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Медицинските специалисти в ДГ № 161 се назначават от кмета на район „Овча 

купел” и са на съвместно подчинение на района и директора на ДГ № 161. 

Ръководят се методично от Дирекция “Здравеопазване” при СО и СРЗИ. 

 
ОСНОВНО ПРАВИЛО: 

1.Отглеждане на децата, опазване на тяхното здраве и живот, 

провеждане на мерки за правилното им физическо и психическо развитие и 

тяхното възпитание. 

 

2.Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е 

задължителен за изпълнение и се контролира от медицински специалисти. 

            3.Осъществяват системно наблюдение и контрол над режима на децата през 

деня в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности. 

Контролират изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучават 

помощния персонал как се извършва тя. 

           4.Медицинските специалисти осъществяват системно ежедневно 

наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата, 

контролират и оценяват физическата им дееспособност. Организират провеждането 

на закалителните процедури. 

5.Оказват първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на 

екип на Спешна помощ. 

6.Организират и провеждат профилактични дейности за предотвратяване 

или ограничаване на рисковите фактори в  ДГ № 161. 

• Участват в осъществяване на хигиенно-профилактични и 

противоепидемични мерки в ДГ № 161 при извънредни 

обстоятелства свързани с бедствия и критични обстоятелства. 

7.Участват в провеждането на профилактични и противоепидемиологични 

дейности за предотвратяване, възникването и ограничаване разпространението на 

заразни и паразитни заболявания в ДГ № 161. 

• Провеждат прегледи за опаразитеност на децата. 

• Организират извършването на обработка на заразно огнище, както и 

текущите дезинфекции и дезинсекции. 

• Следят за възникване и разпространение на паразитози и 

предприемат мерки за ликвидирането им. 

8.Извършват анализ на здравословното състояние на децата на база на 

резултатите от проведените профилактични прегледи от лекарите на индивидуална 

или групова практика за първична извънболнична помощ 
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9.Регистрират имунизационния статус въз основа на данните получени от 

личния лекар за задължителните имунизации и реимунизации съгласно 

имунизационния календар на Р.България 

10.Участват в комисия за изработване на седмично меню за храненето на 

децата .  

• Всекидневно контролират храненето на децата съвместно с 

учителите. 

 

11.Участват ежедневно в комисия в състав: готвач, домакин и дежурен 

учител за получаване на продуктите за приготвяне на храната. 

• Всекидневно контролират количеството и качеството на храната 

съвместно с директора и дежурния учител. 

• Ежедневно дегустират храната, присъстват на влагането на 

продуктите и на разпределението на готовата храна. Следят  

спазването технологията на приготвяне на храната, състоянието на 

хранителните продукти и складове чрез водене заедно с домакина на 

специална тетрадка за годността на продуктите.  

12. Участват в педагогически съвети с право на съвещателен глас; при 

провеждане на родителски срещи, тържества и празници на детското заведение. 

13. Участват в организацията и провеждането на здравното възпитание на 

децата, персонала и родителите: 

• По проблемите на здравословно хранене, хигиената на устната 

кухина. 

• Осигуряват и разпространяват здравно-образователни материали на 

персонала и родителите. 

14.Организират прилагането на програми по профилактика и промоция на 

здравето на децата в ДГ № 161. 

15.Контролират текущото хигиенно състояние на  ДГ № 161  и организират 

извършването на текущо хигиенно почистване. 

            16.Контролират редовното извеждане на децата на чист въздух и съдействат 

при извеждането и прибирането им. 

17.Контролират температурата, влажността и редовното проветряване в 

групите. 

18.Контролират хигиената и обезопасяването на двора и площадките. 

• Събират и съхраняват медицински бележки, удостоверяващи 

здравния статус на децата, като в края на всеки месец изготвят 

справка и я предоставят на учителите. 
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19.Организират и провеждат съвместно с учителите антропометричните 

измервания на децата и физическата им дееспособност.  

20.При заразно заболяване изолират карантинираните групи и деца и не 

допускат сливане.  

21.В началото на всяка учебна година правят заявки и осигуряват 

необходимия минимум лекарства и лекарствени средства; следят за минималната 

им наличност през годината. 

 

 

ДРУГИ ПРАВИЛА  

 

1. Водят изискващата се учетна и отчетна документация. 

2. Носят отговорност за достоверността на изготвената учетна и отчетна 

документация. 

3. Зачитат и защитават личното достойнство, правата и 

индивидуалността на всяко дете и неговото семейство. 

4. Спазват професионална и колегиална етика, опазват и не 

разпространяват личните данни на деца, родители и персонала на ДГ. 

5. Поддържат и повишават професионалната си квалификация. 

 

6. Изготвят годишен план и отчет за цялостната си дейност /Наредба 

№3/. 

7. Отговарят за съхранението и разходването на медикаментите и  

консумативите в медицинския кабинет. 

 

            8. При необходимост съдействат за отглеждането на децата в ДГ в 

рамките на работното време като отговарят за опазване живота и здравето на 

децата. 

• Придружават децата при организираните извеждания на децата извън 

ДГ, лагери, екскурзии, концерти като предваритело са уведомени 

писмено от директора на ДГ. 

• Изготвят всички видове списъци и справки свързани с приема на 

децата, хронични заболявания и здравно профилактични статуси. 
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Документация, водена от медицински специалисти – ДГ и 

медицински специалисти : 
 

• Книга за санитарното състояние.  

- книгата се води от длъжностни лица, осъществяващи контрола;  

- до приключването й се съхранява в кабинета на медицински специалисти - 

ДГ, 

- след приключването й се съхранява в архива на ДГ № 161 – отговорник – 

старша сестра. 

- срок за съхранение – 5 години 

• Здравна амбулаторна карта – съдържа имунизационния статус на всяко дете, 

всички изследвания с които новопостъпващото дете  влиза в детската градина . 

• Здравно-профилактични карти на децата   

            - отговорник за воденето им – медицинските специалисти  

- при напускане на децата, се предават на родителите.  

- непотърсените карти се съхраняват в архива на детската градина до 1 год. 

• Два пъти в годината нанасят антропометричните измервания на всяко дете в 

здравните картони.  

• Попълват в здравните картони планово профилактичните изследвания за 

ентеробиоза, както и допълнително изискващи се при определена ситуация 

изследвания. 

• Здравни книжки на служителите; 

• Журнал за заразни заболявания – учетна форма 60; 

• Журнал за контактни на заразни заболявания – учетна форма 61; 

• Бързи известия – учетна форма Б-58; 

• Имунизационни журнали - учетна форма – с постъпване на всяко дете се 

вписва наличния му имунизационен статус и следващите реимунизации. 

• Книга за приетите деца в групите – отговорник за воденето й – медицински 

специалисти 

• Тетрадка с медицинските бележки /месечен отчет/  - отговорни мед. 

специалисти. 

• Амбулаторен дневник за децата от ДГ, отговорници за воденето му – 

медицинските специалисти. 
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• Журнали – за здравно - образователна дейност 

• Тетрадка за сутрешен филтър  

• Журнал, съдържащ информация за посещенията на децата в здравния 

кабинет и каква медицинска помощ и медикаменти са получили. 

• Книга за посещение на здравните контролни органи и класьора към нея. 

• Нормативни актове, регламентиращи дейността на медицинските 

специалисти в здравния кабинет; 

• Документация съобразно с изискванията на внедрената НАССР система. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА И С ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ 

1.Децата и техните семейства. 

2.Помощник-възпитателите на групите. 

3. Медицински специалисти от същото и от други детски заведения. 

4.Управленският и административен персонал на детското заведение. 

5.Експерти по здравеопазването от Дирекция “Здравеопазване” при СО, 

районна администрация, СРЗИ и с ДКЦ. 

6.Личният лекар на децата. 

7.При необходимост с други организации и институции. 

 

 

 

Изготвил: 

Директор на ДГ № 161 

 /Таня Милорова/ 
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