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1. Загальні положення
Дошкільний навчальний заклад "Малятко" №1 м.Жашкова (далі — навчальний заклад) надає для медичного кабінету приміщення, яке відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, здійснює його оснащення, забезпечує лікарськими засобами та виробами медичного призначення, створює належні умови для роботи медичного персоналу. 
	У медичному кабінеті працюють лікар-педіатр та сестра медична. 
	Керівництво роботою медичного кабінету здійснює лікар-педіатр. 
	У своїй роботі лікар-педіатр і сестра медична навчального закладу керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, Положенням про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженим спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496, цим Положенням. 
	
	 

2. Основні завдання лікаря-педіатра і сестри медичної
Лікар-педіатр і сестра медична навчального закладу:
	здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей; 
	проводять обов’язкові медичні огляди дітей; 
	роблять профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ; 
	надають невідкладну медичну допомогу дітям у разі гострого захворювання або травми; 
	здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності; 
	контролюють дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; 
	здійснюють санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників навчального закладу; 
	 
	ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ. 

	 
	 
	 


3. Обов’язки лікаря-педіатра і сестри медичної
Здійснювати медичний огляд дітей під час прийняття до навчального закладу та медичний контроль за перебігом періоду адаптації.
	Щоденно оглядати дітей для вчасного виявлення у них ознак захворювань.
	Раз на місяць оглядати дітей для виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.
	Брати участь у плануванні та проведенні обов’язкових медичних оглядів.
	Аналізувати стан здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців.
	Складати план проведення профілактичних щеплень та забезпечувати його виконання.
	Передавати дані про проведені профілактичні щеплення та результати обов’язкових медичних оглядів до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання та спостереження дитини. 
	Інформувати батьків або осіб, що їх замінюють, педагогічний персонал про заплановані лікувально-профілактичні заходи, зокрема про профілактичні щеплення й обов’язкові медичні огляди, та про їх результати. 
	Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати їх госпіталізацію за наявності показань.
	 Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення їх. 
	Здійснювати постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування (систематично робити розрахунок хімічного складу та калорійності харчового раціону).
	 Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати закладання і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та здійснювати щоденний огляд працівників харчоблоку.
	 Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням фізкультурно-оздоровчих і загартувальних заходів та їх впливом на організм дитини. 
	 Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та фізичним навантаженням на фізкультурних заняттях згідно з віком дитини; запобігати травматизму, спалахам гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.
	 Вживати заходів для ізоляції хворих дітей, спостерігати за дітьми, які контактували з інфекційними хворими, здійснювати протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ.
	 Контролювати своєчасність проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками навчального закладу. 
	 Проводити бесіди з дітьми, батьками або особами, що їх замінюють, та працівниками навчального закладу про здоровий спосіб життя, профілактику травматизму, інфекційних захворювань, зокрема СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом.
	 Дотримуватись конфіденційності щодо стану здоров’я дітей, їхніх батьків або осіб, що їх замінюють, педагогічного персоналу навчального закладу. 
	 Підвищувати свою кваліфікацію.
	 Готувати заявки на лікарські засоби та вироби медичного призначення. 
	 
	 

4. Обліково-звітна та медична документація 
 До обліково-звітної та медичної документації, яку в установленому МОЗ порядку ведуть лікар-педіатр та медична сестра навчального закладу, належать:
	медична картка дитини (ф. 026/о);
	контрольна картка диспансерного нагляду (ф. 030/о); 
	картка профілактичних щеплень (ф. 063/о), індивідуальна картка (ф. 063.1/о); 
	журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о);
	екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о); 
	журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о);
	 ;
	 ;
	журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о). 

	 ;
	 .
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