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Додаток 5
до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу
Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році
МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
кандидатів на навчання до Військового коледжу
Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з
Положенням про військову лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим
наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 р. № 402, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.11.208 за № 1109/15800 (зі мінами від 30.10.2014 № 779, від 07.07.2015 №
318). Медичний огляд вступників проводиться впродовж всього терміну прийому документів
та вступних випробувань.
Вступники із числа цивільної молоді представляють на військово-лікарську комісію такі
документи: паспорт громадянина України; посвідчення про приписку до призовної комісії –
для юнаків; медичну справу призовника із наявністю результатів попередніх досліджень:
- флюорографічне дослідження органів грудної клітки;
- електрокардіограма;
- загальний аналіз крові та сечі;
- серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
- серологічний аналіз крові на антиген до вірусу гепатиту B(HBsAg);
- серологічний аналіз крові на антиген до вірусу гепатиту С(anti-HCV);
- реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
- групу крові та резус-належність, а за медичними показанням й результати інших
досліджень;
- оригінал картки амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання (форма
№ 025);
- вкладний лист до картки на підлітка (форма № 025/ю);
- медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного
психіатричного оглядів (форма № 122-2/0);
- сертифікат про проходження профілактичного наркоогляду (форма № 140/0);
- довідку про щеплення (форма 063/о).
Вступники з числа військовослужбовців на військово-лікарську комісію представляють
такі документи: паспорт громадянина України; медичну книжку з даними попередніх
медичних обстежень (не менше ніж за останні 3 роки):
- флюорографічне дослідження органів грудної клітки;
- загальний аналіз крові та сечі;
- електрокардіограму, а за медичними показаннями й інші дослідження;
- медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного
психіатричного оглядів (форма № 122-2/0);
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма №
140/0).
При відсутності або неналежному оформленні вищевказаних документів вступник до
медичного огляду військово-лікарською комісією не допускається.
Кожний вступник оглядається у Приймальній комісії хірургом, терапевтом,
невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за
медичними показниками – і лікарями інших спеціальностей.
За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова
“придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у Військовому коледжі.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у зазначений розкладом
час або які визнані непридатними за станом здоров’я до подальшого складання вступних
випробувань (вступних екзаменів) й участі в конкурсі не допускаються.
Відповідальний секретар Приймальної комісії
капітан
І. РИЖИЙ

