
Маріупольська загальноосвітня санаторна школа–інтернат І-ІІ ступенів  
Донецької облради є одним з етапів у лікуванні туберкульозу  і  розрахована 
на 410 місць. Комплектування санаторної школи-інтернату проводить 
Департамент освіти  та науки Донецької облдержадміністрації. 
Найголовнішим у діяльності санаторної школи-інтернату є відновлення і 
зміцнення здоров′я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою,  
надання вихованцям кваліфікованої медико-психологло-педагогічної 
допомоги та підтримки у життєвому самовизначенні. 
У школу –інтернат (згідно з Положенням  про санаторну школу-інтернат і 
Статутом школи-інтернату) приймаються діти у віці з 6 років. 
Показання: 

1. Локальні форми внутрішньогрудинного туберкульозу у фазі 
ущільнення і кальцинації. 

2. Туберкульозна інтоксикація. 
3. Позалегеневі форми туберкульозу у фазі згасання специфічного 

процесу. 
4. Діти і підлітки , які перенесли туберкульозний менінгіт (при 

відсутності активних туберкульозних змін в інших органах і порушень 
інтелекту), через рік після лікування в стаціонарі. 

5. Діти і підлітки з групи підвищеного ризику захворювання 
туберкульозом (віраж, гіперергічна реакція на туберкулін, зростання 
туберкулінових проб на 6 і більше мм, контакт з хворими на 
туберкульоз). Діти, інфіковані мікобактеріями з хронічними 
неспецифічними захворюваннями органів і систем, у фазі ремісії. 

6. Діти і підлітки, які перенесли оперативне втручання на легенях з 
приводу туберкульозу і неспецифічних змін, через один рік  після 
операції при відсутності післяопераційних ускладнень і активних 
специфічних змін в інших органах. 

Протипоказання: 
     1. Активні і бацилярні форми внутрішньогрудинного і поза легеневого       
        туберкульозу. 
     2. Неспецифічні захворювання у  період загострення. 
     3. Органічні ураження  нервової системи з наявністю розумової 
відсталості і зниження інтелекту. 
 До щколи –і нтернату направляються діти з усіх міст та районів Донецької 
області. За кожним учнем закріплюється лікар та медична сестра. 
Працівники медичної служби здійснюють лікування основних та супутніх 
захворювань шляхом медикаментозного лікування, дієтичного харчування, 
вітамінотерапії, нетрадиційних методів лікування. 
Згідно функціональним обов′язкам лікар повинен при зарахуванні дитини в 
школу-інтернат заповнити на неї історію хвороби, в яку вносяться 
антропометрічні данні, данні гостроти зору, а також дитина оглядається на 
наявність корости та педікульозу. Лікар проводить збір анамнезу та огляд 
дитини, про що робить запис у історію хвороби. З початку навчального року 
лікар робить аналіз данних, які представлени тубдиспансером, 



територіальною дитячою лікарнею, данні функціональних проб та 
антропометрії,  форми № 63.  
На основі проведеного аналізу лікар складає план специфічного  лікування та 
оздоровлення на навчальний рік, плани осіннього та весняного 
протирецидивного лікування диспансерної групи, плани профілактичних 
щеплень. 
Протягом року лікар: 
1. Проводить огляд учнів 
   - плановий – 1 раз на місяць; 
   - по показникам: після відсутності, при звертанні за медичною допомогою. 
2.Призначає необхідні лікувально-оздоровчі заходи 
   - лікування та оздоровлення в умовах школи-інтернату: медикаментозне                               
    лікуванння, фізіотерапія, дієтичне харчування. формування груп з ЛФК; 
   - консультації вузькими спеціалістами дитячої лікарні; 
   - лікування в умовах стаціонарних відділень; 
   - лікування у санаторно- курортних закладах. 
3.Вивчає стан імунітету дітей, призначає необхідні щеплення в установлений 
строк з урахуванням протипоказників та направляє учнів в кабінети щеплень 
при територіальних дитячих лікарнях. 
4.При наяві учнів з інфекційними хворобами, проводить комплекс проти 
епідемічних заходів: 
   - негайна ізоляція хворого; 
   - контроль за дезінфекцією; 
   - спостереження за контактними (термометрія та огляди); 
   - контроль за харчоблоком. 
5.Проводить контроль проведення 
   - призначеного лікування та оздоровлення; 
   - уроків фізичної культури- 1 раз на місяць; 
   - уроків праці- 1 раз на 2 місяця; 
   - санітарно- гігієнічного режиму спалень, підсобних приміщень, пральні, 
харчоблоку- 1раз на 10днів; 
   - організація харчування- 1 раз на тиждень; 
   - правильного розсадження дітей за партами в залежності від росту, стану  
зору та слуху, наявності супутніх захворювань. 
6.Приймає участь в проведенні батківських зборів. 
7.Проводить санітарно- просвітницьку роботу. 
8. Бере участь у проведенні медичних конференцій, педрад. 
9.Бере участь у складанні раціонального розкладу занять з правильним 
розподілом навантаження протягом тижня. 
10.Проводить аналіз якості своєї діяльності. 
11.Веде необхідну обліково- звітну документацію. 
 
 

 
 



 
Штати медичного центру: 

 
Заступник директора з лікарсько-оздоровчої роботи- 1 ставка 
Лікарі- 4 ставки 
Медичні сестри- 8 ставок 
Інструктор ЛФК- 1 ставка 
Молодший медичний персонал – 2 ставки 
Для проведення лікувально-оздоровчих заходів в школі- інтернаті працює 
медичний центр, який складається з фізиотерапевтичного відділення, 
кабінету ЛФК,  кабінету з охорони життя та здоров′я дітей, ординаторської, 
кабінету заступника директора з лікувально- оздоровчої роботи, кабінету 
старшої медсестри, комори старшої медсестри, сестринської, ізолятора для 
хворих дітей на 8 місць, 2 туалетів та їдальні. 
. Кабінет ЛФК має гімнастичні стіни, дзеркала. гімнастичні палиці та обручи.  
В маніпуляційному кабінеті є маніпуляційні столи, шафи с медикаментами 
для надання невідкладної медичної допомоги, холодильник для збереження 
матеріалу для щеплень та медикаментів, аптечка ВІЛ, протималярійна 
укладка. 
В кабінеті для щеплень є маніпуляційні столи, шафи з медикаментами  для 
надання невідкладної допомоги. одноразові шприці.  
Сестринська має таке обладнання:  ростомір, вагомір, таблицю А. Д. Сивцева 
для дослідження гостроти зору, шафи для історій хвороби. 
Кабінет охорони життя та здоров′я дітей використовується для проведення 
лекцій та бесід по санітарно-просвітницькій роботі.  
На 1 вересня 2019 року в школу-інтернат було зараховано 456 учнів, з яких 
54 особи-це учні ,переміщені з тимчасово окупованої території України та 
районів проведення антитерористичної операції. Серед учнів є 7 дітей –
інвалідів, 7 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
знаходяться під опікою громадян. Протягом І семестра 6  учнів вибуло, 5 
прибуло. 

Основні показники роботи медичного центру. 
Порівняльний аналіз захворюванності учнів санаторної школи-інтернату№11 
за основним діагнозом на початок 2019-2020 навч. року 
 
№ Діагнози 2017-2018 

навч.рік 
2018-2019  
навч.рік  

2019-2020  
навч.рік 

абс.  
кількість 

‰ абс.  
кількість 

‰ абс.  
кількість 

‰ 

1 Тубвіраж 
71 184,4 81 190,1 90 197,3 

2 Тубконтакт 5 13 5 15.3 2 4,5 
3 Тубінфікування 296 768,8 332 779,3 358 785,0 
4 Тубінфікування 

+тубконтакт 
7 18,2 5 15,3 3 6,5 



5 Тубвіраж 
+тубконтакт 

- - 1 2,3 - - 

6 Залишкові зміни 
після 
перенесеного 
туберкульозу 

3 7,8 2 4,6 3 6.5 

7 Залишкові зміни 
після 
перенесенного 
туберкульозу 
+тубконтакт 

- - - - -  

8 Гиперергічна 
реакція на 
туберкулін 

3 7,8  - -  

9 Загальна 
кількість учнів 

385  426  456  

 
 
 
 

 
 
 
Хіміпрофілактичне лікування проводилось 91 учню. 
 
 
 
 
 



У першому семестрі навчального року була  проведена тубдіагностика. 
 

Аналіз туберкулінодіагностики за осінь 2019 року. 
 
 

Кількість обстежених 
 

355 ‰ 

Кількість р. Манту з негативним 
результатом  

2 56,3 

Кількість сумнівних результатів 
р. Манту  

- _ 

Кількість  гіперергічних р. 
Манту 

- - 

Кількість р. Манту з  
результатом  нижче 12 мм 

330 929,5 

Кількість р. Манту з  
результатом 12мм та вище 

25 70,42 

 
Навесні 2020 року в зв′язку з введенням карантину по COVID-19 
туберкулінодіагностика не проводилась і ми не маємо можливості визначити 
стан здоров′я  учнів. 
 

Аналіз захворюванності диспансерної групи 
Поглибленний медичний огляд учні санаторної школи-інтернату №11 
пройшли в серпні 2019 року у дитячих поліклініках по місцю проживання. 
№ Нозологичні 

одиниці 
2018-2019 уч.рр 2019-2020 уч.рр 

Кількість ‰ Кількість ‰ 
 

І Кількість учнів 426  455  

ІІ Диспансерна 
група 

198 464,8 287 630,76 

ІІІ Терапевтична 
група 

62 145,5 94 206,59 

ІІІ.1 Серцево-судинна 
патологія 

24 56,3 44 96,7 

А Органічні 
захворювання 

2 4,7 4 8,79 

Б Функціональні 
зміни з боку 
серця 

22 51,6 40 87,9 

ІІІ.2 Вегето-судинна 
дістонія 

5 11,7 5 10,98 

ІІІ.3 Захворювання 8 18,8 19 41,75 



органів дихання 
А Бронхіальна 

астма 
6 14,1 5 10,98 

Б Респіраторні 
алергози 

1 2,3 2 4,39 

В ЧДХ 1 2,3 12 26,37 
ІІІ.4 Ендокрінна 

патологія 
6 14,1 15 32,96 

ІІІ.5 Захворювання 
органів 
травлення 

10 23,5 14 30,76 

А Хронічний 
холецистохоланг
ит 

1 2,3 1 2,19 

Б ДЖВХ 8 18,8 13 28,57 
В Хронічний 

гастрит 
1 2,3 - - 

ІІІ.6 Захворювання 
нирок 

- - - - 

ІІІ.7 Захворювання 
нервової системи 

9 21,1 7 15,38 

А Органічні 6 14,1 4 8,79 
Б  Функціональні 3 7,0 3 6,59 
ІY ЛОР-патологія 5 11,7 15 32,96 
Y Хірургічна 

патологія 
- - 1 2,19 

YІ Захворювання 
органів зору 

54 126,8 70 153,84 

YІІ Ортопедична 
патологія 

77 180,8 107 235,16 

А Сколіози 24 56,3 46 101,09 
Б Порушення 

осанки 
35 82,2 37 81,31 

В Плоскостопість 17 39,9 22 48,35 
Г Врожденная 

аномалия поясн. 
отд. 
позвоночника 

1 2,3 - - 

Д Хвороба Пертеса 1 2,3 1 2,19 
YІІІ Травматизм 3 7,0 2 4,39 
А Шкільний - - 2 4,39 
Б Спортивний - - - - 
В Побутовий 3 7,0 - - 
 



 
Аналіз диспансерної групи 

 
Спільна диспансерна група у 2019 році склала 287  людини, що відповідає 
630,76 ‰. а це на 61,09 ‰ менше у порівнянні з 2018 роком. 
У 2019 році ми бачимо збільшення  терапевтичної групи захворювань на 
61,09 ‰: 
 
                                             2018 рік-62 особи –145,5 ‰ 
                                             2019 рік-94 особи - 206,59 ‰ 
 
Роздивляючи окремо нозологічні одиниці терапевтичної групи, ми бачимо, 
що кількість дітей з серцево-судинною патологією збільшилась на 40,4  ‰ у 
порівнянні з 2018 роком: 
 

 2018 рік -24 особи-56,3 ‰ 
                                             2019 рік -44 осіб -96,7 ‰ 
 
Функціональні порушення зі сторони серця  склали: 

 
2018 рік -22 особи-51,6‰ 

                                             2019 ріік -40 особи-87,9‰ 
 
А органічні захворювання складають: 
 
                                             2018 рік -2 особи - 2,7 ‰ 
                                             2019 рік -4 особи -8,9 ‰ 
 
Таким чином , ми бачимо кількість дітей с функціональними порушеннями з 
боку серця   збільшилась на 36,3 ‰., а з органічними захворюваннями 
збільшилась на 6,2 ‰. 
У 2019 році зменшилась на 0,72 ‰ кількість дітей з ВСД: 
 
                                             2019 рік- 5 осіб -10,98 ‰ 
                                             2018 рік -5 осіб -11,7 ‰ 
А кількість дітей с захворюваннями органів дихання  зросла на 22,95 ‰. 
 
                                              2019 рік- 19 осіб -41,75‰ 
                                              2018 рік - 8 осіб -18,8 ‰ 
У 2019 році збільшилась  кількість дітей з ендокрінною патологією з 14,1 ‰ 
до 32,96  ‰ 
                                               2019 рік-15 осіб - 32,96‰ 
                                               2018 рік - 6 осіб - 14,1 ‰ 
 



 Також ми спостерігаємо у 2019 році збільшення кількості дітей з 
захворюваннями органів травлення на 7,26  ‰. 
 
                                               2019 рік -10 осіб – 23,5 ‰ 
                                               2018 рік -14 осіб – 30,76 ‰ 
 
                                                  
У санаторній школі-інтернаті для дітей з захворюваннями органів травлення 
організовано дієтичне харчування (стіл №5).,який діти повинні отримувати  
протягом учбового року. Півноценне правильне харчування являється одним 
із компонентів лікування даної патології, може забезпечити правильне 
зростання та розвиток дитячого організму. 
 
Протягом останніх двох років не зареєстровані випадки захворювань нирок. 
У 2019 році зменшилась на 5,72 ‰ кількість дітей з нервовими 
захворюваннями: 
                                    
                                              2019 рік- 7 осіб  - 15,38 ‰ 
                                              2018 рік- 9 осіб- 21,1 ‰ 
 
 Зросла  кількість дітей з ЛОР патологією ( на 21,26 ‰): 
 
                                     2019 рік- 15 осіб- 32,96 ‰ 
                                              2018 рік- 5 осіб- 11,7 ‰ 
 
На 27,04 ‰ у 2019 році збільшилась кількість дітей з захворюваннями 
органів зору. 
                                       
                                              2019 рік- 70 осіб-  153,84 ‰ 
                                              2018 рік- 54 особи- 126,8 ‰ 
 
На 54,36 ‰ зросла в цьому році ортопедична патологія: 
 
                                     2019 рік-107 осіб- 235,16 ‰ 
                                              2018рік- 77осіб- 180,8‰ 
 
Одна з причин виникнення ортопедичної патології у дітей є гіподінамія 
(зменшення рухової активності). З метою профілактики  виникнення 
захворювань опорно –рухового апарату в школі проводиться систематична 
робота з попередження даної патології. Для збільшення рухової активності в 
школі протягом урока- двічі проводиться  фізкультхвилинки. Для учнів з 
патологією опорно-рухового апарату  організовані групи лікувальної 
фізкультури. Дотримуючись порад  лікарів- ортопедів, дітям двічі на рік 
потрібно проводити курси  фізіопроцедур (електрофорез з мікроелементами 



та електростимуляція  м′язів спини). В зв′язку з введенням карантинних 
заходів,  не усі учні змогли отримати фізіолікування. 
В першому семестрі лікування в фізіотерапевтичному кабінеті пройшли 94 
учня, які получили  485 процедур.  
На початку навчального року та в кінці освітнього процесу медичні 
робітники визначають гостроту зору учнів. При цьому восени було додатково 
виявлено 10 учнів   з пониженим зором. Усі діти були  своєчасно спрямовані 
на консультацію до офтальмолога, де були надани рекомендації по корекції 
зору. 
У школі-інтернаті проводиться систематична робота по профілактиці 
порушення зору: розсаджуючи учнів в класах, вчителі дотримуються 
рекомендацій, даних  в листах здоров′я.  Протягом навчального  року учнів 
двічі пересаджують з одного ряду на інший. Проводиться контроль 
освітлення в класах. Своєчасно замінюються світильники, які вийшли з ладу. 
Під час уроку проводиться одна з фізкультхвилинок -це гімнастика для очей. 
 
 
 
                                    Розподіл по групам здоров’я 
 

Група 
здоров’я 

2018-2019 уч. рік 2019-2020 уч. рік 
кількість ‰ кількість  ‰ 

І     

ІІ 413 969,5 442 971,42 

ІІІ 5 11,7 6 13,57 

ІY - - - - 

Y 8 18,8 7 15,38 
 
 
 

 
 



 
Фізичний розвиток 

 
  

Фізичний 
розвиток 

2017-2018 уч. рік. 2019-2020 уч. рік 
кількість ‰ кількість ‰ 

Гармонійне 408 95,8 357 784,61 
Дісгармонійне 18 4,2 98 215,38 

 
 
 

Середні показники фізичного розвитку учнів  (осінь 2019 року). 
 

Клас Середній зріст учня (см) Середня вага (кг) 
1 121,5 23,4 
2 128 27,5 
3 133,1 29,2 
4 148,4 35,3 
5 146,6 38,8 
6 149,2 40,5 
7 162,5 50,2 
8 169,9 64,8 
9 165,1 58,0 

 
Первинна медична допомога. 

У школі організован прийом дітей, які потребують медичну допомогу. 
Чергова медична сестра проводить термометрію тіла, лікар збирає анамнез, 
призначає необхідне лікування. При необхідності дитину ізолюють, потім 
доправляють додому чи в стаціонар. У 2019- 2020  навч. році до лікарів  
За медичною допомогою  у першому семестрі звернулось 779 учнів: 
вересень-254 особи 
жовтень-167 
листопад-182 
грудень-176. 
 
Протягом ІІ семестра медичну допомогу отримали 330 учів. 
січень-169 
лютий-84 
березень-77 

 
 
 
 
 
 



 
Дані захворюванності по простудній групі за 2019-2020 уч.рік. 

                                     
                                                                                                                                       

Місяць Кількість 
захворівших 

‰ 

Вересень 64 140,6 
Жовтень 54 118,7 
Листопад 47 103,3 
Грудень 59 129,6 
Січень 40 87,9 
Лютий 50 109,8 
Березень 17 39,6 

 
Фізичне виховання. 

 
Усі учні санаторної школи - інтернату, дотримуючись наказу МОНУ № 363 
від 12.06.2003 року «Про затвердження положення про загальноосвітню 
школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат», займаються 
по програмі для  санаторної школи-інтернату (спеціальна медична  група) 
Заняття проводяться 3 рази на тиждень. Учні , які за станом здоров′я  
знаходяться на диспансерному обліку з захворюваннями органів дихання, 
опорно-рухового апарату,  займаються в групах з лікувальної фізкультури. 
У 2019 – 2020 році лікувальною фізкультурою займалось 88 осіб. 
Учні, яких за медичними показниками звільнили від занять з фізичноі 
культури у 2019- 2020 році, відсутні. 
 

Протиепідеміологічна робота. 
 

Перед вступом до школи всі учні обстежуються на ентеробіоз.  
У 2019- 2020уч. році було зареєстровано 3 випадки ентеробіозу. Учням було 
призначене лікування в КІЗі з міста проживання, у класах дотримувались 
противоепідемічного режиму. З учнями класів, де виявленні випадки 
ентеробіозу, проведені відповідні бесіди, видані накази та пам′ятки. 
У 2019-2020уч. році зареєстровано 4 випадка вітряної віспи, 4 випадка ГКЗ. 
У класах, де були зафіксовани спалахи захворювань, був встановлен 
карантин, а за учнями- нагляд. 
Один раз на тиждень, а також після перенесеного захворювання , канікул усіх 
учнів оглядають на коросту та педікульоз.  
 
 
 
 
 



 
 

Гігієнічне навчання та виховання. 
 

У школі працює санітарно-гігієнічна комісія, яка контролює  санітарно-
гігієнічний стан класних кімнат, спален, побутових, конролює прання 
білизни.У 2019-2020 році було скоєно  5 перевірок. Виявлені зауваження 
усувають у робочому порядку. 
Санітарно- просвітнецька робота включає до себе випуск санбюлетнів, 
плакатов, проведення загальношкільних днів здоров′я. 
Медичні працівники щомісяця проводять по класах бесіди, міні - лекції на 
різні теми. Це « Особиста гігієна школяра», « Профілактика ентеробіоза та 
лямбліоза»,  «Шкідливі звички», « Профілактика шкільного травматизму»,  
« Весняний авітаміноз» та інші. Протягом карантину по COVID-19 медичні 
сестри проводили бесіди  в онлайн режимі. 

 
Організація харчування. 

 
Важливим елементом організації раціонального харчування дітей є 
правильний розподіл об′єму денного споживання їжі між окремими ії 
прийомами. 
Постачальник продуктів  до школи-інтернату є ТОВ«ЛІБРА-ГРУП». 
Продукти завозяться кільцевим завезенням 2 рази на тиждень. 
Молочну продукцію та хліб завозять щодня. Фрукти та овочі завозять один 
раз на тиждень по понеділкам. 
Усі продукти супроводжуються накладною, де вказується посвідчення якості, 
дата виготовлення, термін реалізації. 
Заступник директора з ЛОР, дієтсестра постійно контролює санітарний стан 
машин. які привозять продукти, наявність супроводжувальних документів, 
санітарні паспорта водіїв, якість привезеної продукції. 
Чергові лікарі та медичні сестри стежать за вкладенням продуктів при 
приготуванні їжі, здійснюють контроль технології приготування . 
Перспективне меню складається  на 10 діб посезонно  та узгоджується з 
міським Управлінням Держпродспоживслужби. Меню – розкладка 
складається на кожен день дієтсестрою на підставі перспективного меню 
відповідно технологічним картам. Щомісяця  проводиться аналіз виконання 
натуральних норм харчування. 
Харчоблок повністю укомплектований тепловим, холодильним, 
технологічним обладнанням, яке знаходиться у робочому стані та має 
відповідне маркування.  
У школі-інтернаті є їдальня на 120 місць. Правильне організоване  
раціональне харчування є важливим  лікувально- оздоровлюючим заходом. 
При формуванні раціона харчування учнів, закупівлі продуктів, складанні 
меню та приготуванні їжі  для учнів нашоі школи організовано 5 - разове 
харчування: 2 сніданка, обід, полуденок та вечеря. Харчування здійснюється 



відповідно нормам фізіологічних потреб в харчових речовинах та енергії для 
різних вікових груп дітей. В харчування включається достатня кількість 
овочів, фруктів, соків та інших продуктів. 
Згідно кошторису на 2020 рік виділено 4 300 000грн на харчування. Згідно 
меню-вимозі  списано 781473,78грн. 
Організація харчування відбувається під постійним медичним контролем. 
Учні, які страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок 
протягом року отримують дієтичне харчування - стол №5. Так у 2019-2020 
навчальному році дієтичне харчування отримували 22 учня. 
Кількість учнів 1-4 класів, що страждають на патологію шлунково-
кишкового тракту -13 осіб; 5-9 класів - 9 осіб 
 
 
 

Робота з батьками. 
 

Перед початком учбового року проводяться батьківські збори, де батьків 
знайомлять з санітарно-гігієнічним режимом школи. 
Протягом учбового року батьків інформують про початок проведення та 
результати туберкулінодіагностики, про графік проведення профілактичних 
щеплень. Проводяться бесіди по профілактиці інфекційних хвороб, 
розповідається про необхідність проведення проби Манту , як правильно 
дотримуватися прийому протитуберкульозних препаратів , про необхідність 
своєчасної імунізації дітей, про значення раціонального харчування. 
 
 
У 2019- 2020 навчальному році у період з 03.02.по 12.02.2020р та з  
13.03. 2020 і до закінчення навчального року(29.05.2020р) учні не мали 
можливості отримання медичної допомоги та реабілітації у зв′язку з 
введенням карантину. Не була проведена туберкулінодіагностика, 
лабораторні та антропометричні дослідження, без яких неможливо визначити 
результати лікувально-профілактичної роботи. Фактично з 167 днів в  
2019-2020 навчальному році тільки 104 дні учні закладу мали можливість 
отримувати медичну допомогу.  
У зв′язку із вищезазначеним на засіданні  шкільної медико-педагогічної 
комісії Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ 
ступенів №11 Донецької обласної ради було запропоновано продовжити 
тривалість перебування учнів у закладі, а на початку 2020-2021 навчального 
року провести туберкулінодіагностику, лабораторні обстеження та 
відкоригувати лікування за показниками. 


