
 

 

С Х Е М А   З А   А Н А Л И З 

НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦА 
от детска градина и 

специализирана институция за предоставяне на социални услуги за деца 

 

 

І. Име и номер на детското заведение ………………………………….. 

1. Точен адрес……………………………...,телефон………………………. 

2. Име на лекаря/медицинския специалист, обслужващ детското заведение 

...............................................................................................…………… телефон ………… 

 

ІІ. Обслужван контингент 

 
Общ брой 

групи 

Общ брой 

деца 

От тях на възраст В това число 

  1- 3 г. 3 - 7 г. Момчета Момичета 

      

 

 

ІІІ. Данни за антропометричните показатели 

1. Сборна таблица за оценка на ръста на децата от детското заведение 

 

І група 

норма 

ІІ група 

разширена норма 

ІІІ група 

извън нормата 

брой деца 

(Х  1S) 

брой деца между 

(Х  1S) и (Х  2S) 

под 

(Х - 2S) 

над 

( Х + 2S) 

    

2. Сборна таблица за оценка на телесната маса на децата от детското заведение 

 
І група 

норма 

ІІ група 

разширена норма 

ІІІ група 

извън нормата 

брой деца 

(Х  1S) 

брой деца между 

(Х  1S) и (Х  2S) 

под 

(Х - 2S) 

над 

(Х + 2S) 

    

 

Забележка: 

Индивидуалната оценка на ръста и телесната маса за всяко дете се определя по таблиците, посочени в 

Приложение № 6 

 

 

ІV. Изследване на физическа дееспособност 

Брой деца, покрили нормите за физическа дееспособност за съответната възраст  

Измерванията на показателите за физическа дееспособност се извършва от педагог в детското 

заведение. 
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V. Диспансерно наблюдение (по Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните 

прегледи и диспансеризацията, публикувана в ДВ, бр. 106 от 2004 г.) 

 
Заболявания, които изискват 

диспансерно наблюдение 

Брой диспансерни 

деца 

1 2 

Инфекциозни заболявания  

Злокачествени новообраз.  

Ендокринни заботлявания  

Болести на кръвта и кръвотв.  

Психични разстройства  

Болести на н. с-ма и сетива  

Болести на ССС  

Болести на дихателната с-ма  

Болести на храносм. с-ма  

Болести на пикочо-половата  

Болести на костно-муск. с-ма  

Болести на кожа и подкожие  

Забележка: 

Колона 1 – вписват се само заболяванията, за които има диспансеризирани деца от детското 

заведение, като се използва списъкът на болестите, при които децата подлежат на диспансеризация по 

Приложение № 4 към чл. 12 по Наредба № 39 на МЗ от 2004 г. 

Колона 2 – вписва се броят деца, диспансеризирани за съответното заболяване по време на 

профилактични прегледи, извършени в периода от месец септември до месец декември. 

 

 

VI. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен 

преглед на децата, отразен в личните им профилактични карти 
 

Заболявания и аномалии Шифър 

Брой 

деца 

всичко 

В това число 

   0-3 г. 4-6 г. 

а б    

Общ брой деца 0    

бщо прегледани деца 01    

Туберкулоза  (A15-A19) 02    

Злокачествени новообразувания (C00-C96) 03    

Болести на щитовидната жлеза (E04-E07) 04    

Захарна болест (диабет) (E10) 05    

Затлъстяване (E65-E68) 06    

Болести на кръвта и кръвотворните органи (D50-D69) 07    

Неврози (F40-F48) 08    

Специални симптоми и синдроми (заекване, тикове, анорексия, енурезис, 

стереотипи) (F95, F98) 

09 
   

Специфично забавяне в развитието (F84) 10    

Олигофрения (F70-F79) 11    

Детска церебрална парализа (G80) 12    

Епилепсия (G40) 13    

Нарушения на рефракцията и акомодацията (H52) 14    

Смущения в зрението (H53) 15    

Слепота и намалено зрение (H54) 16    

Болести на ухото и на мастоидния израстък (H65-H93) 17    

в т.ч. Глухота (H90) 18    

Остър ревматизъм и хронична ревмат. кардиопатия (I00-I09) 19    

Хипертонична болест (I10-I15) 20    

Хронични заболявания на тонзилите и аден. вегетации (J35) 21    

Алергичен ринит (J30) 22    

Пневмония (J12-J18) 23    

Хроничен бронхит (J41-J44) 24    

Астма (J45) 25    
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Язва на стомаха и дванадесетопръстника (K25-K26) 26    

Гастрит и дуоденит  (K29) 27    

Абдоминална херния  (K40-K46) 28    

Хроничен хепатит (B18.1, B18.8, K73) 29    

Остър и хроничен гломерулонефрит (N00-N08) 30    

Остър и хроничен пиелонефрит  (N10-N16) 31    

Камъни в бъбрека и уретера  (N20-N23) 32    

Кръвотечения от половите органи и смущения на менструацията (N91-

N94) 

33 
   

Артропатии и сродни заболявания (M00-M36) 34    

Плоско стъпало, придобито (M21.4) 35    

Гръбначни изкривявания (M40-M43) 36    

Вродени аномалии (Q00-Q99) 37    

в т.ч. на сърдечно съдовата система (Q20-Q27) 38    

         крипторхизъм  (Q53) 39    

Късни последици от травми и отравяния (T90-T95) 40    

Други 41    

Открити заболявания - всичко 42    

 

Дата: 

 Изготвил анализа:  

   име и фамилия на лекаря/медицинския специалист, телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


