
Система охорони здоров’я  
студентів і учнів  
Система охорони здоров’я студентів і учнів - це послуги у сфері охорони здоров’я, яка 
включає послуги з охорони здоров’я та медичне обслуговування. Послуги включають, 
приміром, відвідування  лікаря, обстеження загального стану здоров’я та  
стоматологічний догляд.

Послугами системи охорони здоров’я студентів і  
учнів можуть користуватися 

•  учні професійних училищ (середня професійна освіта)

•  учні гімназії 

•  студенти університетів прикладних наук

•  студенти університетів 

•  і учні народних училищ (денна форма навчання).

Медичне обслуговування студентів і учнів молодше 18 років 
є безкоштовним. Плата може стягуватися з студентів і учнів 
старше 18 років, приміром, за медичне обслуговування, яке 
надається лікарем, стоматологічні послуги та фізіотерапе-
втичні процедури.

Обстеження загального стану здоров’я 
Для учнів гімназій і професійних училищ під час навчання 
організовуються дві періодичні перевірки стану здоров’я. 
Для студентів університетів та університетів прикладних наук 
медичні огляди проводяться відповідно до індивідуальних 
потреб.

Учні гімназій і професійних училищ запрошуються на обсте-
ження стану здоров’я медичною сестрою на першому році 
навчання. Медичний огляд проводиться на другому або пер-
шому році навчання, якщо він не проводився перед початком 
навчання. Також організовується медичний огляд для студен-
тів, які потребують спеціальної підтримки або якщо перевірка 
стану здоров’я є необхідною з оглядом на галузь навчання чи 
майбутню професію. 

У перший рік навчання студентам університетів і університе-
тів прикладих наук надсилається опитування щодо стану здо-
ров’я, за результатами якого у разі потреби студенти запро-
шуються на обстеження.

Перевірки стану здоров’я є добровільними. Якщо студент чи 
учень не бере участі в медичному огляді, можлива потреба в 
підтримці буде визначена за допомогою зв’язку з учнем.

Що входить до перевірок загального стану здоров’я 

Під час загального огляду здоров’я медичний працівник роз-
мовляє зі студентом чи учнем, приміром, про стан здоров’я, 
психологічні та духовні ресурси, людські стосунки та про 
перебіг навчання. 

Під час перевірки загального стану здоров’я у разі потреби 
проводяться основні медичні огляди, як-от:

•  вимірювання зросту та ваги 

•  вимірювання окружності талії

•  вимірювання артеріального тиску 

•  перевірка гостроти зору та тест на дальтонізм 

•  обстеження слуху.

Окрім обстеження, медичний працівник надає студенту 
інструкції, що пов’язані зі здоров’ям студента.



Окрім періодичних оглядів стану 
здоров’я, система медичного 
обслуговування також організує  
прийоми без попереднього 
запису, які студенти і учні можуть 
відвідати. На цих прийомах вони 
можуть обговорити з медсестрою 
свої фізичні та психологічні 
симптоми та самопочуття,  
а також питання, які викликають 
у них занепокоєння.

Прийом у медичного працівника без попереднього запису та інші медичні послуги 
Окрім періодичних оглядів стану здоров’я, система медичного обслуговування також організує  прийоми без  
попереднього запису, які студенти і учні можуть відвідати. На цих прийомах вони можуть обговорити з медсестрою  
свої фізичні та психологічні симптоми та самопочуття, а також питання, які викликають у них занепокоєння.

Якщо студент чи учень потребує інших медичних послуг, йому дадуть направлення до отримання таких послуг.  
Також при оглядах можна планувати спостереження, лікування та реабілітацію тривалих захворювань під час навчання.  
Якщо студент чи учень не має захисту від інфекційних захворювань згідно з національною програмою вакцинації,  
за потреби такий захист буде йому наданий. 

Медичні огляди студентів і учнів, які переїхали на навчання  

Студенти чи учні, які прибули до Фінляндії з країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз, можуть брати участь у 
добровільному скринінгу на туберкульоз. Україна віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. 

Медсестра або медичний працівник системи охорони здоров’я проводить початкову бесіду зі студентом під час медогляду  
протягом двох місяців після в’їзду в країну. Одночасно або якнайшвидше після цього студенту буде призначено рентген легень. 
Рентген можна поєднати з іншим відвідуванням, яке пов’язано з медичним обслуговуванням студентів, якщо рентген буде  
зроблений протягом двох місяців після в’їзду в країну. 


