
ВИМОГИ МЕДИЧНОГО ВІДБОРУ ТА ПРАВИЛА   
НАПРАВЛЕННЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ В «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТАБІР»   

  
   

• Медична картка заповнюється сімейним_ою лікарем_кою з комплексною оцінкою 

стану здоров’я дитини.   

• Всі учасники_ці по приїзду до табору «Європейській табір» проходять медичний огляд. 

Ті з них, у кого є протипоказання за станом здоров’я, а також ті, хто не має повністю 

оформленої медичної картки, ПОВЕРТАЮТЬСЯ НАЗАД із супроводжуючими за 

рахунок організації або особи, яка направила їх в «Європейський табір» з 

повідомленням за адресою медичного закладу, що видав медичну картку.   

• Учасники_ці мають бути щепленні за віком із врахуванням епідеміологічної ситуації 

проживання.   

Абсолютними протипоказаннями для направлення в «Європейський табір» є:   

• всі форми туберкульозу різних органів і систем; 

• епілепсія, інші судомні напади та їх еквіваленти;   

• гострі психічні захворювання і реактивні стани;   

• цукровий діабет, тіреотоксикоз;   

Показано не раніше ніж через 5 років після стихання гострого процесу при:   

• ревматизмі в активному і міжнападному періоді (до зняття с диспансерного обліку);   

• набутих и вроджених пороках серця і судин, зокрема оперованих;   

• гипертонічної хвороби;   

• захворюваннях крові і кровотворчих органів;   

• бронхоектатичної хвороби, бронхиальній астмі;   

• виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки;   

• гострому нефриті, піелонефриті, хронічному нефриті, нирково-каменній хворобі, 

вроджених аномаліях нирок, які супроводжуються порушенням їх функції;   

Показано тільки після клінічної  ремісії при:   

• всіх, не перерахованих вище, захворюваннях в гострому періоді;   

• всіх заразних, паразитарних захворюваннях шкіри (корості, грибкових ураженнях та 

ін.)   

При направленні реконвалесцентів після інфекційних захворювань керуватися відповідними 
наказами Міністерства охорони здоров’я.   

• Учасники_ці, уражені педикульозом, повинні пройти санобробку.   

• У випадку хвороби учасника_ці «Європейський табір» забезпечує його харчуванням і 

медичним обслуговуванням до одужання в незалежності від строку закінчення табору. 

• Час відправки учасника_ці після одужання узгоджується з організацією, що 

відправляла учасника_цю у «Європейський табір» та батьками.   

• Учасники_ці, які приїхали до «Європейського табору», повинні мати не менше двох 

пар сезонного взуття (зручні й такі, що не пропускають вологу), спортивне взуття, 

купальний і спортивний костюми, зубну щітку, мило, шампунь, гребінець, носові 

хустки, шкарпетки (не менше 5 пар), головний убір, нижню білизну (5-7 штук), 

теплий та літній одяг.   

• Все взуття у дітей має бути на неслизькій підошві.   

      


