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ПОРЯДОК
отримання медичного дозволу на поселення в гуртожиток то
проходження комплексного медичного огляду іноземними студентами
та слухачами підготовчого відділення СумДУ
Для отримання медичного дозволу та проходження комплексного
медичного огляду студенти звертаються до Університетської клініки СумДУ
за адресою: м. Суми, пров. Академічний, 9.
Після прибуття іноземних громадян до СумДУ співробітники
Департаменту міжнародної освіти або представники фірм посередників
надсилають
на
електронну
адресу
Університетської
клініки
(i.kutsomelya@med.sumdu.edu.ua) список прибулих студентів (зазначивши
ПІБ, рік народження, стать) та телефонують реєстратору за телефоном
0993630171 або 0976456946 для узгодження дати та часу звернення до
клініки та кількості студентів. У разі прибуття у вихідний день студент
перебуває в гуртожитку до початку робочого тижня, в перший день якого він
зобов’язаний отримати дозвіл на поселення.
1. Іноземні студенти, що вперше прибули на навчання до Сумського
державного університету, а також слухачі підготовчого відділення повинні
отримати медичний дозвіл на поселення в гуртожиток та пройти
комплексний медичний огляд.
Студенти / слухачі супроводжуються до Університетської клініки
(м. Суми, пров. Академічний, 9) представниками фірм посередників.
1.1. Медичний дозвіл на поселення в гуртожиток (включає
флюорографію грудної клітини та огляд на контагіозні хвороби) студент
отримує в день звернення. Для отримання дозволу необхідно:
− мати при собі:
• заяву на поселення до гуртожитку (бланк заяви необхідно отримати
попередньо у гуртожитку № 3, каб.104);
• документ, що посвідчує особу;

• кошти для оплати послуг (згідно затвердженого кошторису).
− звернутись до реєстратури Університетської клініки (час роботи
рентгенкабінету – 9.00-16.00, прийом останнього студента – не пізніше 15.00)
та оплатити послуги згідно затвердженого кошторису.
Студент з направленням від реєстратора клініки проходить
рентгенологічне дослідження (за необхідності в супроводі співробітника
клініки) за адресою: м. Суми, вул. Перекопська 15, де одразу отримує
заключення за результатами обстеження, а потім оглядається медичними
персоналом клініки на педикульоз та коросту. Відсутність протипоказань є
підставою для отримання дозволу на поселення в гуртожиток.
1.2. Проходження комплексного медичного огляду іноземними
студентами, що вперше прибули на навчання до Сумського
державного університету, та слухачами підготовчого відділення
(включає лабораторні дослідження, флюорографію грудної клітки (якщо
вона відсутня) та огляд спеціалістів).
Комплексний медичний огляд може проводитися одночасно з
процедурою отримання медичного дозволу на поселення в гуртожиток або
протягом навчального року згідно затвердженого графіка.
Для проходження комплексного медичного огляду необхідно бути
натщесерце та:
− мати при собі:
• документ, що посвідчує особу;
• кошти для оплати послуг (згідно затвердженого кошторису);
• ранкову сечу.
− звернутися до реєстратури Університетської клініки (час забору
матеріалу – 8.00-10.30, прийом останнього студента – 10.30) та провести
оплату згідно затвердженого кошторису.
Після проведення оплати студенти проходять лабораторне обстеження
в медичній лабораторії клініки (1 поверх), рентгенологічне обстеження за
адресою: м. Суми, вул. Перекопська, 15, ЕКГ (218 каб. клініки) та отримують
інформацію щодо дати проведення огляду спеціалістами. Інформація щодо
результатів проходження медичного огляду надається до деканату та
департаменту міжнародної освіти.
2. Іноземні студенти, що вже навчаються в СумДУ та прибули на
навчання після канікул (2-6 курси), мають отримати медичний дозвіл на
поселення в гуртожиток та планово пройти комплексний медичний огляд.
2.1. Медичний дозвіл на поселення в гуртожиток (включає
флюорографію грудної клітки та огляд на контагіозні хвороби) – див.
п.1.1.
2.2. Проходження комплексного медичного огляду (включає
лабораторні дослідження, флюорографію грудної клітки (якщо вона
відсутня) та огляд спеціалістів) іноземними студентами (2-6 курсів)
проводиться протягом навчального року згідно затвердженого графіка.

Напередодні початку медичного огляду деканат Медичного інституту
надсилає графік його проходження зі списками студентів на електронну
адресу Університетської клініки та здійснює телефонний дзвінок реєстратору
за телефоном 0993630171 або 0976456946 для узгодження дати та часу
звернення до клініки та кількості студентів.
Порядок проходження комплексного медичного огляду відповідає
визначеному в п.1.2.
3. Іноземні студенти, що не селяться до гуртожитків СумДУ, мають
отримати медичний дозвіл на відвідування занять та пройти комплексний
медичний огляд згідно затвердженого графіка.
3.1. Медичний дозвіл
на
відвідування
занять
(включає
флюорографію грудної клітки та огляд на контагіозні хвороби) студент
отримує в день звернення – див. п.1.1.
Відсутність протипоказань є підставою для отримання дозволу на
відвідування занять.
3.2. Проходження комплексного медичного огляду (включає
лабораторні дослідження, флюорографію грудної клітки (якщо вона
відсутня) та огляд спеціалістів) іноземними студентами, що не
проживають у гуртожитках СумДУ, проводиться протягом навчального
року згідно затвердженого графіка. Порядок його проходження відповідає
визначеному в п.1.2.
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