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АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 

СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА“ 

Здравето на децата е приоритет при отглеждането им. В детската градина се 

полагат здравни грижи от страна на медицински специалисти, учители и помощник 

възпитатели. Всички заинтересовани страни работят в синхрон и взаимодействие 

помежду си.  

В ДГ 4 „Теменужка“ има осигурено медицинско лице и медицински кабинет във 

всяка сграда. 

I. НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 В началото на всяка учебна година родителите попълват актуална информация 

за личният лекар на детето, неговият телефон; данните на родителите с лични и 

служебни телефонни номера и месторабота за връзка при необходимост. Тази 

информация се съхранява от учителите във всяка група. Достъп до нея имат учителите, 

директорът и мед.сестра. 

 В началото на учебната година за всяко дете се представя заверена здравно – 

профилактична карта от личният лекар, която се съхранява в медицинския кабинет в 

лично здравно досие за всяко дете. Достъп до здравните досиета имат учители, директор 

и мед. специалист. 

 В дневника на всяка група учителите вписват телефона на личния лекар на всяко 

дете. 

 Осъществяването на връзка между учителите и медицинските лица при 

възникнал здравословен проблем с детето в детската градина става лично при 

възможност или чрез телефонно обаждане между горепосочените страни като за целта 

и двете страни предварително са предоставили телефонните си номера по подходящ 

начин, избран  от самите тях. 

 Медицинските бележки, издадени от личния лекар на детето, се представят на 

учителите на групата за извинение на отсъствията и се изисква задължително да имат 

амбулаторен номер и точни дати за отсъствие. Ако медицинската бележка не съдържа 

едно от посочените неща, то учителят уведомява директора, който се свързва с личния 

лекар на детето и родителя, с цел установяване на достоверността на документа. 
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 Медицинското лице извършва сутрешен филтър на децата и при съмнение за 

нарушения на здравословното състояние се свързва с родителя и личният лекар по 

телефон, за да сигнализира за забелязаният проблем. 

 През учебната година се провеждат здравни беседи от медицинско лице с децата 

по теми, съобразени с възрастовите особености на децата и потребностите им. 

П. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЕКИП – 

АЛГОРИТЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ: 

1. При възникнал медицински проблем учителят уведомява веднага медицинското 

лице в ДГ. 

2. До 5 минути учителят информира директора на ДГ за възникнал проблем. 

3. Медицинското лице съобщава на родител за здравословен проблем с дете, за 

адекватна и бърза реакция от тяхна страна. 

4. При необходимост медицинското лице се свързва със Спешна помощ. 

ДЕЙНОСТИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА: 

1. Разясняване от мед. лице на учителите в случаи на поставена диагноза, специфично 

или рядко заболяване на дете и последващи мерки за компенсиране и подпомагане 

на детското здраве. 

2. Обучителна и образователна дейност от мед. лице насочена към учителите при 

даване на знания и умения за БМП или инцидент с дете в непредвидена ситуация. 

3. Следене на срок на документи като ЛКК или ТЕЛК, медицински бележки от лекар. 

4. Преглед при видимо неразположение на детето в детската градина; 

5. Преглед и оказване на долекарска помощ на наранено дете, други травми; 

6. Преглед при видима промяна в състоянието на дете – отпадналост, температура, 

хрема, кашлица, течащ  нос, астматични пристъпи, болки в тялото, главоболие, 

повръщане, обриви и др. 

7. Преглед за паразити или ухапвания от насекоми; 

8. Следене за промяна в храненето на детето при здравословен проблем (специални 

хранителни режими предписани от лекарска комисия);                                                                                             

 

Изготвил: Мед.сестра С. Чаушева 
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