
Порядок прийому вихованців  
до Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

I-II ступенів №11 Донецької обласної ради 
У школу-інтернат (згідно з Положенням про санаторну школу 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 1 
рік після лікування у стаціонарі. 

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

6. Діти и 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 позалегеневого 

туберкульозу. 
2. Неспецифічні захворювання у період загострення. 
3. Органічні ураження нервової системи з наявністю розумової 

відсталості і зниження інтелекту. 
 
Для отримання путівки до школи-інтернату необхідно надати 

наступні документи: 
1. Санаторно-курортну картку, надану тубдиспансером або поліклінікою 

з висновком санаторно-відбіркової комісії. 
2. Витяг з історії хвороби (заповнює фтизіатр). 
3. Висновок лікарсько-консультативної комісії тубдиспансеру 
4. Висновок обласного дитячого фтизіатру. 
5. Копія форми 063/о про профілактичні щеплення (завірена). 
6. Заява батьків. 
7. Копія свідоцтва про народження дитини. 
На момент заїзду дитини до школи-інтернату: 
8. Витяг з історії розвитку дитини (з ф.112/о) з даними про результати 

аналізів (розгорнутий клінічний аналіз крові, загальний аналіз сечі, мазок із зіва 



на дифтерію, аналіз калу на дизгрупу, аналіз калу на яйця гельмінтів, зшкребок 
на ентеробіоз). 

9. Індивідуальні картки школяра (ф.026/о) з довідкою про  результати  
обов'язкового медичного  профілактичного огляду (ф.086-1/о); 

10.  Довідка дільничного лікаря про відсутність інфекційних захворювань 
у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом трьох днів). 

11. Копія ідентифікаційного номеру. 
12. Особова справа (витяг з особової справи), документ про наявний 

рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу). 
13. Довідка про стан матеріального забезпечення сім’ї для дітей із 

малозабезпечених сімей. 
 
У випадку відсутності необхідних документів адміністрація 

санаторної школи-інтернату буде змушена відмовити у прийомі дитини 
до закладу. 

 
Більш докладну інформацію можна отримати за  тел. (0629)34 – 51–45, 

(0629)37-91-58, або за адресою: вул. Бахчіванджи, 29, м. Маріуполь, Донецька 
область, 87518. 


