Анализ
на
здравословното състояние на
организираните детски и ученически
колективи в област Монтана
за 2016 година

Анализът включва резултатите от основния профилактичен преглед,
проведен през 2016 година, съгласно Наредба № 3/27.04.2000г. за здравните
кабинети в детските заведения и училищата. Информация за здравословното
състояние на децата и учениците е постъпила от 53 училища и 55 детски
заведения.
Анализът на данните сочи, че през учебната 2016/2017 година данни за
проведени профилактични прегледи са получени за 93% от децата, при
учениците е 86%. Висока събираемост на резулататите от основните
профилактични прегледи.
Общият брой на децата и учениците, чието здравословно състояние е
проследено в анализа е:
- От 0 – 3 години – 515 лица;
- От 3 – 7 години – 3208 лица;
- От 7 – 14 години – 8001 лица;
- От 14 – 18 години – 4548 лица.
ОЦЕНКА НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ
ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.

ПОКАЗАТЕЛИ

НА

1. Индивидуална оценка на ръста.
Индивидуална оценка на ръста е направена на 3650 деца или на 98% от
общият брой децата включени в анализа. Данните от оценката на ръста
показват, че в І група – норма попадат 3283 деца, в рисковата група 302 деца.
В групата с патологични отклонения са 65 деца или 2% от измерените деца.
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2. Индивидуална оценка на телесната маса.
Индивидуална оценка на телесната маса е направена на 3658 деца или
на 98% от общия брой деца включени в анализа. От тях с нормална телесна
маса са 3201 деца – 88%. В рискова група са 356 деца или 10% от измерените
деца на тегло. През 2016 г. децата с телесна маса над нормата са 30 деца или
1% от общия брой измерените деца.
ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА
Анализът на физическия статус на децата от детските заведения в
областта сочи, че 84% са покрили нормите за физическа дееспособност за
съответната възраст.
За учебната 2016/2017 г. от 3723 деца от 0-6 години резултати от
профилактични прегледи са представили 3450 деца или 93%.
При профилактичните прегледи са открити заболявания при 253 деца,
разпределени както следва: до 3-годишна възраст 40 деца и от 4-6 години –
213 деца. Отнесено към общия брой на новооткритите заболявания,
преобладават: Затлъстяване – 21% или 53 деца, Астма – 10% или 26 деца,
Хроничен бронхит – 9% или 24 деца и Смущение в зрението – 8% или 19
деца.
Диспансерно наблюдение се осъществява на 125 деца или 3% от общия
брой деца. При заболяванията, изискващи диспансерно наблюдение найвисок е броя на децата при: Астма – 29 случаи (23% от общия брой
диспансеризирани деца) и Намаление на зрението на двете очи – 16 случая
(13% от общия брой диспансеризирани деца).
ОЦЕНКА НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
УЧЕНИЦИТЕ
1. Индивидуална оценка на ръста.
Индивидуална оценка на ръста е направена на 12524 ученици (99.8%).
Данните от оценката на ръста показват, че в І-ва група – оптимална попадат
10593 ученици, в рисковата група са 1531 ученици. Патологични отклонения
са регистрирани при 400 ученици в това число под нормата 139 бр. и над
нормата 261 ученици. 0.2% не са измерени поради чести отсъствия от
училище. Положителна е тенденцията за повишаване обхвата на измерените
ученици.
2. Индивидуална оценка на телесната маса.
Индивидуална оценка на телесната маса е направена на 12514 ученици
или на 99.8% от общия брой. Данните сочат, че с нормално телесно тегло са
10268 ученици или 82% от измерените ученици. В рискова група са 1550 лица
(12% от общия брой на измерените). Патологични отклонения са открити при
696 ученици. Под нормата са 111 бр., а над нормата 585 броя.
Вероятните причини за патологичните отклонения в телесната маса се
дължат на генетична обусловеност, непълноценно хранене и консумация на
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нездравословна храна; намалена двигателна активност и ниска мотивация за
спорт, повишена компютъризация на ежедневието.
ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Данните от анализа на физическия статус на учениците сочат, че 98%
от тях са покрили нормите за физическа дееспособност, като 130 ученици или
1% са освободени от часовете по физическо възпитание, поради различни
заболявания. Учениците включени в групи по лечебна физкултура са 58 бр., в
оздравителните училища. В масовите училища няма групи по лечебна
физкултура. Медицинските специалисти са отбелязали 63 ученици с оценка
слаб (2).
За учебната 2016/2017 г. от общо 12549 ученика информация за
профилактични прегледи е получено от 10847 ученика (86%), което е с 7 %
по-малко от предходната година. За 2014 и 2015 г. събираемостта на талони 5
и 6 се е движила от 90% до 93%. Запазва се тенденцията събираемостта на
информацията с нарастване на възрастта да се променя в низходяща
прогресия.
От 10847 ученици, нови заболявания са открити при 706 лица (6%).
Отнесено към общия брой на новооткритите заболявания, най-голям е
процента на: Затлъстяване – 228 ученици или 32%; Астма - 116 случаи или
16%; Смущения в зрението – 99 ученици или 14%.
Общо диспансеризираните ученици през анализирания период са 340,
от тях от 7-14 години – 263 бр. и от 14-18 години – 77 бр. При заболяванията,
изискващи диспансерно наблюдение, най-висок е процента на: Астма с
преобладаващ алергичен компонент – 97 ученици на диспансерен отчет или
29% от общия брой на диспансеризираните; Намаление на зрението на двете
очи – 53 случаи (16% от общия брой на диспансеризираните); Епилепсия – 37
случаи, 11% от диспансеризираните лица; Детска церебрална парализа – 32
ученици на диспансерен отчет или 9% от общия брой на диспансеризираните.
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