
 1 

АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  

ВЪВ ВАРНЕНСКИ РАЙОН ЗА УЧЕБНАТА 2016/17 ГОДИНА 
 

 Данните за здравното състояние на организирани детски и ученически колективи 

от гр. Варна са обработени от служители в Отдел “Профилактика на болестите и промоция 

на здравето” към Дирекция “Обществено здраве” при РЗИ Варна, на база получените 

отчети от медицинските специалисти (съгласно изискванията на Наредба №3 на МЗ за 

здравните кабинети в детските заведения и училищата – ДВ бр. 38 от 2000г.; изм. и доп. 

ДВ бр.83 от 2000г. и Наредба №39 от 2004г. за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията ДВ бр. 106  от  2004г.). Представени са отчети от 113 детски заведения, 

29 - ПДГ и 99 училища.   

І.Здравословно състояние на децата. 

 1. Физическо развитие  

 Физическото развитие на децата се отчита по показатели ръст и телесна маса. При 

оценката им се оформят три групи: Първа група – норма, втора група – разширена норма и 

трета група  – извън нормата.  

 Тези групи са съобразени със съответните норми за възраст и пол, посочени в 

„Методиката за провеждане на профилактичните прегледи на лица от 0 до 18 г.” от 2003 г. 

 Физическото развитие на децата през учебната 2016/2017 г.  показва,  че от общ 

брой 16 380  деца в организирани колективи по показател ръст са обхванати 16 187 деца 

(98,8 %). Разпределени в следните групи: първа група / норма - /90,4%, втора група 

/разширена норма/ - 7.9%. Децата извън нормата, които изостават от нормалния за 

възрастта си ръст са 0,9%, а тези, които изпреварват нормалния за възрастта си ръст - 

0,8%.  

 С оценка на телесната маса са обхванати 16 187  деца (98,8%), разпределени в 

трите групи: I група – 88,8 %,  II група – 8,9 % и III група – 1%  деца с много ниска телесна 

маса и 1,3% с много висока телесна маса и риск от затлъстяване. 

 2. Физическа дееспособност. 

 Анализът на физическата дееспособност показва, че 92,2% от изследваните  деца 

над 3 години  са покрили нормите за съответната възраст. 

 3. Диспансерно наблюдение на деца . 

За учебната 2016/2017 г. на диспансерен отчет се водят 1065 деца.  

Водещи са: 

 Астма (J 45.0-1) - 226 деца;  

 Ентеробиоза (В 80 ) - 142 деца; 

 Вазомоторен и алергичен ринит (J 30.1-3) – 137 деца;  

 Слепота и намалено зрение (Н 54.0-6) – 79 деца; 

 Обикновен хроничен бронхит  (J 41.0) – 76 деца; 

 4. Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата.         

 От общо 16 380 деца /по отчетите на медицинските специалисти, от раздел VI/, 

прегледани са  16 187 (Обхват 98,8 %). За децата от 0 до 3 г. обхватът е 100 %,  а във 

възрастта  4-6 г. – 98,6 %.  

 Регистрирани заболявания и аномалии, при профилактичните прегледи на децата, 

проведени от общопрактикуващите лекари, в таблицата са отразени общо 1625 

заболявания. Най-значителен дял се пада, както и през миналата година на заболяванията 

на Дихателната система. 
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 Астма - 245 случая;  

 Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации – 202 случая; 

 Пневмонии – 161 случая;  

 Алергичен ринит - 160 случая;  

 Смущения в зрението – 133 случая; 

II. Здравословно състояние на учениците. 

1. Физическо развитие.  

От общ брой ученици в организирани колективи  42 807 с оценка на ръст и  телесната маса 

са обхванати 41 538  ученици  (96,6%).  

 По показател ръст  разпределението е както  следва: I гр. в норма –37 679  ученика 

(90,8%), II група разширена норма –3 049 ученика (7,3 %) и III група извън норма –0,8%  

са под, а 1,1% са над нормата.  
 За телесна маса  - І група  норма  - 87,6 %, ІІ група разширена норма  – 9,2% и ІІІ 

група извън нормата – 0,9%  са под, а 2,3% са над нормата.  
 Относителният дял на учениците със затлъстяване е 2,5 пъти по-голям спрямо 

учениците с поднормено тегло. 

 2. Физическа дееспособност. 

 Ученици, покрили нормите  - 40 875; 

 Ученици, освободени от часове по физическо възпитание – 1000.  

 Брой ученици включени в групи по лечебна физкултура в училище – 121. 

 3. Диспансерно наблюдение на ученици. 

 По данни на медицинските специалисти, обслужващи училищата, 1936 от 

учениците (или 6% от тях) са диспансеризирани.  

 Водещо заболяване е Намаление на зрението на двете очи (H 54.2) – 385 ученика.  

 На второ място сред учениците е Астмата (J 45.0-1) – 381 ученика.  Епилепсията 

заема трето място (G 40.0-8) – 98 ученика. 

 Следват:Др. поведенчески и емоционални разстройства (F 98) – 58 ученика  и  

Намаление на зрението на едното око (H – 54.5) – 55 ученика. 

 4. Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед на 

учениците: 

От общо 42 807 ученици, прегледани са 41 538 (Обхват  96,6%). 

 Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показва, че за учебната  

2016/2017 г. най-голям е броят на учениците със затлъстяване –– 918.  В сравнение с 

предходния анализ за  учебната  2015/2016 г.  случаите със  Затлъстяване намаляват  с 

15,5%. (1087 случая за 2015г.) 

 Най-висок е показателя при седмокласниците - 12,1%, а най-нисък при 

първокласниците – 5,7%. 

 Следва болест на Дихателната система - Астмата с 506 случая.  

 Трето място в структурата на новоткритите заболявания е Смущения в зрението – 

495  случая.  

 Продължава да намалява броят на учениците, които са с гръбначни изкривявания - 

от 886 през 2012г. , 556 за 2013г.  на 549 за 2014г. и 2015 г. Това заболяване е на четвърто 

място открито при профилактичен преглед – 463 случая за 2016 г.. 
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ИЗВОДИ: 

 1. Регистрираният обхват с антропометрични измервания (АПИ) и профилактични 

прегледи (ПП) при децата (98,8%)  е по- висок в сравнение с този при учениците  (96,6%).   

 2. Разпределението в III група „над нормата“ за оценка на телесна маса при 

учениците  е  2,5 пъти по-висок за сметка на стойности под нормата  за тегло (ниска 

телесна маса). 

  3. Непълни са данните за физическата дееспособност при децата и учениците. 

  4. С най-висок дял заболявания подлежащи на Диспансерно наблюдение са:                       

Астма, Ентеробиоза  и Вазомоторен и алергичен ринит  при децата и Намаление на 

зрението на двете очи, Астма и  Епилепсия при учениците. 

 5. Водещи открити и регистрирани по време на профилактичните прегледи в детска 

възраст са заболявания на Дихателната система - Астма,  Хронични заболявания на 

тонзилите и аденоидни вегетации и Пневмонии.  

 Заболяванията в ученическа възраст са: Затлъстяване, Астма и  Смущения в 

зрението. 

 За подобряване на здравословното състояние на децата и учениците РЗИ – Варна 

препоръчва: 

o медицинските специалисти от здравните кабинети да информират родителите и 

учениците за необходимостта от предоставяне на информация за проведените 

профилактични прегледи на децата и учениците и активно да изискват 

предоставяне на талоните в срок. 

o педагозите да обръщат внимание на правилната стойка по време на учебните 

занятия. 

o медицинските специалисти да участват в изготвяне на седмичното разписание на 

учебните часове за правилно организиране на дневния режим съвместно с 

директорите. 

 

 

Отдел “Профилактика на болестите и промоция на здравето” 

Дирекция „Обществено здраве“, РЗИ -Варна 


