огляди.
З метою забезпечення динамічного нагляду за станом
здоров'я працівників, виявлення різних ознак впливу виробничих
умов і шкідливості на організм, а також захворювань, які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією, запобігання нещасним випадкам, поширення інфекційних і паразитарних захворювань у закладі проводяться періодичні медичні огляди.

2.5.	Результати медичних оглядів та висновки про стан
здоров'я заносяться до "Картки особи, яка підлягає медичному
огляду" і зберігаються в лікувально-профілактичному закладі,
який проводить медичні огляди .
2.6.	Результати завершених медичних оглядів заносять до медичної книжки і видають особі, що проходить медичний огляд. Медична книжка зберігається до наступного планового медогляду у кабінеті директора школи
2.7. На час проходження медогляду, обстеження в профпатологічних центрах, клініках науково-дослідних і медичних інститутах для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничних факторів у розвитку захворювань за працюючим зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

3.1. Директор школи визначає-контингент осіб , які підлягають періодичним медичним оглядам, і складає в двох примірниках поіменний список. Один примірник, затверджений директором, направляється до лікувально-профілактичного закладу, другий залишається у закладі.
Особи, які приймаються на роботу або змінюють професію і місце роботи, направляються директором на попередній медичний огляд.
3.2.	Відповідальний за охорону праці, заступник директора школи з навчально-виховної роботи знайомить особу, яка
приймається на роботу, з властивими конкретній професії
шкідливими   і   небезпечними   виробничими   факторами   і
речовинами.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ директора і працівників школи  при проведенні медоглядів
4.1. Директор школи зобов'язаний:
-	зберігати за працівником на час проходження медогляду
місце роботи (посаду) і середній заробіток;
забезпечувати присутність працівників на медогляді відповідно до плану-графіку, а також організовувати позачерговий медогляд, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці;
-	інформувати територіальну санепідемстанцію про зміни в
технологічних процесах, що сталися на підприємстві, введення
нових виробничих процесів і робочих місць із шкідливими і
небезпечними умовами праці;
-	виконувати висновки заключення медичного огляду;
-	щорічно інформувати санепідемстанції і лікувально-
профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта
минулого року;
ознайомлювати працівників, що влаштовуються на роботу із шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами, зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору;
-	забезпечувати усунення причин, що призводять до
професійних захворювань;
не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я.
4.2.	Директор школи  має право:
-	організовувати позачерговий медичний огляд з власної
Ініціативи, за проханням працівника, якщо працівник вважає, що
погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці,
вимогу санепідемстанції;
притягнути працівника, який не проходить медичний огляд, до дисциплінарної відповідальності, або не допускати його до роботи без збереження заробітної плати.
4.3. Директор школи несе відповідальність за:
контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин, що впливають на працівників, і які вимагають проведення медичних оглядів;
 -допущення до роботи  осіб, які не пройшли медичний огляд, або мають протипоказання за станом здоров'я.
-усунення     причин     виникнення     і     розвитку профзахворювань, виконання вимог щодо їх попередження;
-облік  професійних захворювань  та  отруєнь,   що реєструються у працівників;
-	відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з
виконанням професійних обов'язків відповідно до ст.9 Закону
України "Про охорону праці".
4.4.	Працівник має право:
а)	одержувати інформацію:
про шкідливості і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності у закладі;
в)	на позачерговий медичний огляд за його проханням;
4.5.	Працівник зобов'язаний проходити медичні огляди у
встановленому порядку і у визначені терміни та виконувати
медичні рекомендації.
4.6.	Працівник несе відповідальність за:
-	несвоєчасне з'явлення на медичні огляди;
-	невиконання медичних рекомендацій і продовження
роботи в умовах, що протипоказані за станом здоров'я.
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ПОЛОЖЕННЯ
про медичний огляд учнів
Колодрубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

1. Медичне обслуговування учнів  (далі — навчальний заклад) здійснюється відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, Законів України «Про освіту» та «Про охорону дитинства», Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 р. "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
2. Медичне обслуговування учнів навчального закладу включає:
	проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів, а також профілактичних щеплень (згідно з календарем щеплень) після лікарського огляду;

проведення профілактичних та оздоровчих заходів у навчальному закладі;
надання невідкладної медичної допомоги;
організація госпіталізації учнів за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
3. Обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів навчального закладу проводяться щороку медичними працівниками у присутності батьків або осіб, які їх замінюють, у лікувально-профілактичних закладах. Проте , якщо батьки не можуть за якихось обставин бути присутніми при медичному огляді, вони можуть дати інформовану згоду на проведення такого огляду.
Довідку лікувально-профілактичного закладу про результати проведеного обов’язкового медичного профілактичного огляду батьки або особи, які їх замінюють, надають класному керівнику навчального закладу. У довідці вказується дата проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду, група занять фізичною культурою, рекомендації згідно стану дитини, дата проходження наступного обов’язкового медичного профілактичного огляду. Довідка дійсна протягом календарного року.
4. Під час проведення обов’язкових профілактичних оглядів проводиться огляд дітей  сімейним лікарем та, у разі необхідності за його направленням діти направляються на додаткові обстеження, або консультації спеціалістів, дає рекомендації щодо профілактичних щеплень, режиму, харчування та здійснення інших заходів.

В обов’язковому порядку при профілактичних оглядах школярів проводиться проба Руф’є, яка оцінює роботу серця під час фізичних навантажень. За результатами проби Руф’є діти розподіляються  по групам для уроків фізкультури. Виділяються 3 групи: спеціальна (заняття за спец. програмами), підготовча та основна.

5.  Навчальний заклад:
	надає невідкладну медичну допомогу в разі гострого захворювання або травми;

ізолює учнів, які захворіли, а також спостерігає за учнями, які контактували з інфекційним хворим;
бере участь у здійсненні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів;
проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків та учнів щодо здорового способу життя, збереження фізичного та психічного здоров’я;
	організовує проведення поточної дезінфекції.
6.  Інформація про здійснення медичного обслуговування учнів навчального закладу фіксується і зберігається у навчальному закладі та лікувально-профілактичному закладі.
.7. Узагальнена інформація про результати обов’язкових медичних профілактичних оглядів та загальний стан здоров’я учнів навчального закладу щороку доводиться до відома педагогічного персоналу.

