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Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически 

контингенти в област Сливен за учебната 2021/2022 година. 

 

 Съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 27 април 2000г. за здравните кабинети в 

детските заведения и училищата (обн. ДВ. бр. 38 от 9 май 200г., изм. ДВ. бр.83 от 10 

октомври 2000г.) на Министерството на здравеопазването, медицинските специалисти от 

здравните кабинети на детските заведения и училищата обобщават получените от 

личните лекари данни и предоставят тази информация в регионалната здравна 

инспекция. 

Медицинското обслужване на децата и учениците през учебната 2019/2020 година 

в здравните кабинети е осъществявано от лекар, фелдшери и медицински сестри. 

Медицински специалисти има във всички здравни кабинети в град Сливен и в две 

селища извън общинския център. Обслужването на здравните кабинети в детските 

заведения и училищата в селата на общините Нова Загора, Котел и Твърдица е 

осъществявано от един медицински специалист по график в определени дни от 

седмицата.  

Отглеждането, възпитанието и обучението на децата и учениците в област Сливен 

се осъществява в 79 детски и 67 учебни заведения, като общия брой на децата и 

учениците е 23412. Момчетата са 12075, а момичетата – 11337. Във възрастта от 1 до 7 

години децата са 5645, а от 7 до 18 години – 17767.  

 І. Физическо развитие на децата: 

 Броят на децата, за които са получени данни за измерен ръст за учебната 

2021/2022г. е 5077 (89,93%) от посещаващите детски ясли и градини. От тях в първа 

група - норма са 90,07%. Във втора група - разширена норма са 7,89%. Децата извън 

норма с много нисък ръст са 1,29%, а с много висок ръст – 1,19%.  

Общият брой на децата, на които е измерена телесната маса е 4998 (88,53%). 

Разпределението им по групи е: в норма 88,53%. Във втора група са 8,34%. Децата извън 

норма с много ниска телесна маса са 1,50%, а с наднормено тегло са 2,15%. 

ІІ. Физическа дееспособност на децата: 

От медицинските специалисти е предоставена информация за резултатите от 

проведените тестове за физическата дееспособност на децата над тригодишна възраст. 

Нормите за съответната възраст са покрили 4534 деца (95,17%). 

ІІІ. Диспансерно наблюдение на децата: 

Информацията за диспансерното наблюдение на децата е изготвена на база 

Наредба №8 на МЗ от 3 ноември 2016г. за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията.  

През 2021г. на диспансерно наблюдение са подлежали 183 деца (3,97% от всички, 

на които е направен профилактичен преглед). Най-висок е процентът на децата с 

диагноза „Ентеробиоза” – 30,05%. След тях се нареждат случаите на „Астма с 

преобладаващ алергичен компонент” – 22,95%, „Генерализирани разстройства в 

развитието детски аутизъм“ – 6,01%, „Други поведенчески и емоционални 

разстройства“, „Намаление зрението на двете очи“  и „Обикновен хроничен бронхит“–

4,91% от всички диспансеризирани деца и други заболявания. 

ІV. Заболяемост на децата:  

През 2021г. броят на прегледаните деца е 4605 (81,57%). 

При децата до 3 години, които посещават детски ясли и яслени групи към детски 

градини при проведените профилактичните прегледи през 2021г. са регистрирани 8 

заболявания. От тях най-голям дял се пада на случаите с „Астма” – 50,00% от всички 

открити заболявания. Следват „Специфично забавяне в развитието“, „Смущения в 

зрението“, „Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегитации“ и „Плоско 
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стъпало, придобито“– 12,50%. Броят на прегледаните деца е 831, което е 94,32% от 

общия брой деца в тази възрастова група.  

При децата на възраст от 4 до 7 години, посещаващи детски заведения са открити 

184 заболявания. От тях най-голям дял се пада на случаите с „Астма“ – 25,54%. На второ 

място са децата с „Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации” – 14,13% 

от всички открити заболявания в тази възрастова група; следват „Специфично забавяне в 

развитието“– 10,86%, „Хроничен бронхит” – 8,69%, „Смущение в зрението”– 8,15%, 

„Пневмония“ – 6,52% и други. Броят на прегледаните деца от 3 до 7 години е 3771, което 

е 79,15% от общия брой деца в тази възрастова група. 

V. Физическо развитие на учениците: 

 Броят на учениците, за които са получени данни за измерен ръст за учебната 

2021/2022г. е 12609 (70,96% от общия брой ученици). От тях в първа група - норма са 

90,97%. Във втора група – разширена норма са 6,04%. Учениците извън норма с много 

нисък ръст са 1,21%, а с много висок ръст – 1,76%. 

Общият брой на учениците, на които е измерено телесното тегло е 12422 

(69,91%). Разпределението им по групи е: в норма 87,52%, във втора група са 7,71%, 

извън норма с много ниска телесна маса са 1, 59%, а с телесна маса над нормата са 3,17 

%.  

VІ. Физическа дееспособност на учениците: 

От медицинските специалисти е предоставена информация за резултатите от 

проведените тестове за физическата дееспособност. Учениците, които са получили 

оценка над среден (3) са 17502 (98,50%). Броят на учениците освободени от часовете по 

физическо възпитание е 111 (0,62%). 52 ученика (0,29%) са включени в групи по лечебна 

физкултура. 

 VІІ. Диспансерно наблюдение на учениците: 

Информацията е изготвена, съобразно изискванията за диспансерното 

наблюдение на децата на Наредба №8 на МЗ от 2016г. за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията.  

През 2021г. на диспансерно наблюдение са подлежали 574 ученика (4,98% от 

всички, на които е направен профилактичен преглед).  

Във възрастта 7-14 години са диспансеризирани 403 ученика – 238 момчета и 165 

момичета. Най-много са диспансеризираните ученици с диагноза „Астма с преобладаващ 

алергичен компонент – 90 (22,33%) - 45 момчета и 45 момичета. Следват 67 ученика 

(16,62%) от които 36 момчета и 31 момичета с „Неалергична астма”. На трето място се 

нареждат 35 ученика (8,68%) 30 момичета и 5 момчета диспансеризирани с диагноза 

„Други поведенчески и емоционални разстройства”. Следващите места се заемат от 

диспансеризираните 29 ученика (7,19%) – 25 момчета и 4 момичета с диагноза 

„Генерализирани разстройства в развитието, детски аутизъм“, „Епилепсия“,  20 ученика  

(4,96%) – 15 момчета и 5 момичета и други.  

Във възрастовата граница 14-18 години на диспансерно наблюдение са били 171 

ученика – 97 момчета и 74 момичета. Най-много са диспансеризираните с диагноза 

„Астма с преобладаващ алергичен компонент” – 32 ученика (18,71%), от които 21 

момчета и 11 момичета. На второ място се нареждат диспансеризирани с диагноза 

„Други поведенчески и емоционални разстройства” – 23 (13,45%), от които 13 момчета и 

10 момичета; следват 18 (10,52%) диспансеризирани ученика – 10 момчета и 8 момичета 

с диагноза „Намаление на зрението на двете очи”, „Детска церебрална парализа“ и 

„Неалергична астма“ – 12 (7,01%) и други.  

VІІІ. Заболяемост на учениците:  

При учениците с профилактичните прегледи през учебната 2021/2022г. са открити 

687 заболявания. От тях най-голям дял се пада на случаите със „Астма” – 22,99% от 

всички открити заболявания; следват „Затлъстяване” – 13,10%, заболявания и аномалии 
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поставени в графа „Други“ – 10,33%, „Специфично забавяне в развитието“ – 9,75%, 

„Смущения в зрението” – 8,87% и други. Броят на учениците, представили талони от 

извършен преглед е 11515 което е 64,81 % от общия брой ученици.  

Данните за откритите заболявания при профилактичните прегледи дават 

възможност да се направи анализ на здравословното състояние на учениците в преходни 

периоди на развити, а именно в първи, седми и десети клас.  

При първокласниците при основния профилактичен преглед са регистрирани са 

82 заболявания. Най-голям дял се пада на случаите с „Астма” – 34,14% от всички 

открити заболявания в тази възрастова група; следва заболявания и аномалии в графа 

„Други ” – 15,85%. На трето място – 9,75% са случаите  на „Затлъстяване“. Броят на 

представилите талони от извършен преглед първокласници е 1361, което е 83,29% от 

общия брой ученици в тази възрастова група.  

При седмокласниците с основния профилактичен преглед са открити 78 

заболявания. Най-голям дял се пада на случаите със „Астма”  – 25,64% от всички 

открити заболявания в тази възраст; следва „Специфично забавяне в развитието” – 

23,07%. На трето място са случаите на „Смущения в зрението“ – 14,10%. Броят на 

учениците представили талони от извършен преглед е 1082, което е 65,97% от общия 

брой ученици в тази възрастова група. 

При учениците от десети клас при основния профилактичен преглед са открити 33 

заболявания. От тях най-голям дял се пада на случаите със „Специфично забавяне в 

развитието 36,36% от всички открити заболявания в тази възрастова група; следват: 

„Астма” – 24,24%, „Смущение в зрението” – 15,15% и други. Броят на учениците, които 

са представили талони от проведен преглед е 738, което е 55,19% от общия брой ученици 

в тази възраст. 

 

ИЗВОДИ: 

 

1. Броят на представилите талони за проведен профилактичен преглед от ОПЛ 

деца до 7 години през учебната 2021/2022г. е  (81,57%), а през предходната година 

78,91%. 

2. В община Твърдица 95,97% от децата посещаващи детски заведения са  

представили талони. Следват община Котел – 91,30%, община Сливен – 79,46% и 

община Нова Загора – 72,49%.  

3. Броят на учениците представили талони за осъществен профилактичен преглед 

от ОПЛ през учебната 2021/2022г. ученици е 11515 (64,81%), а през предходната година 

е 59,07%. 

4. В община Сливен 68,06% от учениците са представили талони за проведен 

профилактичен преглед. Следват тези от община Твърдица – 60,79%, община Котел – 

58,87% и община Нова Загора – 58,62%.  

5. Броят на децата и учениците, на които е извършена оценка на ръста и на 

телесната маса е по-голям от този на прегледаните. 

6. Анализът на физическото развитие показва, че 90,07% от децата са в норма за 

ръст и 88,53% в норма за телесна маса. През предходната година 90,06% от децата са в 

норма за ръст и 87,04% в норма за телесна маса. 

7. При учениците анализът на физическото развитие показва, че 90,97% са в 

норма за ръст и 87,52% в норма за телесна маса. През предходната година 90,29% от 

учениците са в норма за ръст и 90,33% в норма за телесна маса. 

8. Нормите за физическа дееспособност за съответната възраст са покрили 95,17% 

от децата, докато през предходната година този процент е бил по-нисък – 85,15%. 


