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Анализ включва резултатите от основния профилактичен преглед, 
проведен през 2018 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 55 училища и 54 детски заведения в област Монтана. 

Анализът на данните сочи, че през учебната 2018/2019 година данни за 
проведени профилактични прегледи са получени за 95% от децата. При 
учениците обхвата с профилактични прегледи е 92%. Висока събираемост на 
резултатите от основните профилактични прегледи. 

 

Общият брой на децата и учениците, чието здравословно състояние е 
проследено в анализа е: 

 От 0–3 години – 560 лица; 
 От 3–7 години – 3297 лица; 
 От 7–14 години – 7645 лица; 
 От 14–18 години – 4658 лица. 

 
ОЦЕНКА НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. 
 
1. Индивидуална оценка на ръста.  
Индивидуална оценка на ръста е направена на 3780 деца или на 98% от 

общият брой децата включени в анализа. Данните от оценката на ръста 
показват, че в І-ва оптимална група попадат 3540 деца, във ІI-ра рисковата 
група попадат 170 деца. В IІI-та група с патологични отклонения попадат 70 
деца или 2% от измерените деца.  

 
2. Индивидуална оценка на телесната маса. 
 

Индивидуална оценка на телесната маса е направена на 3780 деца или 
на 98 % от общия брой деца включени в анализа. От тях с нормална телесна 
маса са 3471 деца – 92% , или се наблюдава повишение с 1 % спрямо 2017 г. 
В рискова група са 216 деца или 6% от измерените деца на тегло, като тук се 
запазва процента спрямо 2017 г. В ІІІ група с патологични отклонения са 93 
деца, от които под нормата 23, а над нормата 70. През 2017 г. децата с 
телесна маса над нормата са 65 броя или 2% от общия брой.  

 
3. Физическа дееспособност 
Анализът на физическия статус на децата от детските заведения в 

областта сочи, че 82% са покрили нормите за физическа дееспособност за 
съответната възраст или от 3297 деца нормите са покрити от 2691 деца. В 
сравнение с 2017 г. имаме намаляване с 6%.  
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ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА 
За учебната 2018/2019 г. от 3857 деца на възраст от 0-6 години 

резултати от профилактични прегледи са представили 3681 деца или 95%. 
Събираемостта на информацията остава над 90%.  

В яслена възраст от подлежащи 560 деца, са обхванати 553 или 99%. 
Във възрастта от 4-6 години резултати от проведен профилактичен преглед са 
получени за 3128 деца или 94%, при подлежащ контингент от 3297 деца. 
Съпоставени спрямо 2017 година резултатите се с 1% по-малко. 

При профилактичните прегледи са открити заболявания при 202 деца, 
разпределени както следва: до 3-годишна възраст - 31 деца и от 4-6 години – 
171 деца. 

Отнесено към общия брой на новооткритите заболявания, преобладават : 
„Астма” – 13% или 27 деца, „Затлъстяване” – 14% или 29 деца, „Смущение в 
зрението” – 12% или 24 деца. 

Диспансерно наблюдение се осъществява на 127 деца или  3% от общия 
брой деца. При заболяванията, изискващи диспансерно наблюдение най-
висок е броя на децата при: 

 

„Астма“ – 35 случаи (28% от общия брой диспансеризирани деца), „Други 
алергични ринити“ – 5 случаи (4% от общия брой диспансеризирани деца) и  
„Намаление на зрението на двете очи“ – 17 случаи (13% от общия брой 
диспансеризирани деца). 

 
ОЦЕНКА НА АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ  
 
1. Индивидуална оценка на ръста.  
 

Индивидуална оценка на ръста е направена на 12079 ученици (98%). 
Данните от оценката на ръста показват, че в І-ва група – оптимална попадат 
10342 ученици, в рисковата група са 1334 ученици. Патологични отклонения 
са регистрирани при 403 ученици в това число под нормата 126 и над нормата 
277 ученици, 2% не са измерени поради чести отсъствия от училище. 
Тенденцията за повишаване обхвата на измерените ученици се запазва. 

 
2. Индивидуална оценка на телесната маса. 
 

Индивидуална оценка на телесната маса е направена на 12019 ученици 
или на 98% от общия брой. Данните сочат, че с нормално телесно тегло са 
9842 ученици или 82% от измерените ученици, с 1% по-малко от предходната 
година. В рискова група са 1432 ученици (12% от общия брой на измерените). 
Патологични отклонения са открити при 745 ученици. Под нормата са 122 
ученици, а над нормата 623 ученици. От учениците 2% не са измерени, като 
причина за това е посочена често отсъствие от училище и напускането му. 
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ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Данните от анализа на физическия статус на учениците сочат, че 98% 
от тях са покрили нормите за физическа дееспособност, като 150 ученици или 
1% са освободени от часовете по физическо възпитание, поради различни 
заболявания. Редовното и адекватно физическо натоварване насърчава 
хармоничното развитие на детето, а също така и намалява честотата на други 
заболявания. От получените данни е видно, че само 23 ученика са включени в 
групи по лечебна физкултура в училище. Медицинските специалисти са 
отбелязали, че в анализирата година има 4 ученика с оценка слаб (2). 

 

За учебната 2018/2019 г. от общо 12273 ученика информация за 
профилактични прегледи е получена от 11348 ученика (92%), което е с 2 % 
по-малко от предходната 2017 година. В това число събираемостта на 
информацията във възрастовите групи на І клас, VІІ клас и Х клас е, както 
следва: 

 От 948 ученика в първи клас, 916 от тях са представили информация за 
извършен профилактичен преглед. За разглежданата година това 
означава, че 97% от първокласниците са представили документ за 
проведен профилактичен преглед. Наблюдава се спад спрямо 2014 г. и 
2015 г., когато този процент е бил 99% и 98%. За 2017 г. процентът е 96 
на сто, а през 2018 г. процента е 97 на сто или с 1% повече от 
предходната година. 

  От 981 ученика в седми клас, 927 са отчетени в групата на общо 
прегледаните. 94% от седмокласниците са представили документ за 
проведен профилактичен преглед от личния лекар, и тук процента е с 1 
повече от предходната година.  

 От 1042 ученика в десети клас, 968 са представили талони за 
здравословно състояние. От учениците в 10 клас, 41 % са представили 
информация от проведения профилактичен преглед през 2016 г. За 2014 
г. и 2015 г. този процент е 89%. През 2017 г. има повишаване на 
събираемостта на информацията на 95%. През 2018 г. се наблюдава 
спад спрямо предходната година с 2% и събираемостта е 93%. През 
2017 г. тенденцията за намаляване на събираемостта на информацията 
се променя като вече имаме повишаване в седми и десети клас. През 
2018 г. в първи и седми клас процента се увеличава с 1 на сто, а пък при 
десети клас намалява с 2 на сто. 
 
От 11348 ученици, нови заболявания са открити при 760 от тях или 

около 7%. При първокласниците нови заболявания са открити при 111 
ученици. При 109 от седмокласниците обхванати с профилактичен преглед са 
регистрирани нови заболявания. В групата на десетокласниците нови 
заболявания има при 46 ученици. 

Отнесено към общия брой на новооткритите заболявания най-голям е 
процента на: „Затлъстяване“ – 224 ученици или 29%. „Специфично забавяне в 
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развитието“ – 96 ученици или 13% от новооткритите заболявания „Смущения 
в зрението“ – 74 ученици или 10. 

 Общо диспансеризираните ученици през анализирания период са 378, 
от тях от 7-14 години – 261 броя и от 14-18 години – 117 броя. При 
заболяванията, изискващи диспансерно наблюдение, най-висок е процента 
на: „Намаление на зрението на двете очи“ – 65 случаи (18% от общия брой на 
диспансеризираните). Съотношението на диспансеризираните в групата от 7-
14 г. и от 14-18 г. е 41:24 случаи, „Астма с преобладаващ алергичен 
компонент“ – 51 ученици на диспансерен отчет или 13% от общия брой на 
диспансеризираните. Преобладават диспансеризираните лица във 
възрастовия диапазон от 7-14 г. – 41 ученици, спрямо 14-18 г. –10 ученици.  
Диспансеризирани с диагноза – „Неалергична астма“ са 11% или 40 ученика.  


