До реєстр.№ 9269 від 07.11.2018 р.
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань охорони здоров'я
01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-95-16, тел./факс: 255-95-33

Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на своєму
засіданні розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення
Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо проведення
профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів
по місцю навчання учнів» (реєстр. № 9269), поданий народними депутатами
України Бахтеєвою Т.Д., Мельничуком С.П., Гальченком. А.В., Безбахом Я.Я.,
Кириченком О.М., Рекою А.О., Помазановим А.В., Драюком С.Є.,
Шипком А.Ф. та Карпунцовим В.В. (протокол № 106 від 23 квітня 2019 року).
Проектом Постанови пропонується затвердити Звернення Верховної Ради
України до Кабінету Міністрів України щодо проведення профілактичних
медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів за місцем їх
навчання та покласти контроль за виконанням цієї Постанови на Комітет
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
Зокрема, вищезазначене Звернення містить вимоги до Кабінету Міністрів
України щодо забезпечення розробки та прийняття Міністерством охорони
здоров’я України і Міністерством освіти та науки України (у місячний строк з
дня набуття чинності цією Постановою) нормативно-правового акта, яким
встановлюватиметься Порядок організації профілактичних медичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів за місцем їх навчання, врахувавши
в ньому необхідність щорічного проведення таких оглядів за участю лікаря
загальної практики - сімейного лікаря або педіатра, або терапевта
(підліткового), стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, хірурга-ортопеда,
фтизіатра та медичного психолога, а також визначивши можливість проведення
під час таких оглядів щеплень, передбачених Календарем профілактичних
щеплень у встановленому законодавством порядку.
Крім того, проектом Постанови пропонується зобов’язати структурні
підрозділи місцевих державних адміністрацій, які опікуються питаннями
охорони здоров’я та освіти, здійснювати планування та організацію роботи
виїзних бригад спеціалістів для проведення профілактичних медичних оглядів
учнів за місцем їх навчання.
Як зазначається у Пояснювальній записці до проекту Постанови,
запропоновані нею заходи мають на меті зниження захворюваності українських
школярів, запобігання виникненню та поширенню інфекційних захворювань в
організованих колективах.

Слід зазначити, що питання організації профілактичних медичних оглядів
учнів загальноосвітніх навчальних закладів вже певним чином врегульовано
законодавством.
Так, відповідно до статті 22 Закону України «Про загальну середню
освіту», заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та
органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд
учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення
лікувально-профілактичних заходів у закладах загальної середньої освіти
незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Порядок медичного
обслуговування учнів загальноосвітніх закладів медичними працівниками, які
входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров’я,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно з пунктом 4 «Порядку здійснення медичного обслуговування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1318, обов’язкові медичні
профілактичні огляди учнів навчальних закладів проводяться щороку
медичними працівниками у закладах охорони здоров’я. У разі проживання
учнів у віддаленій від закладів охорони здоров’я місцевості, зазначені огляди
проводяться щороку медичними працівниками у навчальних закладах на
підставі рішення відповідних структурних підрозділів з питань охорони
здоров’я та з питань освіти місцевих держадміністрацій.
Водночас нормами наказу МОЗ України від 29.11.2002 р. № 434 «Про
удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні»,
затверджено примірне положення про лікаря-педіатра педіатричного відділення
з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах, одним з
обов’язків якого є проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів
дітей, які відвідують навчальні заклади, а також їх оглядів перед
профілактичними щепленнями. А наказом МОЗ України від 16.07.2010 р.
№ 682 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх
навчальних класів» затверджено схему періодичності обов’язкових медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів та перелік
лікарів-спеціалістів, які мають щорічно оглядати учнів відповідного віку.
Згідно з цим наказом учні обов’язково щорічно оглядаються такими фахівцями
як стоматолог, дитячий ортопед та дитячий офтальмолог у 6 та 11 років, а
рештою спеціалістів за показаннями. У віці 14, 15 років перелік обов’язкових
спеціалістів складається лише зі стоматолога, а гінеколог дитячого та
підліткового віку, дитячий ендокринолог та психолог оглядає таких дітей за
показаннями. У віці 17 років обов’язковим є огляд стоматолога, а гінеколог
дитячого та підліткового віку за показаннями. І виключно за показаннями раз у
рік оглядаються відповідними лікарями-спеціалістами діти у віці 7-10, 12 та 13
років. Проведення таких заходів як щорічна перевірка гостроти зору, слуху,
постави та плантографія покладене на молодшого спеціаліста з медичною
освітою.
Відомо, що за останні роки стан здоров’я українських школярів
катастрофічно погіршився. Так, за даними фахівців, на час закінчення середньої
школи практично здоровими можна визнати лише кожного п’ятого школяра, а
більше ніж 40 % дітей мають одне, а то і два хронічних захворювання.

За роки навчання у дітей зростає:
у 2,3 рази - частота порушень гостроти зору;
у 1,4 рази - порушення постави;
у 3,8 рази частіше діагностується сколіоз та майже у 3 рази більше захворювання серцево-судинної та ендокринної систем.
Також серед школярів спостерігається стрімке збільшення нервовопсихічних відхилень, які починають впевнено випереджати захворювання
опорно-рухового апарату та відхилення з боку шлунково - кишкового тракту.
Значно зросла кількість випадків каріозних пошкоджень зубів, патології
формування тканини зуба та пульпіти. Що стосується порушень зору, то в
українських школярів сьогодні це явище набуває ознак епідемії, оскільки
кількість дітей з міопіями, амбліопіями, астигматизмом з останніх 10 років
виросла з 20% до 33% і зберігає тенденції до стрімкого росту.
Тому, Комітет не заперечує проти запропонованого проектом Постанови
доповнення
переліку спеціалістів, які мають щорічно проводити
профілактичний медичний огляд школярів та підвищення якості таких оглядів,
оскільки зміни у стані здоров’я українських дітей, що відбуваються протягом
навчання, свідчать про недостатність заходів, що вживаються для
профілактичної та раннього виявлення захворювань у дітей.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії
корупції у своєму висновку зазначає, що проект акта відповідає вимогам
антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 05 грудня 2018 року,
протокол № 128).
Враховуючи викладене Комітет рекомендує Верховній Раді України за
результатами розгляду прийняти Постанову Верховної Ради України «Про
Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо
проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх
навчальних закладів по місцю навчання учнів» (реєстр. № 9269), поданого
народними депутатами України Бахтеєвою Т.Д., Мельничуком С.П.,
Гальченком. А.В., Безбахом Я.Я., Кириченком О.М., Рекою А.О.,
Помазановим А.В., Драюком С.Є., Шипком А.Ф. та Карпунцовим В.В.
Співдоповідачем із зазначеного питання при розгляді його на пленарному
засіданні Верховної Ради України пропонується визначити Голову Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народного депутата
України Богомолець О.В.
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