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Лубенського лісотехнічного коледжу

Загальні положення
Положення про медичний пункт Лубенського лісотехнічного коледжу 

визначає призначення, основні задачі організації діяльності медичного пункту по 
обслуговуванню студентів, працівників навчального закладу.

Медичний пункт призначений для організації і проведення комплексу 
лікувально-профілактичних заходів по збереженню і зміцненню здоров’я студентів 
та працівників коледжу.

Медичний пункт в своїй діяльності керується нормативними документами 
про організацію медичної допомоги населенню, розпорядженнями адміністрації 
коледжу, а також цим Положенням.

Медичний пункт очолює фельдшер, який є штатним працівником коледжу і 
діє згідно посадової інструкції.

Завдання і функції медичного пункту
Основними завданнями медичного пункту є:

- надання першої долікарської допомоги студентам при травмах, гострих і 
хронічних захворюваннях (при загостренні);
- направлення хворих до лікарів-спеціалістів міської поліклініки для надання 
медичної допомоги, а в екстрених випадках -  направляє в стаціонар для надання 
спеціалізованої медичної допомоги;
- проведення профілактичних медичних оглядів і диспансеризація студентів у 
відповідності з діючими положеннями, диспансерний нагляд за певними групами 
хворих;
- проведення протиепідемічних заходів: виявлення і ізоляція інфекційних хворих, 
динамічний нагляд за особами, які були в контакті з інфекційними хворими.

До функцій медичного пункту відносять:
- участь в проведенні заходів по попередженню і зниженні захворюваності 
студентів та працівників з тимчасовою втратою працездатності, травматизму, 
покращенню санітарно-гігієнічних умов студентів;
- ведення щоденного амбулаторно прийому;
- ведення поіменного обліку захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;
- звільнення студентів при необхідності від навчальних занять і практичних робіт, 
занять з фізичного виховання та навчальних практик;
- організація і проведення профілактичних заходів серед студентів, працівників, 
направлених на зниження захворюваності;
- проведення огляду на амбулаторному прийомі при поселенні в гуртожиток і під 
час навчання студентів, які проживають в гуртожитку, на педикульоз і шкірні 
захворювання;



- направлення до лікаря-фтизіатру студентів, яким необхідна дана консультація 
(при наявності відповідних симптомів);
- здійснення, у відповідності до стану здоров’я студентів, розподілу на групи 
здоров’я;
- диспансерний нагляд окремих груп студентів, які мають хронічні захворювання;
- організація і проведення заходів по санітарно-гігієнічному вихрванню, пропаганді 
здорового способу життя, в тому числі раціонального харчування, посилення 
рухової активності, боротьба з курінням і іншими шкідливими звичками;
- імунопрофілактика інфекційних захворювань студентів;
- здійснення санітарно-просвітницької роботи (випуск санбюлетнів, постійне 
обновлення інформаційних стендів);
- ведення і заповнення необхідної медичної документації;

проведення передрейсових (після рейсових) медичних оглядів водіїв 
транспортних засобів;
- здійснення контролю за якістю приготування страв та санітарно-гігієнічного 
стану їдальні коледжу;
- здійснення контролю за санітарним станом гуртожитків, навчального корпусу, 
лабораторій, виробничих майстерень коледжу;
- контроль за проведенням щорічних медоглядів працівників.

Організація діяльності медичного пункту
Графік роботи медичного пункту встановлюється за згодою з керівництвом 

навчального закладу.
Медпрацівник повинен мати спеціальну підготовку, яка підтверджується 

дипломом про відповідну освіту.
Адміністрація Лубенського лісотехнічного коледжу виділяє для медичного 

пункту необхідне приміщення, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, які 
пред’являються до медичних приміщень навчальних закладів.

Медичний пункт укомплектовується необхідним оснащенням і 
інструментарієм.

Оснащення медичного пункту
Відповідно до чинних норм законодавства, медичний пункт укомплектований 

засобами медичного призначення та лікарськими засобами для надання першої та 
невідкладної медичної допомоги згідно додатків 1,2,3.



Додаток 1.
Перелік устаткування, обладнання та виробів медичного призначення

медичного пункту коледжу 
(табель оснащення)

№
з/п

Устаткування, обладнання або виріб 
медичного призначення Кількість

1. Письмовий стіл 1 шт.
2. Стільці 2 шт.
3. Ширма 1 шт.
4. Кушетка 1 шт.
5. Шафа канцелярська 1 шт.
6. Шафа аптечна 1 шт.
7. Холодильник для вакцин і медикаментів 1 шт.
8. Умивальник 1 шт.
9. Відро з педальною кришкою 1 шт.
10. Ваги медичні 1 шт.
11. Ростомір медичний 1 шт.
12. Динамометр ручний 1 шт.
13. Таблиця для визначення гостроти зору, розміщена в 

апараті Рошта
1 шт.

14. Тонометр 1 шт.
15. Фонендоскоп 2 шт.
16. Джгут гумовий 4-6 шт.
17. Шприци одноразові з голками:
18. - 2,0 мл 10 шт.
19. - 5,0 мл 10 шт.
20. - 10,0 мл 5 шт.
21. Пінцет 1-2 шт.
22. Термометр медичний 3 шт.
23. Ножиці 2 шт.
24. Грілка гумова 1-2 шт.
25. Міхур для льоду 1-2 шт.
26. Лоток фігурний 5 шт.
27. Шпатель металевий 1 шт.
28. Шини (Крамера, Дитерихса) пластмасові для верхніх 

кінцівок
10 шт.

29. Ноші (носилки) 1 шт.
ЗО. Кварц тубусний 1 шт.
31. Пантограф дерев’яний 1 шт.
32. Килимок (1 м х 1,5 м) 1 шт.



Табель оснащення медичного пункту коледжу 
медикаментами та перев’язувальними матеріалами

Додаток 2.

№
з/п Назва лікарського засобу Кількість

1. Розчин йоду спиртовий 1 фл./50 мл
2. Розчин брил, зеленого спирту 2 % 1 фл./50 мл
3. Розчин перекису водню 3 % 3 фл./150 мл
4. Настій валеріани 2 фл./50 мл
5. Краплі м’ятні 2 фл./50 мл
6. Парацетамол табл. 3 уп.
7. Цитрам он табл. 2 уп.
8. Папазол табл. 2 уп.
9. Активоване вугілля 5 уп.
10. Фурацилін табл. 1 уп.
11. Мед. клей БФ-6 1 фл.
12. Трубчатий бинт № 1 5 шт.
13. Трубчатий бинт № 2 5 шт.
14. Бинт стерильний 10x5 2 шт.
15. Бинт нестерильний 10x5 2 шт.
16. Серветки стерильні 1 пач.
17. Вата 1 шт.-ЮО г
18. Лейкопластир катуш. 1 шт.
19. Марлеві пов’язки 10 шт.
20. Сода питна 1 пач.
21. Розчин аміаку 20 % 1 по 50 г
22. Хлорамін 1 пач-100 г
23. Спирт етиловий 70 % 200 г



Перелік лікарських засобів 
для надання невідкладної допомоги

Додаток 3.

№
з/п Назва лікарського засобу Кількість

1. Атропін, 0,1 % 3 амп.
2. Кордіамін, амп. 1 уп.
3. Еуфілін 2,4 % 1 уп.
4. Преднізолон 2 амп.
5. Адреналін 0,1 % 1 уп.
6. Кофеїн 10 % 1 уп.
7. Супрастин 2 % 1 уп.
8. Фізіологічний розчин в амп. 2 уп.
9. Аміназин 2,5 % 2-3 амп.
10. Розчин магнезії 25 % 1 л
11. Димедрол 1 % 2 уп.
12. Анальгін 50 % 2 уп.
13. Новокаїн 0,25 % 3 уп.
14. Піпольфен 2,5 % 2-3 амп.


