МЕДИЧНА АНКЕТА
ПУТІВКА №______ ЗМІНА______з_______по________
Шановні медичні співробітники, заповнюючи цю медичну карту нагадуємо вам про кримінальну
відповідальність за внесення в медичні документи заздалегідь хибних даних.
Обмінна медична карта дитини, що направляється в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга»
ПІБ:

ДАТА НАРОДЖЕННЯ:

МЕДИЧНІ ДАНІ
Анамнез: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
дані про розвиток дитини, травми, всі перенесені захворювання, алергії

Перенесені інфекційні захворювання:__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
на диспансерном обліку: ____________________________________________________________________

ДАНІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОГЛЯДУ
Фізичний розвиток:_________________________________________________________________________
Нервово-психічний розвиток:_________________________________________________________________
Группа здоров’я: I c

II c

III c

IV c

Мед. група для занять спортом: c основна c підготовча c спеціальна
Чи вміє ваша дитина плавати?
c так c ні
Діагноз загальний: _________________________________________________________________________
Лікарське заключення:______________________________________________________________________
Супутні захворювання:______________________________________________________________________
Дані огляду на шкірні захворювання:___________________________________________________________

МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД, ЩО ВИДАВ КАРТУ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(назва)

М.П. «__» _______201_г. Лікар_______________________________________ ( _______________ )
(адреса та телефон)

ПІБ, підпис

ДОДАТКОВА МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ (Заповнюється батьками) Шановні батькі, якщо ваша дитина приймає ліки на постійній основі, або ваша дитина потребує певного психологічного супроводу, або можливо їй потрібна особлива дієта, чи ви хочете надати будь-які інші відомості медичного
характеру, що дозволять нам якісно надавати послуги з оздоровлення вашої дитини, вкажіть їх нижче_________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ВИМОГИ МЕДИЧНОГО ВІДБОРУ
ПРИ НАПРАВЛЕННІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
В ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ВІДПОЧИНКУ «ЛАЗУРНА РАЙДУГА»

1. Карта медичного обміну заповнюється лікарем-педіатром або сімейним лікарем при
комплексному огляді стану здоров’я дитини.
2. Всі діти по приїзду в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга» проходять медичний
огляд, якщо в дитини буде виявлено протипоказання (зазначені нижче), а також, у випадку, відсутності повної
інформації в медичній карті, дитину буде відправлено додому з супроводжуючими за рахунок організації або
особи, що направила її в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга» з повідомленням до
закладу медичної установи, що видав карту обміну.
3. Діти повинні мати щеплення відповідно віку з урахуванням епідеміологічної ситуації місця проживання.
4. Протипоказаннями для направлення дитини в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга» є:
• всі захворювання в гострому періоді;
• всі форми туберкульозу різних органів і систем;
• ревматизм в активній стадії, до зняття з диспансерного обліку;
• набуті та вроджені пороки серця і судин, в тому числі оперовані;
• гіпертонічна хвороба;
• захворювання крові та кровотворних органів;
• епілепсія, інші судорожні припадки та їх еквіваленти;
• гострі психічні захворювання і реактивні стани;
• бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма;
• виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки;
• гострий нефрит, пієлонефрит - не раніше 5 років після стихання гострого процесу, хронічний нефрит, нирковокам’яна хвороба, вроджені аномалії нирок, що супроводжуються порушенням їх функції;
• цукровий діабет, тиреотоксикоз;
• всі заразні, паразитарні захворювання шкіри (короста, грибкові ураження тощо.).
5. При направленні реконвалесцентів після інфекційних захворювань керуватися відповідними наказами
Міністерства охорони здоров’я.
6. Особи, які потребують санації зубів повинні бути просановані до заїзду в табір.
7. Діти, уражені педикульозом, повинні пройти санітарну обробку.
8. Якщо дитині необхідно за курсом лікування приймати будь-які медичні препарати, що знаходяться у дитини,
Вам необхідно письмово повідомити про це головного лікаря табору, зробивши позначку в медичній карті дитини в графі «Додаткова медична інформація».
9. Лікування загострень хронічних захворювань, які є протипоказанням для направлення дитини в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга» не зазначених у медичній карті дитини, буде проводитись
за рахунок батьків, опікунів або організації, які направили дитину на відпочинок.

УВАГА!

Купуючи путівку в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга» Ви підтверджуєте, що ознайомилися з вимогами медичного відбору дітей і стверджуєте, що Ваша дитина не має обмежень для перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Лазурна Райдуга». Крім того, Ви даєте дозвіл медичному
персоналу робити рентгенівські знімки, необхідні аналізи, ін’єкції, і, в разі необхідності, здійснювати лікування
Вашої дитини протягом табірної зміни.
ПІБ_________________________________________________ телефон_____________ Підпис____________

