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Юридичні питання щодо 
новонародженого
Коли малюк з’являється на світ, його батьки стикаються з численними питаннями 
юридичного характеру. Одне з них – це реєстрація місця проживання новонародже-
ної дитини. 
Як повідомляють у Головному територіально-

му управлінні юстиції у Тернопільській області, за 
бажанням батьків чи одного з них документи для 
реєстрації місця проживання дитини можуть бути 
подані органам державної реєстрації актів цивіль-
ного стану під час проведення державної реєстрації 
народження дитини, зокрема і в пологовому будин-
ку.

Отож, які документи потрібно подати для реє-
страції місця проживання новонародженої дити-
ни? Їх кілька:

письмова заява (додаток 7 до Правил реєстрації •	
місця проживання, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 
(із змінами) (далі – Правила));
квитанція про сплату адміністративного збору •	
(адміністративний збір у розмірі 0,0085 розміру 
мінімальної заробітної плати);
документ, що засвідчує особу законного пред-•	
ставника (батьків, усиновлювачів).
Свідоцтво про народження дитини не подаєть-

ся, оскільки батьки його ще не мають. До слова, 
реєстрація місця проживання особи за заявою 
законного представника здійснюється за згодою 
інших законних представників.

— У разі реєстрації місця проживання батьків 
за різними адресами місце проживання дитини ре-
єструється разом з одним із батьків за письмовою 

згодою другого з батьків у присутності працівника 
відділу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну, який приймає заяву, або на підставі засвідченої 
в установленому порядку письмової згоди другого 
з батьків, - пояснюють в управлінні юстиції. 

Довідка про реєстрацію місця проживання ди-
тини може бути видана разом зі свідоцтвом про 
народження безпосередньо в половому будинку, 
або за бажанням батьків – у відповідному органі 
реєстрації чи відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану, центрі надання адміністратив-
них послуг, або надіслана поштою (абзац 8 пункту 
23 Правил).

Консультації

У Тернопільському районі 
буде один із трьох в області  
госпітальних округів
У рамках концепції реформування охорони здоров’я для 
забезпечення якості і доступності медичної допомоги 
населенню на території Тернопільської області 
заплановано створення трьох госпіталь-
них округів — Тернопільського, Креме-
нецького та Чортківського.

У структурі кожного госпітального округу 
будуть: багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування І та ІІ рівня, лікувально-діагностичний центр, лі-
карні планового та відновного лікування, станція швидкої медичної допомоги з пунктами швидкої медичної 
допомоги, пунктами швидкої медичної допомоги тимчасового базування та спеціалізованими бригадами 
швидкої медичної допомоги, хоспіс (заклад для надання паліативної допомоги та психологічної підтримки 
безнадійно хворим). На адміністративній території госпітальних округів базуватимуться центри первинної 
медико-санітарної допомоги для надання первинної медичної допомоги.

У Тернопільському госпітальному окрузі з населенням 570 099 осіб передбачено 2 610 ліжок. Згідно з 
офіційними даними, кількість штатних посад лікарів у ньому 1 484,75 (зайнятих — 1 374,5), а середніх мед-
працівників — 2 775,0 (зайнятих — 2 675,25).

Реформи

Будьте здорові! 

Пневмонія у дітей: небезпека, яку одразу не розпізнати
Запалення легенів — це небезпечне захворювання нижніх дихальних шляхів у дитини. Пневмонія може виникнути як самостійне захворювання або ж як усклад-
нення інших хвороб: бронхіту, грипу, ГРВІ. Частіше виникає в малюків, ніж у дорослих, з огляду на анатомічні особливості дитячого організму. 

Пневмонія не може передава-
тися від дитини до дитини, на-
віть незважаючи на те, що збуд-
никами захворювання є бактерії і 
віруси. Зазвичай, це респіраторні 
віруси — супутники застудних 
захворювань: бронхіту, грипу, ан-
гіни і деяких інших захворювань 
ЛОР-органів. Розвиток пневмо-

нії спричиняє низка чинників: 
сильне переохолодження дити-
ни, значні фізичні або нервові 
перевантаження, інтоксикації й 
інші, які так чи інакше можуть 
спровокувати зниження опірнос-
ті організму малюка й активацію 
мікрофлори в його дихальних 
шляхах.

Після проникнення збудника 
в організм дитини починається 
його розмноження в епітеліальних 
клітинах, які вистилають верхні 
дихальні шляхи. Дочекавшись най-
більш сприятливих умов, ці мікро-
організми здатні проникнути в 
нижні відділи дихальних шляхів і 
спричинити запалення легенів.

Симптоми пневмонії
Існує класична картина за-

хворювання. Найчастіше мож-
на спостерігати гострий перебіг 
пневмонії, для якого характерна 
підвищена температура тіла до 38-
39°С, гіперемія тіла, погане загаль-
не самопочуття, відсутність апети-
ту, втрата інтересу до ігор, головні 
болі й загальна слабкість. Дуже 
швидко з’являється кашель. Спо-
чатку він сухий і неабияк непоко-
їть малюка, можуть бути неприєм-
ні відчуття в горлі. Потім кашель 
переходить у продуктивний воло-
гий. Малюки можуть скаржитися 
на болі в боці під час вдиху й каш-

лю. Дихання стає поверхневим, 
частим, оскільки дитина відчуває 
нестачу кисню.

Деякі батьки вирішують ліку-
вати дитину самотужки, знімаючи 
лише симптоми застуди. Але варто 
пам’ятати: якщо температура три-
мається більше трьох діб, необхід-
но негайно викликати лікаря. Ліку-
вання пневмонії в дітей будь-якого 
віку має відбуватися в умовах ста-
ціонару. Адже це дуже тяжке захво-
рювання, яке може призвести до 
розвитку ускладнень, аж до леталь-
ного наслідку.

За допомогою рентгенологічного 
обстеження можна визначити, яка 
частка легені уражена. За важкістю 
перебігу пневмонія буває важкою, 
неускладненою та ускладненою.

Діагностика й лікування 
пневмонії у дітей
До обов’язкових методів дослі-

дження належать лабораторні й 
інструментальні, а також прослу-
ховування дихання дитини. Крім 

того, необхідні лабораторні дослі-
дження крові, сечі, мокротиння. 

Для лікування пневмоній ви-
користовують антибіотики, що по-
легшують стан уже за кілька днів. 
Основними принципами лікування 
цього захворювання є створення 
сприятливих умов для оздоровлен-
ня й відпочинку малюка. Потрібно 
переглянути режим харчування 
дитини. Зазвичай, перевагу нада-
ють рідкій, нежирній їжі середньої 
температури. У гострий період за-
хворювання малечі вкрай необхід-
не рясне пиття, аби поповнювати 
втрату рідини під час лихоманки.

Реабілітація після 
запалення легенів
Протягом 2-4 тижнів необхідна 

фізіотерапія, масаж грудної кліт-
ки, ЛФК, тривалі піші прогулян-
ки на свіжому повітрі. Хороший 
ефект дає фітотерапія. Дитині для 
відновлення здоров’я ідеально пі-
дійде курс санаторно-курортної 
реабілітації біля моря.

У США запровадять 
«Червону карту»

Зверніть увагу

«Чepвoнa кapтa» в paзi зaпpoвaджeння вiдpiзнятимeтьcя 
вiд cвoєї «cтapшoї cecтpи» — «Зeлeнoї кapти» тим, 
щo вoнa cтвopeнa нe для пocтiйниx мiгpaнтiв, a для 
тимчacoвиx .

Bлacники «Чepвoнoї 
кapти» будуть мaти змoгу нa 
лeгaльнiй ocнoвi тимчacoвo 
пpaцювaти у CШA. Taким 
чинoм нoвa aдмiнicтpaцiя 
плaнує виpiшити пpoблeму з 
нeлeгaльними мiгpaнтaми з 
Meкcики, a тaкoж cпpocтити 
пpoцeдуpу в’їзду дo кpaїни 

тимчacoвoї низькoквaлiфiкoвaнoї 
poбoчoї cили для ceзoннoї poбoти 
нa фepмax, зaвoдax тoщo.

«Чepвoнi кapти» будуть 
видaвaти cпeцiaлiзoвaні poбoчі 
aгeнцiї, затверджені уpядoм 
CШA. Boни poзмiщувaтимутьcя 
бeзпocepeдньo у кpaїнax, дe живуть 

пoтeнцiйнi poбiтники. Обoв’язкoвa вимoгa — дoзвiл кpaїни-пapтнepa 
нa дocтуп opгaнiв CШA дo кpимiнaльнoї бaзи дaниx для тoгo, щoб був 
здiйcнeний тaк звaний «бeкгpaунд-чeк» aплiкaнтiв.

«Чepвoнa кapтa» дaє влacнику бiльшу cвoбoду, нiж звичайна poбoчa 
вiзa, зaбeзпeчуючи йoгo мeдичнoю тa coцiaльнoї дoпoмoгoю в paзi 
пoтpeби. Cпociб oтpимaння кapти тaкoж будe швидшим, нiж oтpимaння 
poбoчoї вiзи, a гoлoвнe — дoзвoлятимe пpaцiвнику пpиїxaти у кpaїну 
пpaцeвлaштoвaним i нe шукaти poбoту нa мicцi. Зaпpoвaджeння 
oчiкуєтьcя вжe влiтку цьoгo poку.

Медичні огляди
Швидко, якісно, професійно!

Відділення профілактики 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об`єднання надає наступні по-
слуги: 

— проведення профілактич-
них медичних оглядів відповід-
них верств населення згідно з 
вимогами Постанови КМ Укра-
їни від 23 травня 2001 р. №559 
«Про затвердження переліку 
професій, виробництв та орга-
нізацій, працівники яких під-
лягають обов’язковим профі-
лактичним медичним оглядам, 
порядку проведення цих оглядів 
та видачі особистих медичних 
книжок»;

— проведення медичного 

огляду кандидатів у водії та 
водіїв транспортних засобів з 
метою визначення придатності 
особи до безпечного керування 
автотранспортом із видачею ме-
дичної довідки;

— проведення медичного 
огляду громадян для отримання 
дозволу (ліцензії) на об`єкт до-
звільної системи (зброї) із вида-
чею відповідної довідки; 

— проведення медичного 
огляду працівників при прийомі 
на роботу із видачею відповід-
ної довідки. 

Чекаємо на вас за адресою: 
м.Тернопіль, 

вул. Князя Острозького, 9, 
тел. 25-19-37.


