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Наредба № 26 от 18 ноември 2008 година (1), която регламентира устройството на детските ясли не указва как да се документира и анализира здравния статус
на децата.
В общинските детските ясли в гр. Варна се проследява:
❖ физическото развитие на децата от
медицинските сестри, чрез провеждане на антропометрични измервания – ръст и тегло веднъж годишно в
детското заведение и веднъж годишно /в края на всяка календарна година/ родителите предоставят в детската ясла здравно-профилактична
карта от семейния лекар. Данните от
измерванията се съпоставят с нормите приети за възрастта;
❖ нервно-психическото развитие на
децата - от педагози и психолози.
Данните от развитието на детето
се съпоставят с нормите приети за
възрастта.
Събирането на здравните данни се
извършва хаотично в отделните детски
ясли. Поради липса на систематичност не
може и да се извършва качествен здравен
анализ.

ЦЕЛ
Разработване на електронна система
за отчитане здравния статус и развитието
на децата, посещаващи детските ясли на
територията на Община Варна чрез създаване на електронно досие на всяко дете.
Община Варна

In order to present the data from periodic monitoring of health status and development of children attending nurseries in
the Municipality of Varna is implemented
methodology, which reflects the findings.

ЗАДАЧИ
1. Разработване на системата;
2. Апробиране;
3. Внедряване;
Разработване на електронна система:
На територията на Община Варна са
разкрити 11 детски ясли с 61 групи с около 1600 деца.
На специалисти по софтуер поставихме задачата да разработят „Електронна
система за проследяване на здравното и
нервно – психическото състояние на децата, посещаващи детските ясли в Община Варна“. Основните данни, които да отчита системата да са относно:
❖ физическото развитие;
❖ нервно-психическо развитие;
❖ заболеваемостта;
❖ ваксинации и имунизации – извършени, пропуснати, предстоящи;
❖ диспансеризирани деца;
❖ деца с ТЕЛК;
❖ постъпили и напуснали деца;
❖ Лична здравно-профилактична карта /ЛЗПК/ на дете.

РЕЗУЛТАТИ
Електронната система бе разработена през 2010 г. Тя е предназначена за
проследяване здравния статус и развитието на децата от приема в яслата до
изписването.
Параметри на системата:
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❖

Създаване и поддържане на електронно досие на детето /фиг. 1/;

❖

Въвеждане на данни от периодични
изследвания – хематология, парази-

Фиг. 1. Електронно досие

Фиг.2. Имунизационен календар

❖

❖

❖
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Създаване на личен регистрационен
картон на родителите;
Дневник на заболяванията, прекарани от детето в яслена възраст;
Поддържане база данни за заболяемостта /фиг. 3/;

❖

тология, микробиология и наблюдение на отклоненията от нормите на
резултатите от изследванията;
Поддържане на имунизационен картон на детето /фиг. 2/;
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Фиг.3. Обща заболяемост

Фиг.4. Антропометрични измервания

Дневник с текущи наблюдения за
развитието на детето;
❖ Лична
здравно-профилактична
карта;
❖ Въвеждане на данни от развитието
на детето;
❖ Въвеждане на данни от антропометрични измервания и физическото
развитие на детето /фиг. 4/;
❖ Ежедневен рапортен дневник за състоянието на децата в яслената група;
❖ Записване и отписване на дете, с възможност за прехвърляне на въведените в системата данни от едно детско заведение в друго, при преместване на детето.
Системата
поддържа
следните
класификатори:
❖ Класификатор на заболяванията;
❖ Класификатор на личните лекари в общината, сключили договор с
НЗОК;
❖ Имунизационен календар на Република България;
❖

Класификатор на показателите за
физическо развитие на децата;
❖ Класификатор на показателите за
нервно-психическо развитие на
децата;
Анализ:
❖ При апробиране на системата се проявиха следните позитивни страни:
За детската ясла:
❖ Систематизиране и автоматизиране
на данните за физическото и нервнопсихическо развитие на децата във
всяка ясла;
❖ Извеждане
на
регламентирани
справки за община Варна;
❖ Автоматизиране процеса на работа на персонала на яслите в частта за
документиране на получените данни от здравния статус и развитие на
детето.
За община Варна:
1. Автоматизирани справки по различните показатели във всеки един
❖
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момент – по ясли и общо за всички
ясли;
2. Наблюдение и контрол по всяко време върху дейността на персонала,
свързана с измерване на физическото и нервно-психическо развитие на
децата;
3. Улесняват се възможностите за бързо и ефективно изготвяне на цялостен анализ на здравното състояние
на децата.
4. Систематизираните данни относно
здравния статус и развитието на всяко дете се използват и при осъществяването на обратна връзка с родителите, както чрез пряк контакт,
така и чрез внедрена система за обратна връзка с родителите – WEBRODITEL – иновативен канал на взаимодействие. Това дава възможност
на всеки родител чрез индивидуална
парола да проследява развитието на
детето си, съпоставяйки го с нормите за възрастта.
Електронната система бе внедрена
през 2011 г. (4).
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1. Въведената система подпомага дейността на специалистите в детските
ясли – медицински сестри, педагози
и психолози, които са пряко ангажирани с грижата за физическото, психологическото и емоционално благополучие на децата в детските ясли на
град Варна.
2. Систематизирането на данните
предлага по-големи възможности за
качествен анализ на здравния статус
на посещаващите детските ясли.
3. Обратната връзка с родителите подобрява информираността.
Адрес за кореспонденция:
доц. д-р Христо Бозов
Варна 9000
бул.“Осми приморски полк“43
e-mail: hr_bozov@yahoo.com
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