
Шановні медичні працівники, що заповнюють медичну карту! 

Нагадуємо Вам про кримінальну відповідальність за внесення до медичних документів завідомо неправдивих даних! 

 

ОБМІННА МЕДИЧНА КАРТА 

дитини, що направляється до французького табору «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» 
 

 
 

ДАНІ З КАРТИ ВАКЦИНАЦІЇ ПРО ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ 

 
Щеплення Найменування препарату Дата введення Доза Серія 

Кір     

Дифтерія     

Кашлюк     

Скарлатина     

Епідпаротит     

ТВС     

Інші     

 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА УСТАНОВА, ЯКА ВИДАЛА КАРТУ 

(назва) 

 

(адреса) (телефон) 

 
 

М.П. «    »  202_р. Лікар   
    підпис                       ПІБ 

 

М.П. «    »  202_р. Лікар  (  ) 
підпис ПІБ 

ПІБ: Дата народження: 

МЕДИЧНІ ДАНІ 

 
Анамнез:    

Дані про розвиток дитини, травмах, всіх перенесених захворювань, аллергоанамнез 
 

Перенесені інфекційні захворювання:    

 

Перебуває на диспансерному обліку    
Дані про розвиток дитини, травмах, всіх перенесених захворювань, аллергоанамнез 

ДАНІ ОБ’ЄКТИВНОГО ОГЛЯДУ 

 

Фізичний розвиток:                                                                                                                                                                                         

 

Нервово-психічний розвиток:                                                                                                                                                                                                

Група здоров'я: -I -II -III -IV. Режим: -загальний / -щадящій 

Мед. Група для занять фізкультурою: основна, підготовча, спеціальна. 

 

Діагноз основний:                                                                                                                                                                                                               

Лікарський висновок:                                                                                                                                                                                             

Супутні захворювання:                                                                                                                                                                                                 

Дані огляду на заразні шкірні захворювання:     

ДОВІДКА РАЙОННОЇ САНЕПІДСТАНЦІЇ 

Оформляється не раніше ніж за 4 дні до виїзду до французького табору «КЛУБ ЛЮМ'ЄР»  

Видана в тому, що протягом останніх 22 днів до дня видачі, за місцем проживання та місцем навчання реципієнта, випадків 

інфекційних захворювань і можливих контактів з носіями    
Не спостерігалося / спостерігалося 

 
 

Назва, адреса, телефон, РайСЕС 

ДОДАТКОВА МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
(заповнюється батьками) 



ВИМОГИ МЕДИЧНОГО ВІДБОРУ 

ПРИ НАПРАВЛЕННІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ВО ФРАНЦУЗЬКИЙ ТАБІР «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» 

 

 

1. Обмінна медична карта заповнюється лікарем-педіатром або лікарем підліткового кабінету з комплексною 

оцінкою стану здоров'я дитини. 

2. Всі діти по приїзду до французького табору «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» проходять медичний огляд. Ті з них, кому 

протипоказано направлення за станом здоров'я, а також не мають повністю оформленої медичної карти, 

повертаються назад з супроводжуючими за рахунок організації або особи, яка направила їх у французький табір 

«КЛУБ ЛЮМ'ЄР» з повідомленням на адресу медичного закладу, який заповнив медичну карту. 

3. Діти повинні бути щеплені згідно віку і з урахуванням епідеміологічної ситуації проживання. 

4. Протипоказаннями для направлення до французького табір «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» є: 

- всі захворювання в гострому періоді; 

- всі форми туберкульозу різних органів і систем; 

- ревматизм до зняття з диспансерного обліку; 

- придбані і 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 шлунка і 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 просаніровани 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 медичного працівника табору, зробивши позначку в медичній карті 

дитини в графі «Додаткова медична інформація». 

9. Лікування загострень хронічних захворювань, які є протипоказанням для направлення дитини до французького 

табір «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» і не зазначених у медичній карті дитини, проводиться за рахунок батьків, опікунів або 

організації, які направили дитину на відпочинок. 

 
 

УВАГА! 
Купуючи путівку Ви підтверджуєте, що ознайомилися з вимогами медичного відбору при направленні дітей до 
французького табір «КЛУБ ЛЮМ'ЄР» і стверджуєте, що Ваша дитина не має обмежень для перебування в таборі 
«КЛУБ ЛЮМ'ЄР». Крім того, Ви даєте дозвіл медичного персоналу робити рентгенівські знімки, необхідні аналізи, 
ін'єкції, і, в разі необхідності, здійснювати лікування Вашої дитини протягом табірної зміни. 


