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ВЪВЕДЕНИЕ 
„Valetudo bonum optimum.” 

(„Здравето е най-голямото благо”) 

 
За всяка личност понятието „здраве“ има различна стойност. Безспорен факт е, че 

то e основен ресурс. От векове насам здравето е било и остава най-голямата ценност за 
човека и обществото. Макар и медицината в онези години да не е била на нивото, на 
което я познаваме днес и хората да са били не дотам просветени по отношение на нея – 
те са съзнавали, че здравето не е еднозначно понятие, а многокомпонентно състояние, 
зависещо от редица фактори. 

В съвременната концепция здравето се определя като: ценност, богатство за 
обществото, средство за по-добро качество на живот в ежедневен план. Днес, когато 
говорим за здраве се базираме на холистичната концепция и отчитаме четири негови 
измерения: физическо, психическо, социално и духовно. Нарушаването или липсата, на 
което и да е от измеренията на здравето оказва негативен ефект върху 
функционирането на индивида, а оттам и върху цялото общество. Все повече хора в 
забързаното си ежедневие забравят или поставят на заден план своето здраве. Днес – в 
света на глобализацията то - здравето е изправено пред всевъзможни заплахи повече от 
всякога. Но не бива да се забравя, че в условията на съвременната медицина тежестта за 
възстановяването му се понася не само от отделния индивид, но и от цялото 
обществото. Всяка личност и всяко общество трябва да съсредоточи усилията си в 
постигане на по-добро здраве на ниво индивид и на ниво общество. Днес тези усилия 
определяме като „промоция на здравето“.  
Близо сто години се работи усилено в посока развитие и усъвършенстване на 
промоцията на здраве. С каквито и термини да е определяна през годините, акцента 
пада върху основните ѝ цели, състоящи се в: 
- подпомагане на индивида и обществото здравето да се превърне в най-важна ценност 
за тях; 
- съдействие за превръщане на индивида, общността и обществото в главен ресурс на 
дейността по укрепване на здравето; 
- поощряване на развитието на хората от обект на медицинската дейност и пасивни 
консуматори в субекти с отговорност за собственото си здраве и здравето на другите в 
общността; 
- подкрепяне утвърждаването на интегрален подход към здравето, при който 
проблемите да се решават с участието на всички заинтересовани страни, институции и 
специалисти (А. Велкова, 2009).  

В съвременното здравеопазване, в световен мащаб една от водещите фигури за 
постигане на целите на промоция на здраве е медицинската сестра. 

Дейности за стимулиране на здравното благополучие трябва да се осъществяват 
не само когато съществува някакъв реален риск за неговото нарушаване или когато то 
липсва, а от рано – още от зараждането на живот. Колкото от по-рано започнат да се 
упражняват тези положителни въздействия на ниво индивид, толкова по-голямо 
отражение ще окажат на ниво общество. Доброто състояние на детското здраве е гарант 
за благопопучието на всяка страна. Не бива да забравяме, че състоянието на детското 
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здраве е показател, както за функционирането на здравеопазната система, така и за 
икономическото състояние на страната. То е най-чувствително именно към тези 
фактори. Факт е, че българското здравеопазване е изправено пред редица 
предизвикателства и проблеми. Не е тайна и, че в много региони на България 
икономическото състояние на населението е критично. Резултатът не закъснява и е 
повече от тревожен – отчетени са негативни тенденции по отношение на детското 
здраве и нивото на детската смъртност, спрямо другите европейски страни. За това една 
от основните прицелни групи трябва да бъдат децата в ранна детска възраст. В 
България голяма част от децата в периода на същинското ранно детство се отглеждат и 
възпитават в детски ясли. Това позволява върху тях да се упражняват професионални 
въздействия за стимулиране на здравето, тоест да се осъществява промоция на здраве. 

Промоцията на здраве като осъзнат процес има близо стогодишна история, която 
е документирана. През всичките тези години по усъвършенстването ѝ се работи 
усилено в световен мащаб. Правени са проучвания относно различни нейни 
компоненти  - здравна информация, заплахи за здравето и реакции срещу решаващи за 
здравето фактори. Голямо внимание в научната литература се отделя и на детското 
здраве. Разработват се множество мерки за неговото защитаване, стимулиране и 
прочие. Но процесът на промоция на здраве, като съвкупност от множество различни 
мероприятия (включително и педагогически), прилагани в ранна детска възраст, сред 
деца посещаващи детски ясли не е разработван достатъчно. От части по проблема в 
България са работили автори като проф. Василка Манова-Томова, проф. Любослава 
Пенева, доц. Тотко Татьозов, проф. Величко Гатев, доц. Валентин Пръвчев и други. В 
световната литература не се откриват научни публикации, свързани с промоцията на 
здраве сред деца посещаващи детски ясли. Най-вероятната причина, за което е, че в 
много държави детските ясли като форма за отглеждане и възпитание на деца в ранна 
детска възраст не съществуват или ако ги има залагат на образованието, а не на 
здравеопазването в този възрастов период. В частност прегледа на литературата 
доказва, че в България процесът на промоция на здраве се осъществява в детските ясли. 
Въпреки това в проучената специализирана литература не е разработен проблемът 
относно процеса на промоция на здраве, осъществяван в ранна детска възраст като 
постановка, включваща: организиране, управление, етапи, през които преминава, 
участници в него и тяхната роля при реализирането му. Не е проучвана и определяна 
ролята на медицинската сестра при организирането и управлението на този сложен 
процес; не са определяни проблемите при осъществяването му, сред деца в детска ясла; 
не е доказвана и ефективността от провеждането му. Липсата на достатъчно 
проучвания и анализи в тази област е нодостатък, който ще се отрази на качеството на 
здравните грижи полагани в ранна детска възраст сред деца, посещаващи детски ясли. 
Неминуемо ще окаже влияние, както върху здравето на децата, така и върху това на 
цялото общество. 
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I. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
 
 Цел на проучването 

Настоящето изследване има за цел да проучи и анализира мястото и ролята на 
медицинската сестра при организиране, управление и провеждане на процеса на 
промоция на здраве сред деца в ранна детска възраст, посещаващи дeтски ясли на 
територията на община Плевен. 

 
Задачи 
Постигането на целта е свързано с реализирането на следните задачи: 
 

1. Да се проучи и анализира достъпната по разглеждания проблем литература, 
очертаваща стартегии и добри практики по проблема на организиране, 
управление и провеждане на процеса на промоция на здраве сред деца в ранна 
детска възраст посещаващи детски ясли; 
 

2. Да се проведе констатиращо проучване, сред професионалистите по здравни 
грижи, работещи в детски ясли на територията на община Плевен, относно 
участието им в процеса на промоция на здраве сред децата;  
 

3. Да се проучи и анализира мнението на родители, чиито деца посещават детски 
яслени заведения на територията на община Плевен и мнението на родители, 
чиито деца са включени в наблюдението, относно процеса на промоция на здраве, 
осъществяван сред децата им;  
 

4. Да се проведе външно явно панелно наблюдение на деца, посещаващи детски 
ясли в община Плевен с цел разработване на комплексен модел за цялостно 
планиране, организиране и мониториране на процеса на промоция на здраве в 
детските ясли; 
 

5. Да се изследва мнението на студентите – дипломанти от специалност 
„Медицинска сестра” (положили стаж в ДЯ), относно нивото на формирани 
теоретични знания и практически умения за ефективно участие в организирането 
и управлението на процеса на промоция на здраве (здравно възпитание) сред деца 
в детски ясли; 
 

6. Да се разработи и апробира курс за продължаващо обучение на медицински 
сестри, работещи в детски ясли, като се очертаят насоките за организирането, 
управлението и провеждането на процеса на промоция на здраве (здравно 
възпитание), за усъвършенстване на професионалните им компетенции.  

 
II. ОСНОВНА ТЕЗА И РАБОТНА  ХИПОТЕЗА 

 
Основната теза:  
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Ако се определи мястото и ролята на медицинската сестра при организиране, 
управление и осъществяване на процеса на промоция на здраве сред деца в ранна 
детска възраст, посещаващи детски ясли на територията на община Плевен, това ще е 
залог за по-качествени здравни грижи, с цел постигане на по-добро здраве сред децата. 

 
Работна хипотеза: 
Работещите към настоящия момент в детски ясли медицински сестри се нуждаят 

от повишаване и усъвършенстване на професионалните компетенции. Формираните в 
процеса на обучение теоретични знания и практически умения, не са достатъчни за 
ефективно упражняване на професията в детски ясли. 

 
 
II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
 

ОБЕКТ на проучването е мястото и ролята на медицинската сестра при 
организиране, управление и провеждане на процеса на промоция на здраве сред деца в 
ранна детска възраст, посещаващи детски ясли на територията на община Плевен. 

 
ПРЕДМЕТ на изследването е процесът на промоция на здраве, провеждан сред 

деца, посещаващи детски яслени заведения в община Плевен.  
 

ТЕХНИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ на наблюдение са:  
Общо 22 яслени заведения, от които 8 детски ясли и 14 яслени групи към ОДЗ, 

намиращи се на територията на община Плевен. 
 

ЛОГИЧЕСКИ ЕДИНИЦИ И ПРИЗНАЦИ НА НАБЛЮДЕНИЕ  
Изследвани са 611 лица. В проучването са обхванати следните групи респонденти: 
� 83 медицински сестри, работещи в детски ясли и яслените групи в обединените 

детски заведения в община Плевен, обхванати през периода март 2015 г. – април 
2015 година. 
Основните факториални признаци на наблюдаваната група са: Продължителност на 

трудовия стаж в детски ясли (анализирани и описани, чрез десетгодишни 
интервали) и Образователно-квалификационната степен, която притежават лицата. 
Резултативните признаци са под формата на качествени променливи/ категорийни и 
се отнасят до: а) адаптация на децата към условията в детските ясли – 
продължителност, предприети мерки за максимално съкращаване на адаптационния 
период, брой отпаднали деца поради невъзможност да се адаптират; б) 
заболеваемост сред децата, посещаващи детски ясли – честота на отсъстващите по 
болест, причини за заболеваемост, случаи на болни деца, присъстващи в детските 
ясли; поведение на родители, поведение на персонала; в) здравно-възпитателни 
мероприятия осъществявани от медицинските сестри сред деца, родители и 
персонал; г) ежедневни дейности на медицинските сестри в детски ясли, съобразно 
професионалните им задължения, регламентирани в НАРЕДБА № 26 ОТ 18 
НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА (режимни моменти в детските ясли – хранене, 
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бодърстване, сън); д) хигиена и хигиенни навици на децата. 
 

� 273-ма родители на деца, които посещават детските ясли и яслените групи в 
обединените детски заведения в община Плевен в периода март 2015 г. – април 2015 
година.  
За тази група респонденти основните факториални признаци са: Възраст (влиянието 
на възрастта е анализирано, чрез използване на пет годишни интервали), 
Образование, Употреба на тютюневи изделия.  
Резултативните признаци са категорийни: а) признаци отнасящи се до 
продължителността на адаптацията на децата към условията на детските ясли; б) 
признаци отнасящи се до заболеваемостта сред децата посещаващи детски ясли; в) 
признаци отразяващи отношението на родителите към здравето на децата им; г) 
признаци свързани с хигиенните навици на децата – усвоявани в домашна среда и в 
детски ясли; д) признаци отразяващи отношението на възрастните за правилно 
формиране на хранителни и двигателни навици у децата. 
 

� 90 деца, посещаващи детски ясли в община Плевен, приети и изписани в периода 
септември 2015 г. –  август 2017 г. и участвали в наблюдението.  
Основните факториални признаци на наблюдаваната група са: Пол и Възраст. 
Предвид темпа на развитие в ранна детска възраст, влиянието на възрастта е 
анализирано, чрез шест месечни интервали. Резултативните признаци са както 
следва: А/ Количествени: ръст и тегло и Б/ Категорийни (анализирани чрез 
тристепенни и двустепенни скали)  отнасящи се до: а) честота на боледуване; б) 
закаленост; в) отрицателни емоционални реакции; г) положителни емоционални 
реакции; д) развитие на говора; е) двигателно развитие; ж) хранителни навици; з) 
поведение на децата при заспиване; и) поведение на децата по време на 
организирани занимания; к) хигиенни навици; л) навици за самообслужване; м) 
признаци отразяващи отношението на децата към режимните моменти в детските 
ясли. 
 

� 87 родители, чиито деца са включени в продължителното наблюдение. 
За тази група респонденти основните факториални признаци са: Възраст на 

родителите (влиянието на възрастта е анализирано, чрез използване на пет годишни 
интервали), Образование и продължителност на престоя на децата в детски ясли. 

Резултативните признаци и за тази група лица са категорийни: а) признаци свързани 
с адаптацията на децата; б) признаци свързани със заболеваемостта сред децата; в) 
признаци отразяващи настъпилите, според родителите промени в децата след 
посещаване на детски ясли; г) признаци свързани с оценката на грижите, полагани за 
децата по време на отглеждането им в детски ясли. 
 

� 60 студенти – дипломанти от специалност „Медицинска сестра”, при МУ-
Плевен, положили преддипломен стаж в ДЯ в периода септември 2016 г. – февруари 
2018 г. При тази група лица резултативните признаци на наблюдение са категорийни 
и са по отношение:  
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а) професионалните и личностни качества, необходими за работа в ДЯ; б) ниво на 
професионалната подоготовка (теоретична и практическа) и в) участие на 
медицинските сестри, работещи в ДЯ в здравно-въпитателната дейност, провеждана 
сред децата. 
 

• 18 медицински сестри, взели участие в курс за продължаващо обучение на тема 
„Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска 
възраст”. Факториалния признак за изследвания контингент е продължителността на 
професионалния опит в ДЯ. Резултативните признаци са категорийни и дават 
информация относно полезността от предлаганото по темата обучение. 
 

 
ДИЗАЙН НА ПРОУЧВАНЕТО 
 

 По своя характер проучването представлява комплексно медико-социално 
проучване с използване на социологически методи (документален метод, анкетен 
метод и наблюдение) и статистически методи за описание и анализ на събраната 
информация. 

Етапите на изследването следват логиката на проучването и поставените задачи. 
Проучването е проведено в периода м. март 2015 година/ м. февруари 2018 година и 
протече в четири етапа. 
Преди стартиране на основното изследване, в пилотната фаза на дисертационното 
поручване са извършени следните задължителни процедури:  

- Разработен е план-проект на научното изследване и е представен пред 
Комисията по етика на научно-изследователската дейност при МУ-Плевен. 
След обстоен преглед на проекта през м. февруари на 2015 година комисията 
се произнесе и разреши провеждането му.; 

- Получено е разрешение от Кмета на община Плевен относно реализирането 
на изследването в ДЯ и ОДЗ, намиращи се на територията на общината. 

 
МЕТОДИ 
 
1. Социологически методи: 

 

• Документален метод за: 
� Проучване и анализ на достъпната по проблема научна литература.; 
� Ретроспективно проучване и анализ на нормативни актове и документи, свързани 

пряко и косвено с устройството и дейността на детските ясли в България от 1934 
година до днес.; 

� Проучване и анализ на демографска и социална статистическа информация 
относно броя на детските яслени заведения в България, разпределението на 
персонала и обхвата на децата в тях.; 

� Проспективно проучване и анализ на наличната в детски ясли здравно-
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медицинска документация на деца, включени в наблюдението. 
 

• Анкетен метод 
Използвани са: 

� Анонимна пряка индивидуална анкета за проучване мнението на:  
- медицински сестри, работещи в детски ясли и яслените групи в ОДЗ-та в 

община Плевен, относно участието им в процеса на промоция на здраве, 
осъществяван сред деца, посещаващи тези заведения;  

- родители, чиито деца, посещават детски яслени заведения в община Плевен, 
относно процеса на промоция на здраве, осъществяван сред децата им;  

- родители, чиито деца участваха в наблюдението, в последната седмица преди 
изписването им от детски ясли;  

- студенти-дипломанти от специалност „Медицинска сестра” при МУ-Плевен, 
относно нивото на формирани теоретични знания и практически умения за 
ефективно организиране и управление на процеса на промоция на здравето, 
осъществяван сред деца в ранна детска възраст, посещаващи детски ясли. 

� Анонимна пряка пощенска анкета за проучване мнението на медицински 
сестри, взели участие в курс за продължаващо обучение на тема: „Организиране и 
управление на процеса на промоция на здраве в ранна детска възраст” 
 
Подготвени са 5 вида въпросници за всяка изследвана група. Одобрени са от 

Комисията по етика на научно-изследователската дейност при МУ-Плевен. Всички 
въпросници са оригинално разработени и съдържат закрити и открити въпроси. 

 

• Наблюдение  
Провеждане на външно явно панелно наблюдение в естествени условия на 

новоприети деца в детските ясли, намиращи се на територията на община Плевен, 
считано от 01.09.2015 г.  

Обект на наблюдение са показатели, свидетелстващи за физическото и нервно-
психическото развитие на децата.  

Субект на наблюдение са децата – посещаващи детските ясли и яслените групи в 
обединените детски заведения в община Плевен. В наблюдението са включени само 
онези от децата, чиито родители са изразили писмено информираното си доброволно 
съгласие. 

Наблюдението се проведе в три от ДЯ в община Плевен, избрани на случаен 
принцип. Научно-изследователската процедура се осъществи по време на дневния 
престой на децата в съответните заведения, от главния изследовател със съдействието 
на директорите на детските ясли, педагозите и професионалистите по здравни грижи 
работещи с наблюдаваните деца. 

За отчитане на резултатите от наблюдението е разработен оригинален протокол за 
наблюдение. Той включва 18 основни показателя и 135 подпоказателя, даващи 
информация относно: честота на боледуване, физическо развитие, закаленост, 
адаптация, развитие на говора, двигателна активност, формиране на хранителни 
навици, формиране на хигиенни навици, формиране на отношение към околните. 
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Дванадесет от основните показатели се оценяват по тристепенна скала, а шест - по 
двустепенна. За тристепенното оценяване са разработени критерии за оценка на всеки 
от показателите. 

За определяне на отчетената при наблюдението степен на нервно-психическо 
развитие на наблюдаваните деца е използвана разработената от проф. Василка Манова-
Томова методика за психологическа диагностика на ранното детство. 

 
2. Статистически методи  
Данните от проучването са обработени със софтуерни статистически пакети 

STATGRAPHICS; SPSS 19 и EXCEL for Windows. 
Резултатите са описани чрез таблици, графики и числови показатели за структура, 

честота, средни стойности, корелационни коефициенти и др. 
При анализа на резултатите са приложени следните параметрични тестове за проверка 
на хипотези при нормално и близко до нормалното разпределение на случаите: t – test, 
ANOVA с post hoc tests Tukey, Scheffe, Bonferroni, Newman-Keuls, Duncan и 
непараметричните тестове при различно от нормалното разпределение на случаите 

Pearson′ χ² - test, Mann-Whitney, Kruscal-Wallis H-test.  
За моделиране и прогнозиране на корелационни зависимости са използвани 

регресионни модели.  
Значимостта на резултатите, изводите и заключенията е определена при  p<0,05. 

 
 
III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
Изследване и анализ на степента на участие на професионалистите по 

здравни грижи, работещи в детски ясли на територията на община Плевен в 
процеса на промоция на здраве сред децата, посещаващи ДЯ 
 

В изследването са обхванати 83 медицински сестри, работещи в детски ясли и 
яслените групи към обединените детски заведения в община Плевен. Всички лица са от 
женски пол – 100% (n=83). Анализът на продължителността на трудовия стаж в детски 
ясли показа, че най-висок е дела на анкетираните със стаж над 30 години – 40,96% (34), 
както и със стаж между 21-30 години – 30,12% (25), най-нисък е дела на респондентите 
със стаж до 10 години – 10.84% (9). Факт е, че проблемът с осигуреността на здравните 
заведения с медицински персонал в активна млада възраст не е подминал и детските 
ясли и яслените групи към ОДЗ-та в община Плевен. Макар, че според Н. Велева и 
колектив (2013), причината не е физическата липса на медицински сестри, а липсата на 
мотивация за практикуване на професията въобще. Т. Татьозов и В. Пръвчев (2008) са 
на същото мнение и според тях през последните години има тенденция за отлив на 
персонал от детските профилактични заведения. Причината не е изследвана в 
настоящето научно изследване, но предвид икономическите условия на труд в сферата 
на здравеопазването, може да се предположи като такава - ниското заплащане. По 
отношение на ОКС на респондентите очакванията ни се оправдаха. Анкетираните 
сформираха четири групи. Професионалистите по здравни грижи с ОКС „Магистър“ са 
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с най-нисък относителен дял – 7,23% (n=83), а най-висок е делът на лицата с полувисше 
медицинско образование – 34,94% (n=83). С еднакво разпределение са лицата с ОКС 
„Специалист“ и ОКС „Бакалавър“, съответно с по 28,92% (n=83). Наблюдава се 
закономерна връзка между продължителността на трудовия стаж и придобитата от 
респондентите образователно-квалификационна степен (p=0,02; r=0,30), (Фигура. 1). От 
една страна не може да се очаква от здравните специалисти в края на професионалният 
им път (какъвто е и преобладаващия контингент) да бъдат мотивирани да инвестират 
време и средства в надграждане на образователната си степен, още повече, че ОКС не е 
обвързана с допълнително стимулиращо възнаграждение. От друга страна отчитайки 
факта, че човечеството и медицината се развиват с бързи темпове, изисква от здравните 
специалисти да са добре подготвени за да отговорят на нуждите, което е гарант за по-
добро качество на предлаганите здравни услуги. 

 

 

Фигура 1. Социално - демографска характеристика на изследваните лица 

 

 

  Адаптация на децата към условията в детските ясли 

В детските ясли и яслените групи на ОДЗ-та в община Плевен преобладават децата 
на възраст 2 - 2 ½ години съобщават 74,7% (62) от анкетираните.  

Продължителността на адаптацията им към условията в детските заведения 
според 53,01% (44) от медицинските сестри е средно от 2 седмици до 1 месец. Според 
А. Георгиева и М. Грудева (2016) адаптация с продължителност от 15-30 дни по тежест 
на протичане може да бъде определена като средна, както е и в конкретния случай. 
Най-нисък е делът - 14,46% (12) на лицата, според които тя е по-продължителна - от 1 
до 6 месеца, тоест става въпрос за тежка форма, според същите автори. Обвързвайки 
продължителността на адаптационния период с възрастта на децата се наблюдава права 
корелационна зависимост с умерена сила на връзката - колкото възрастта на децата при 
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приема е по-голяма, толкова по-продължителен е периода на адаптация (p=0,003; 
r=0,39). Макар, че автори като М. Грудева и А. Георгиева (2013) твърдят, че децата след 
1,6 година по-лесно се адаптират към условията на новата среда, поради сравнително 
по-високото равнище на своето психическо развитие. С полученият от нас резултат не 
оспорваме доказания от по-горе цитираните автори. Когато говорим за адаптация 
винаги трябва да се отчитат и индивидуалните способности на индивида. Тук в 
конкретния случай може би възрастта е оказала по-малка тежест върху 
продължителността на адаптацията от индивидуалните способности на децата. Освен 
това полученият от нас резултат не е базиран на наблюдение на конкретни лица, а е 
получен от събраната от професионалстите по ЗГ информация. 

Прилагани са различен брой мероприятия за скъсяване на адаптационния период. 
Според 59,04% (n=83) от анкетираните са осъществявани средно между 4-5 
мероприятия, за да се намали срокът, а според 13,25% (n=83) – 9 мероприятия.  
 

Заболеваемост сред децата, посещаващи детски ясли по мнение на 

професионалистите по ЗГ 

Участвалите в проучването медицински сестри изказаха мнение относно 
честотата и броят на отсъстващите по болест деца (Таблица 1). Резултатите показват 
висока честота на заболеваемостта. 

 
Таблица 1. Честота на отсъстващите по болест деца 

            Брой отсъстващи деца 
 
 
Интервал от време 

1-3 4-8 > 8 
 

Относителен дял на анкетираните 

Всеки ден 21,69% (18) - - 
Всяка седмица 26,51% (22) 2,41% (2) - 
На всеки две седмици 15,66% (13) 14,46% (12) 2,41% (2) 
Всеки месец 38,55% (32) 18,07% (15) 7,23% (6) 

 

Висок е делът - 77,11% (64) на респондентите от тази група, които определят като 
основна причина за заболеваемостта на децата, посещаващи детска ясла липсата на 
устойчив имунитет.  

Малко повече от половината – 55,42% (46) професионалисти по здравни грижи 
съобщават, че макар и рядко в групата се допуска присъствие на деца с признаци на 
заболяване. Наблюдава се следната тенденция: при по-голям трудов стаж и по-ниска 
ОКС, честотата на случаите, в които се допуска макар и рядко присъствие на болни 
деца в групата расте (Фигура. 2 и Фигура. 3).  
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Фигура 2. Относителен дял на лицата (съобразно продължителността на трудовия стаж), които допускат 
присъствие на болни деца в детските ясли 

 
 

В този случай се наблюдава сигнификантна корелационна зависимост (p=0,05; 
r=0,30).  

 

 

Фигура 3. Относителен дял на лицата (съобразно ОКС), които допускат присъствие на болни деца в 
детските ясли 

 
Наблюдава се умерена корелационна зависимост (p=0,001; r=0,37).  
 
Тревожен факт е, че в яслите се допуска присъствие на болни деца, което 

свидетелства, че сутрешният филтър не се осъществява стриктно, макар и това да е 
едно от основните задължения на медицинските сестри, работещи в детски ясли, 
регламентирано в т. 2 ал. 2 на чл. 10 от Наредба № 26 за устройството и дейността 

на детските ясли и подлежащо на контрола на директорите на детските заведения и 
Регионалната здравна инспекция. Този проблем е масово разпространен и се определя 
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от Т. Татьозов и В. Пръвчев (2008) като един от основните организационни и здравни 
проблеми в детските ясли въобще. 

Много висок е делът - 95,19% (79) на споделилите, че и родителите прикриват и 
отричат налично заболяване. Редно е да се потърси в какво точно се корени проблемът 
– дали причината е в професионалистите по здравни грижи, дали е в родителите или е 
комплексна, дължаща се и на редица други фактори. Много вероятно е една от 
причините да е в социално-икономическите условия на труд. Въпреки, че на 
родителите в България се дава законова възможност да ползват болничен за гледане на 
дете (чл. 11 на Кодекса за социално осигуряване/ изм. ДВ, бр. 67 от 2003 г.), не е тайна, 
че голяма част  от работодателите упражняват натиск и не позволяват на служителите 
си да се възползват от това си право. Така на практика много от родителите в стремежа 
си да запазят работното си място, са принудени да прикриват проблемите в 
здравословното състояние на децата си. На свой ред професионалистите по здравни 
грижи запознати с тези условия на труд „затварят очите си” в помощ на родителите. Не 
можем да твърдим, че със сигурност става въпрос за неглежиране на здравословното 
състояние на децата, но и не оправдаваме постъпките нито на родители, нито на 
медицински сестри. Не бива да се забравя, че филтърът е сериозна мярка за 
предотвратяване на заболявания сред децата, както и факта, че всяко заболяване в тази 
възраст се отразява на физическото и нервно-психическото развитие на децата. 

 В случаите, когато признаците на заболяване се изявят по време на престоя на 
децата в ДЯ 73,49% (61) от анкетираните медицински сестри предпочитат да ги насочат 
с талон за преглед и с молба за мнение от личния лекар. Едва 4,82% (4) от 
медицинските сестри биха си позволили да вземат решение и да отстранят детето от 
групата, макар и това да влиза в техните задължения и правомощия, като част от 
провеждането на филтъра, с цел опазване здравето на останалите деца. Медицинските 
сестри, независимо от опита, който притежават и образователно квалификационната си 
степен не си позволяват да вземат решения за отстраняване от групите на деца с прояви 
на болестен процес, изявил се по време на престоя им (p>0,05; r>0,3). Проявяват 
плахост по отношение на вземането на решения и поемането на породената от това 
отговорност. Организационно-управленските решения свързани със здравословното 
състояние на децата се вземат от ръководните кадри в детските ясли. Този факт 
отчитаме като недостатък в действащата система, тъй като пряк и постоянен поглед 
върху здравословното състояние на децата имат лицата, ангажирани в отглеждането 
им. Неделегирането на организационно-управленски правомощия свидетелства за 
липса на доверие и съответно ще доведе до по-ниско качество на предлаганите здравни 
услуги. 

 
Здравно-възпитателни мероприятия осъществявани от медицинските сестри 

сред деца, родители и персонал 

Висок е делът - 71,08% (59) на професионалистите по здравни грижи, според 
които най-подходящата възраст да започне да се осъществява здравно възпитание е 
ранната детска възраст (1-3 години). Това е доказано и от редица автори (Андреев, 
1981; Андреев, 1996; Атанасов, 1992; Бордовская, 2006; Йорданов и Захариев, 2014; 
Тончева и Борисова, 2012; Britto, 2016). По-голямата част – 59,04% (49) от 
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медицинските сестри посочили ранната детска възраст като най-подходяща имат над 20 
годишен трудов стаж в детска ясла. Отговорът им не е случаен, а е базиран на 
натрупания професионален опит. Наблюдава се права корелационна зависимост с 
умерена сила на връзката (p<0,001; r=0,46). Много голяма част – 72,29% (60) от 
респондентите, независимо от продължителността на трудовият им стаж и ОКС, която 
притежават, споделят мнение, че отговорността за детското здраве трябва да бъде 
споделена - на цялото общество. Според 73,17% (60) от участниците при повечето 
родители се наблюдава приемственост между здравното обучение провеждано в 
детските ясли и здравното обучение, провеждано в къщи. Процесът на здравно 
възпитание е сложен и преминава през различни етапи докато се реализира на 
практика. За осъществяването му се изискват професионална подкрепа и умения. 
Според K. Mistery, C. Minkovitz, A. Riley и колектив (2012) за да се оптимизира 
здравето в ранна детска възраст, трябва да се формират необходимите знания и умения 
и у родителите. Малко повече от половината - 55,42% (46) от медицинските сестри 
споделят, че при всеки удобен случай сред родителите се организират беседи на 
здравна тематика. Установена е статистически достоверна зависимост между честотата 
на случаите, в които се осъществяват здравни беседи сред родителите и образователно 
квалификационната степен на специлистите по здравни грижи (p=0,002; r=0,41). 
Достоверна статистическа зависимост се наблюдава и спрямо продължителността на 
трудовият стаж на медицинските сестри в детски ясли (p=0,01; r=0,48). При 
изследването и на двата независими показателя, спрямо зависимият се наблюдава 
умерена корелационна зависимост. Здравно-просветната дейност сред родителите, 
според 45,78% (38) от респондентите се провежда от медицинските сестри в 
съответната яслена група, а според 40,96% (34) – от директора на детската ясла. От 
специалистите по здравни грижи, според които беседите се провеждат от директора на 
детските ясли 41,17% (n=34) - са с полувише медицинско образование. От всички 
посочили, че здравните беседи сред родителите се провеждат от медицинските сестри в 
съответната група - 36,84% (n=38) са с ОКС „Бакалавър“. Наблюдава се пряка 
корелационна зависимост с умерена сила на връзката между ОКС на респондентите и 
посоченото от тях лице, което провежда беседите (p=0,01; r=0,33). Интерес буди 
фактът, че близо половината от професионалистите по здравни грижи с по-ниска ОКС 
предпочитат здравно просветната дейност сред родителите да бъде осъществена от 
директора на детската ясла. Най-вероятната причина за това би могла да е липсата на 
теоритични знания и практически умения за организационно-управленска дейност. 
Докато медицинските сестри с по-висока ОКС предпочитат лично да са ангажирани в 
организирането и реализирането ѝ, което означава, че те се чувстват подготвени да 
поемат отговорността. 

Повече от половината - 59,76% (49) от професионалистите по здравни грижи 
провеждат по план занимания на здравна тематика и сред децата. Използват различни 
средства (дидактически игри, игрови драматизации, инсценировки и прочие) за 
постигане на задачите. Само 9,76% (8) признават, че не го правят. По-стриктни са 
професионалистите по здравни грижи с трудов стаж между 21-30 години (p=0,001; 
r=0,39) – (Фигура. 4) и лицата с ОКС „Бакалавър“ (p=0,001; r=0,41) – (Фигура. 5). 
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Фигура 4. Ранжиране честотата на случаите, в които респондентите осъществяват занимания на здравна 
тематика сред децата, съобразно трудовия си стаж в ДЯ 

 

 

 

Фигура 5. Ранжиране честотата на случаите, в които респондентите осъществяват занимания на 
здравна тематика сред децата, съобразно ОКС, която притежават  

 
Обучение на здравна тематика се провежда не само сред родители и деца, но и 

сред персонала в детските ясли в община Плевен. Според 54,22% (45) от респондентите 
– обучават се периодично, предимно медицинските сестри, а според 32,53% (27) – се 
обучава целия персонал по график, в зависимост от темата и компетенциите на 
съответната таргетна група (медицински сестри или детегледачки). Едва 2,41% (2) от 
анкетираните лица споделят, че не се организират такива обучения. 

Фактът, че всички субекти в здарвно-възпитателния процес се обучават, макар и 
периодично на здравни тематики свидетелства, че ръководните кадри в ДЯ, осъзнават 
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сериозното влияние на притежаваната здравна култура върху здравето на индивида и 
обществото като цяло.  

 
Eжедневни дейности на медицинските сестри в детски ясли, съобразно 

професионалните им задължения, регламентирани в Наредба № 26 от 18 ноември 

2008 година (свързани с режимните моменти в детските ясли – хранене, бодърстване, 

сън) 

Основните режимни моменти (хранене, бодърстване и сън) в детските ясли и 
яслените групи към ОДЗ в община Плевен се спазват стриктно – категорични са 96,39% 
(n=83) от участвалите в проучването професионалисти по Здравни грижи. 

Бодърстването е един от основните режимни моменти и той има пряко отношение 
към физическото и нервно-психическото развитие на децата. Това е времето, в което 
върху детския организъм се упражняват различни преднамерени въздействия, с цел 
стимулиране и укрепване на детското здраве. Едни от основните моменти на 
бодърстването, имащи пряко отношение към стимулиране здравето в ранна детска 
възраст са закаляване, гимнастика, физкултурни занимания. Те са мощни и значими 
фактори за промоция на детското здраве (Т. Татьозов и В. Пръвчев, 2006). Много висок 
е делът на респондентите – 91,57% (n=83), които заявяват, че винаги провеждат 
закалителни мероприятия сред децата. От всички анкетирани 74,70% (62) заявяват, че 
ги провеждат целогодишно, а 24,10% (20) през есенно-зимния период. Причината за 
случайте на сезонно осъществяване на закалителните мероприятия не е изследвана. 
Всеки ден сред децата се провежда утринна гимнастика – категорични са всички 
анкетирани - 100% (n=83). Много висок е делът и на лицата – 77,11% (64) заявяващи, че 
два пъти седмично провеждат физкултурно занимание сред децата, а близо 20% (16) – 
осъществяват заниманията още по-често – през ден. Честотата на организирането и 
осъществяването на тези дейности не зависи нито от ОКС на медицинските сестри, нито 
от трудовият им стаж в ДЯ. Всички са наясно със здравната значимост на 
мероприятията и се отнасят с нужната отговорност по отношение на провеждането им. 

Хранене - също основен режимен момент, в организирането и управлението, на 
който участват медицинските сестри в ДЯ. Близо 1/3 от респондентите – 30,12% (25) – 
съобщават за единични случаи на деца с наднорменно тегло. По отношение на 
мероприятията, които се предприемат спрямо децата –18,07% (15) – се стрeмят да 
повишат двигателната им активност, чрез гимнастика, физкултура и подвижни игри, 
13,25% (11) – отправят препоръки към родителите относно хранителния и двигателния 
режим на детето в къщи и едва две лица - 2,41% си позволяват да ограничават приема 
им на храна. Специалистите по здравни грижи, обхванати в изследването дават 
положителни оценки по отношение на качеството на предлаганата храна в ДЯ в община 
Плевен (Фигура. 6). Съобщават също, че болшинството от децата я приемат с охота – 
95,18% (79). 
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Фигура 6. Оценка на качеството на храната, предлагана в ДЯ в община Плевен, направена от 

медицинските сестри 
 
 

Сънят е от изключително значение за нервно-психическото развитие. Доказано е, 
че недостатъчния сън в ранна детска възраст води до нарушения (М. Бориславова, 
2011). Той е естествено предпазно средство на нервната система от преумора и 
изтощаване на нервните клетки. След 1 година и 6 месеца детето спи веднъж дневно със 
средна продължителност на съня 2 - 2 ½ часа. При проучването се установи, че 
продължителността на съня е по-голяма при децата, за които се грижат лица с по-висока 
ОКС (Фигура. 7). Наблюдаваната корелационна връзка е значима с права 
пропорционална зависимост (p=0,05; r=0,27). Този резултат свидетелства за по-добри 
умения на лицата с по-висока квалификация за организиране и управление на режимния 
момент. 

 
Фигура 7. Продължителност на следобедния сън на децата в детските ясли в община Плевен, 

според ОКС на грижещите се за тях здравни специалисти  
 

Голям е делът на анкетираните – 81,93% (68), които твърдят, че в случай на кратка 
продължителност на съня прилагат различни прийоми с цел увеличаването ѝ.  
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Хигиенни навици на децата 

По-голяма част от децата нямат изградени хигиенни навици при постъпване в 
детските ясли – твърдят 51,81% (43) от медицинските сестри. По тяхното усвояване и 
превръщането им в навик се работи целенасочено и ежедневно. (Резултата от тази 
дейност е описан в раздел Отношение на родителите към здравето на децата им. 

Хигиенни навици на детето – усвоени в домашна среда и в детски ясли.)  
 
Изследване и анализ на мнението на родители, чиито деца посещават детски 

ясли на територията на община Плевен и на родители, чиито деца са включени в 
наблюдението, относно процеса на промоция на здраве, осъществяван сред децата 
им. 

Участие в изледването взеха общо 360 лица (две групи родители): родители, 
чиито деца посещават ДЯ (група I – 75,83%, n=360) и родители, чиито деца са 
включени в наблюдението (група II – 24,16%, n=360). Проучването сред тях бе 
проведено на три етапа. Двете групи попълваха различни въпросници, в които само 
една част от въпросите са сходни. 
 

Социално-демографска характеристика на изследвания контингент 

От всички изследвани, своята възраст посочват 349 лица. Сформираха се четири 
възрастови групи с пет годишни интервали по между им. Преобладаващият контингент, 
съобразно този факториален признак е между 26 – 35 годишна възраст ( 26-30 год. – 
31,81%; 31-35 год. – 31,81%).  

Малко повече от половината родители – 56,11% (n=360) са с висше образование, 
42,22% (n=360) са със средно-специално, 6 лица – не са избрали нито един от 
предложените им възможни отговори. Наблюдава се закономерна корелациона 
зависимост между възрастта на лицата и образователната им степен (p<0,05; r=0,2). 
 

Продължителност на адаптацията на децата към условията в детските ясли, 

според родителите им 

Безспорен факт е, че ДЯ са институции създадени в помощ на родителите при 
отглеждането и възпитанието на децата им. Причините респондентите да се възползват 
от предлаганата помощ са ранжирани на Фигура. 8 (лицата са посочвали повече от 

един отговор). Впечатление прави основната причина. Тя е доказателство, че 
родителите осъзнават и оценяват предлаганите услуги като професионални и 
целенасочени грижи.  
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Фигура 8. Ранжиране на причините родителите да предпочитат децата им да се отглеждат в ДЯ 

 
Родителите определят времевия период на адаптация като кратък. За 41,38% (149) 

от респондентите е до две седмици, за 42,77% (154) е до края на I-вия месец и едва за 
12,5% (45) е повече от 1 месец. Макар, че мнението им съвпада с това на медицинските 
сестри не можем да бъдем напълно сигурни в получения резултат защото не е ясно 
какво точно разбират родителите под понятието адаптация (периода не приключва с 

липсата на отрицателни емоции сутрин при приема, а с вземането на активно 

участие на детето във всички режимни моменти).  
 
Заболеваемост сред децата, посещаващи детски ясли – честота на 

отсъстващите по болест, причини за заболеваемост, поведение на персонала, 

поведение на родителите 

Близо една трета – 34,44% (n=360) от респондентите съобщават, че откакто децата 
им посещават детски ясли боледуват по-често – всеки месец. Анкетираните лица имаха 
възможност да изкажат мнение и да ранжират причините за повишената честотата. 
Повече от ½ от родителите изразиха мнението си, като 6,67% (24) посочиха повече от 
една причина. Водещи причини се очертаха по-слабия имунитет в тази възраст и 
контакта с много деца. „По-слаб имунитет“ като основна причина за чести заболявания 
в тази възраст бе изтъкната и от професионалистите по здравни грижи (77,11%, n=83). 

Мнозинството от родителите - 65,52% (n=87) от втората изследвана група 
съобщават, че в повечето случаи по време на заболяване детето им е било отстранявано 
от ДЯ (това е мярка за ограничаване разпространението на заболяванията 
предприемана от персонала на ДЯ). По-тревожен е факта, че според 31,03% (n=87) тази 
мярка се прилага рядко: понякога – 8,05% (7), много рядко – 8,05% (7), никога – 14,94% 
(13). Тези резултати подкрепят твърдението на анкетираните медицински сестри, че 
макар и рядко допускат присъствие в ДЯ на деца с признаци на заболяване. 
Първата група родители (n=273) бяха попитани какви мерки предприемат когато детето 
им е болно. Голяма част от тях - 61,54% (168) съобщават, че се е случвало да водят 
детето си болно в детското заведение. Честотата на случаите е представена на Фигура. 
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9. Впечатление прави делът на лицата 38,46% (105), които напълно отричат това да се е 
случвало. 

 

 
Фигура 9. Честота на случаите, в които родителите си позволяват да водят на детски ясли децата си с 

признаци на заболяване 
 

 
 Недостатъчно ефективният сутрешен филтър, както и недостатъчното прилагане 
на ограничителни мерки по отношение на разпространението на заболявания сред 
децата в ДЯ в съчетание поведението на родителите, позволяващи си да водят болни 
децата си в детските заведения затваря порочния кръг. Това от своя страна се превръща 
в пречка за осъществяването на основната мисия на ДЯ в България – запзване, 
укрепване, и стимулиране на здравето в ранна детска възраст. 
 
 

Отношение на родителите към здравето на децата им. Хигиенни навици на детето – 

усвоени в домашна среда и в детски ясли 

Сред родителите от първата изследвана група 49,82% (n=273) са пушачи. За 
съжаление 28,68% (39) от тях съобщават, че пушат в помещения, в които към момента 
се намират и децата им. Този резултат свидетелства за липсата на знания или 
неосъзнаването от страна на родителите на факта, че пасивното пушене е по-опасно. 
Също така това води до неосъзнато от страна на децата възприемане на рисков за 
здравето модел на поведение, който ще даде отражение на по-късен етап от живота им. 
Не бива да се забравя, че според редица автори едно от най-важните условия за 
успешното реализиране на здравно – възпитателния процес и респективно промоцията 
на здраве е семейството (И. Йорданов и Б. Захариев, 2014; М. Симеонова, 2007; Б. 
Торньова и Д. Шопов, 2008; J. Shonkoff и D. Philippsр, 2000). То може да бъде, както 
катализатор за детското развитие, така и рисков фактор, какъвто се явява в конкретният 
случай. 

Съвети относно запазване и укрепване здравето на децата, 65,83% (n=360) от 
респондентите получават предимно от личния лекар, едва 13,33% (n=360) разчитат на 
информация предоставена от медицинските сестри в детските ясли. По отношение на 
обратната връзка с медицинския персонал, 54,02% (n=87) от анкетираните по този 
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въпрос лица дават отлична оценка, а 37,93% - много добра. Има известни 
разминавания, както с мнението на медицинските сетри (64,63%, n=83 – добра оценка и 
30,49%, n=83 – много добра оценка), така и със съобщената от родителите по-рано 
информация, че при проблем със здравето на децата им търсят преди всичко мнението 
на личните лекари. Тези резултати свидетелстват в известна степен за липсата на 
доверие в медицинските сестри - като професионалисти предлагащи здравни грижи. 
Трябва да се работи за подобряване на колаборацията, в потвърждение на това, което 
пише Ст. Павлова (2012) „Добрите взаимоотношения водят до повишаване на 
доверието в здравните специалисти“. 

Провежданите в детските ясли закалителни процедури за укрепване здравето на 
децата близо ½ - 47,25 % (n=273) от I-ва група изследвани родители определят като 
винаги необходими, а 31,14% – необходими понякога. Мнозинството родители от 
същата група – 86,81% (237) дори съобщават, че в къщи също извършват хигиенно-
закалителни процедури сред децата си: 24,91% (68) – редовно, 61,9% (169) – понякога. 
Отчитайки резултатите и наблюдаваните колебания редно би било по време на здравно-
просветната дейност, осъществявана сред родителите да се акцентира върху стойността 
на закаляването като мощен фактор за стимулиране и укрепване на детското здраве. 
Възрастта на респондентите оказва слабо влияние върху честотата на провежданите в 
къщи закалителни мероприятия (p=0,017; r=0,23), докато ОКС не оказва никакво 
влияние. Различията при лицата с висше образование и лицата с по-ниска ОКС са 
несъществени (p=0,87; r=0,11).  
 Първата група родители, участвали в изследването бяха попитани дали приучават 
децата си в елементарни хигиенни навици. Резултатите са представени грифично на 
Фигура. 10. Те ясно свидетелстват, че родителите също провеждат в известна степен 
здравно възпитание сред децата си. Тези резултати са подкрепени и от медицинските 
сестри, работещи в ДЯ, според не малка част, от които – 81,93% (n=83) - някои от 
родителите притежават нужните знания за да провеждат здравно възпитание сред 
децата си. 
 

 

Фигура 10. Хигиенни навици изграждани сред децата от техните родители 
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 Много висок е делът на родителите – 83,88% (302), които съобщават, че намират 
промяна в децата си от както посещават детски ясли. Поискано бе от тях да определят в 
какво точно се изразява тя. За целта на респондентите бяха зададени девет въпроса, 
даващи възможност да бъде събрана подробна информация. На първият въпрос са 
отговорили 76,38% (275) от анкетираните – според 98,18% (n=275) децата им са се 
научили да измиват ръцете си сами, а 1,82 % (n=275) твърдят, че този хигиенен навик 
не е усвоен. Според 88,88% (n=360) от родителите децата им са усвоили в ДЯ навици 
свързани с контрола на физиологичните нужди. Много голям е делът на респондентите 
– 96,66% (n=360), които твърдят, че децата им са придобили и редица хранителни 
навици по време на престоят си в детското заведение. В 89,36% (n=348) от случаите са 
усвоили повече от един навик свързан с храненето. По отношение на навици за ред и 
спретнатост отоново се наблюдават много високи резултати – положително са 
отговорили 86,66% (312), като според 62,5% (n=312) от посочилите отговор, децата им 
са усвоили повече от един навик. Според 64,16% (n=360) от участвалите в изследването 
родители, децата им са се приучили да заспиват в определено време - съобразно 
режима откакто посещават детски ясли. Според същия дял респонденти – благодарение 
на преднамерените въздействия упражнявани върху децата в детските ясли, те са се 
приучили да ползват носна кърпа, а според 59,16% (213) - слагат и ръка пред устата си 
при кихане и кашляне. Много високи резултати се наблюдават и по отношение на 
придобитите навици за самообслужване – според 80,81% (n=344) от родителите децата 
им са се научили в яслите да се обличат и събличат сами. Спроед 276 лица- 76,66%, в 
яслата са елиминирани и вредни навици като: ползване на биберон и поставяне на 
предмети в устата. Тези високи резултати свидетелстват от една страна за системна 
работа на здравните специалисти в ДЯ и от друга страна за признателност на 
родителите за положения труд. 
 За 83,91% (n=87) от втората изследвана група родители заслугите за настъпилите 
положителни промени в нервно-психическото развитие на децата им са на целия 
персонал, работещ в детски ясли. Повече от половината респонденти от същата група – 
63,22% (n=87) дават отлична оценка на полаганите грижи в детските ясли на 
територията на община Плевен, а 28,74 % - поставят много добра оценка. Тези оценки 
са подкрепени и с категоричното твърдение на анкетираните лица – 94,25% (n=87), че 
при необходимост отново биха се възползвали от услугите на конкретните детски 
заведения.  
 Резултатите относно навиците, придобити от децата в детските ясли са повече от 
красноречиви. Те свидетелстват за ежедневна, целенасочена и упорита работа от страна 
на персонала. В точка Поведение на децата по време на режимните моменти. 

Формиране на навици и привички са разгледани постигнатите резултати при 
наблюдаваните деца и е направен сравнителн анализ. 
 
 
 Наблюдение на деца, посещаващи детски ясли в община Плевен с цел 
разработване на комплексен модел за цялостно планиране, организиране и 
мониториране на процеса на промоция на здраве в детските ясли 
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 Социално-демографска характеристика 

На базата на резултатите от проведеното изследване се изготви структура на 
лицата (забележка: при стартиране на наблюдението), включени в наблюдението по 
пол и по възраст (Фигура. 11). Вижда се ясно, че преобладават момчетата (54,44%; 
n=90). Различията по признак „пол“ са минимални и най-вероятно се дължат на 
тенденцията да се раждат повече момчета (Г. Грънчарова и С. Александрова-
Янкуловска, 2017), както е и в случая. През 2012 година в община Плевен (годината, в 
която са родени 64 от наблюдаваните деца) – 51,08 % от всички родени са момчета, а 
през 2013 година (годината на раждане на 26 от децата, участвали в изследването) - 
относителния дял на родените от мъжки пол е 50,95% (Раждания по местоживеене, 
статистически райони, области и пол). По отношение на възрастта изследваният 
контингент сформира 2 възрастови групи: деца на възраст от 1,6 год. - 2 години и деца 
на възраст от 2,1 год. -2,6 години. С по-голям относителен дял – 71,11% (64) са децата 
на възраст от 2 год. и 1 м. до 2 год. и 6 месеца. Последният резултат доказва 
твърдението на изследваните медицински сестри, според 74,7% (62) от които в детските 
ясли в общината преобладават децата на възраст между 2-2 ½ години.  

 

 

Фигура 11. Структура на лицата, включени в наблюдението по пол и по възраст 
 

 

 Оценка и сравнителен анализ на показателите на растежа (ръст и телесна 

маса) в началото и в края на наблюдението  

Новите стандарти на СЗО доказват, че разликите във физическото развитие на 
децата до 5 годишна възраст се влияят по-силно от храненето, околната среда и 
здравните грижи, отколкото от геничната компонента и етническата принадлежност 
(World Health Organization releases new Child Growth Standards). Това дава възможност 
посредством изследване и оценка на физическото развитие на децата да се направи 
оценка и анализ на грижите полагани за тях. При стартиране на наблюдението бяха 
направени антропометрични измервания за проследяване и оценка на растежа на 
включените в изследването лица (забележка: не са правени измервания на обиколка на 

главата и гърдите, както и оценка на пропорциите на тялото защото в детските 

ясли медицинските сестри осъществяват само измерване на ръст и тегло, а 
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останалите показатели се изследват от личните лекари. Същото важи и за 

показателите на съзряването). Резултатите са сравнени със стандартите за физическо 
развитие предложени от Световната здравна организация и използвани от педиатрите 
(The WHO Child Growth Standards). Преобладават децата с ръст между 87-90 см. – 
41,11% (n=90), а 5,6% (5) са с ръст 96 см. (Таблица. 2 и Таблица. 3). Логично на 
очакванията децата от по-голямата възрастова група (2,1 год.- 2,6 год.) са с по-висок 
ръст. Наблюдава се сигнификантна корелационна зависимост (p=0,0009; r=0,51). По-
висок ръст се наблюдава при момчетата (p=0,0008; r=0,51), с изключение  на 5-те деца с 
ръст 96 см, които са от женски пол (Таблица. 2). Средният ръст на изследваните лица е 
88,9 см. По отношение на теглото 44,4% (n=90) от децата са с телесна маса между 12-14 
кг. С най-нисък относителен дял 6,7% (6) са лицата с телесна маса 16-18 кг., като пет от 
децата са с тегло 16,1 кг. - 16,5 кг., а едно - 18 кг. Средното тегло на наблюдаваната 
популация е 13,14 кг. Възрастта (р<0,05; r=0,6), ръста (р=0,02; r=0,9) и пола (р<0,05; 
r=0,6) на децата оказват съществено влияние върху телесната им маса (Таблица. 2 и 

Таблица. 3). Сравнявайки резултатите със стандартите посочени от СЗО (Interpreting 
growth indicators)  може да се каже, че при стартиране на наблюдението ръста на всички 
деца съобразно възрастта и пола им е в норма. Наблюдават се известни отклонения над 
нормата по отношение на телесната им маса (Таблица 2 и Таблица 3). 

 
Таблица 2. Оценка на физическото развитие на децата от женски пол в началото на изследването (n=41) 

 

Възраст  1,6 год. – 2 год. 2,1 год.  – 2,6 год. 

Показател Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Скала  СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО  Отн.дял 

Под норма  
(- 3SD) 

72,0-76,7 - 7,2-8,1 - 76,8-80,1 - 8,2-8,9 - 

Широка норма  
(-2SD) 

74,9-80,0 - 8,1-9 - 80,0-83,6 - 9,2-10,0 - 

Норма  
(-1SD до +1SD) 

77,8-89,6 26,83% 9,1-13,0 24,4% 83,3-94,2 60,97% 10,3-14,4 51,24% 

Широка норма 
(+2SD) 

86,5-92,9 - 13,2-14,8 2,44% 93,1-97,7 12,2% 15,1-16,5 19,52% 

Над норма (+3SD) 89,4-96,1 - 15,1-17,0 - 96,4-
101,3 

- 17,3-19,0 2,44% 
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Таблица 3. Оценка на физическото развитие на децата от мъжки пол в началото на изследването (n=49) 

 

Възраст  1,6 год. – 2 год. 2,1 год.  – 2,6 год. 

Показател Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Скала  СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО  Отн.дял 

Под норма 
 (- 3SD) 

74,2-78,7 - 7,8-8,6 - 78,6-81,7 - 8,8-9,4 - 

Широка норма  
(-2SD) 

76,9-81,7 - 8,8-9,7 - 81,7-85,1 - 9,8-10,5 - 

Норма  
(-1SD до +1SD) 

79,6-90,9 30,61% 9,8-13,6 24,48% 84,9-95,3 69,39% 11,0-15,0 63,27% 

Широка норма 
(+2SD) 

87,7-93,9 - 13,7-15,3 4,08% 94,2-98,7 - 15,5-16,9 6,12% 

Над норма (+3SD) 90,4-97,0 - 15,3-17,1 2,04% 97,3-
102,1 

- 17,5-19,0 - 

 

В края на наблюдението отново са направени антропометрични измервания на 
изследвания контингент (забележка: към момента на последните замервания децата 

са на възраст 2,7 год. - 3 години). Средният ръст вече е 94,2 см. Сформирани са 4 групи 
с интервал – 4 см. Групата на децата с ръст от 83-86 см. няма представители и тя 
отпада, остават: група с ръст 87-90 см. с относителен дял 10% (n=90), 91-94 см. – 
41,11% (n=90) и са сформирани две нови: 95-98 см. – 41,11% (n=90) и 99-102 см. – 
7,77% (n=90), (Фигура. 12).  

 

Фигура 12. Динамика на ръста на децата съобразно възрастта им 

 
С увеличаване на възрастта на децата кривата на ръста се измества на дясно с 

около 5 см. Средното годишно увеличение е 5,3 см., при посочвана от СЗО норма 8 см. 
Изследваните деца са с нормален за възрастта си ръст (Таблица. 4 и Таблица. 5). 
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Причината за наблюдаваните отклонения по отношение на средно годишното 
нарастване на ръста е, че по-голямата част от изследваните лица – 71,11% (n=90) са 
наблюдавани за по-кратък период от време поради навършване на 3 годишна възраст. 

 
 

 
Таблица 4. Оценка на физическото развитие на децата от женски пол в края на изследването (n=41) 

 

Възраст  2,7 год. – 3 год. 2,1 год.  – 2,6 год. 

Показател Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Скала  СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО  Отн.дял 

Под норма   
(- 3SD) 

80,7-83,6 - 9,0-9,6 - 76,8-80,1 - 8,2-9,0 - 

Широка норма  
(-2SD) 

84,3-87,4 - 10,1-10,8 - 80,0-83,6 - 9,2-10,0 - 

Норма  
(-1SD до +1SD) 

87,9-98,9 58,55% 11,4-15,8 61,0% 83,3-94,2 26,83% 10,3-14,4 24,4% 

Широка норма 
(+2SD) 

98,6-102,7 14,64% 16,8-18,1 12,2% 93,1-97,7 - 15,1-16,5 2,44% 

Над норма (+3SD) 102,2-
106,5 

- 19,3-20,9 - 96,4-
101,3 

- 17,3-19,0 - 

 
 
 
 

Таблица 5. Оценка на физическото развитие на децата от мъжки пол в края на изследването (n=49) 
 

Възраст  2,7 год. – 3 год. 2,1 год.  – 2,6 год. 

Показател Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Ръст 
см 

Телесна маса 
кг 

Скала  СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО Отн.дял СЗО  Отн.дял 

Под норма  
(- 3SD) 

82,3-85,0 - 9,5-10,0 - 78,6-81,7 - 8,8-9,4 - 

Широка норма  
(-2SD) 

85,7-88,7 - 10,7-11,3 - 81,7-85,1 - 9,8-10,5 - 

Норма  
(-1SD до +1SD) 

89,2-99,8 69,39% 12,0-16,2 65,28% 84,9-95,3 28,56% 11,0-15,0 24,48% 

Широка норма 
(+2SD) 

99,6-103,5 - 17,1-18,3 4,08% 94,2-98,7 2,04% 15,5-16,9 4,08% 

Над норма (+3SD) 103,9-
107,2 

- 19,3-20,7 - 97,3-
102,1 

- 17,5-19,0 2,04% 

 
При едно от наблюдаваните деца (от мъжки пол) в края на изследването се отчете 

наднормено за възрастта тегло. Въпросното дете е с наднормена телесна маса и към 
началото на изследването. Въпреки положените от страна на персонала усилия при него 
не се постигна желания резултат. Не е известно до колко родителите са се съобразили с 
дадените указания.  
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В края на наблюдението средното тегло се е увеличило с 1,17 кг. Според 
стандартите на СЗО средното увеличаване на телесната маса между втората и третата 
година от живота на децта е 2,1 кг. По отношение на този показател също не може да 
става въпрос за отклонение от нормата. Децата са с нормална за възрастта и ръста си 
телесна маса (Таблица. 4 и Таблица 5). Наблюдаваната разлика между стандарта 
предложен от СЗО и резултатите от изследването се дължи също на по-краткия период 
на наблюдение сред по-голямата част от децата.  
Постигнати са положителни резултати по отношение на физическото развитие на 
децата. Това позволява да твърдим, че наблюдаваните деца са получили добри грижи 
при престоят си в ДЯ. 
 

Заболеваемост сред децата 

Честата заболеваемост в тази възраст се приема за нещо нормално. Детският 
организъм все още не е укрепнал. Времето, през което детето се адаптира към 
условията на новата среда (в детските ясли) се явява рисков фактор за здравето му. 
Налага се организмът да започне да функционира от „стерилната“ семейна среда в 
среда, в която условията и изискванията към него са различни. За времето на 
наблюдението се направи оценка на заболеваемостта на наблюдаваните деца (Фигура. 

13). Вижда се, че най-висок е относителният дял на лицата, които боледуват всеки 
месец, следван с минимална разлика от дела на лицата, боледуващи на всеки две 
седмици. Резултатите са подкрепени и от мнението на родителите, според 1/3 от които 
– 34,44% (n=360) децата им боледуват всеки месец, от както посещават детски ясли. 

 

Фигура 13. Честота на заболеваемостта сред наблюдаваните деца,  
по данни събрани от медицинските им картони 

 
 

Макар, че честата заболеваемост в тази възраст се приема за нещо нормално, 
резултатите не бива да се пренебрегват и подценяват. Усилията на персонала трябва да 
се съсредоточат в максималното снижаване на заболеваемостта защото всяко 
заболяване оказва влияние върху физическото и нервно-психическото развитие на 
децата в ранна детска възраст. 
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Общи и специални закалителни процедури, провеждани сред децата  

При стартиране на наблюдението, сред включените в него деца (забележка: 

децата са новоприети в детските ясли) се осъществят по 2-3 закалителни 
мероприятия, подходящи за есенно-зимния сезон (времето, в което са приети децата в 
ДЯ). Постепенно се включват и останалите мероприятия заложени в хигиено-
закалителния план. В края на изследването сред 100% (n=90) от контингента се 
осъществяват 6 от 7 въздействия за стимулиране и укрепване на здравето (Таблица. 6).  

 
 

 
 

Таблица 6. Честота на осъществяваните хигиенно-закалителни мероприятия сред децата 

 
                               Период  
Мероприятие 

В началото 
(n=90) 

В края 
(n=90) 

 Относителен дял на лицата, при които се е осъществявало 
мероприятието 

Степен на проявеност I II III I II III 
Въздушни бани 100%     100% 
Обливане на долните крайници      100% 
Газене в басейн      100% 
Упражнение против 
плоскостъпие 

68.88%     100% 

Слънчеви бани      100% 
Масаж не е осъществяван 
Гимнастика 100%     100% 

 
Причината да се осъществяват по-малко закалителни процедури в началото на 

изследователския период е, че все още децата не са се приспособили към условията и 
изискванията на новата среда. Степента на проявеност показва при каква честота са се 
осъществявали преднамерените въздействия, имало ли е активно участие от страна на 
децата и какви са били реакциите им. В началото осъществяваните закалителни 
мероприятия са се провеждали веднъж до два пъти месечно, без активното участие на 
децата. Закалителните процедури са водили до негативни емоции. Децата са били 
неспокойни и раздразнителни във времето на провеждането им. При приключване на 
наблюдението са отчетени следните резултати: включване на допълнителни 
закалителни интервенции при всички наблюдавани деца; системно изпълнение на 
хигиенно-закалителния план, с честота на провеждане – всеки ден или през ден; 
активно участие на децата при осъществяването им; упражняваните въздействия са 
предизвиквали оживление и радост сред децата. Наблюдава се сигнафикантна връзка 
между осъществяваните хигиенно-закалителни процедури и физическото развитие на 
децата (ръст и тегло), р<0,05 , r=0,7. Резултатът потвърждава, твърдението на 
експертите от СЗО, че осъществяваните здравни грижи (хигиенно-закалителни 
мероприятия) във възрастта до 5 години оказват влияне върху физическото развитие 
(Interpreting growth indicators).  

Макар, че автори като Т. Татьозов и В. Пръвчев (2006) са доказали, че 
закалителните процедури водят до намаляване на заболеваемостта от остри 
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респираторни инфекции и увелчават съпротивителните сили на организма при 
настоящето изследване не успяхме да отчетем резултат – нито положителен, нито 
отрицателен. Основната причината за това е, че при стартиране на наблюдението 
заболеваемостта все още не бе изявена и поради това такава не е регистрирана сред 
наблюдавания контингент, но същевременно сред него се провеждаха по 2-3 
закалителни процедури. По-късно по време на изследването, когато започна да се 
проявява заболеваемостта, паралелно зачестиха закалителните процедури и на практика 
в краят на наблюдението се констатира средна до висока степен на честота на 
заболяванията сред децата (забележка: честотата на заболеваемостта остава 

константна величина), при висока честота на осъществяване на закалителните 
процедури.  
 
Оценка и сравнителен анализ на показателите за нервно-психическо развитие в 

началото и в края на наблюдението 

• Емоционални реакции (положителни и отрицателни) на децата, проявявани по 

време на престоя им в детски ясли.  

Редица автори доказват, че през ранната детска възраст емоциите са двигател на 
психичното развитие (Бърк, 2012; Манова-Томова, 1969; Радев, 2012; Стаматов, 2012; 
Стаматов, 2000; Стаматов и Енчев, 2012; Boyce, 2005; Shonkoff и Boyce, 2009). Те 
стимулират възникването на познавателните прояви от усещанията до мисленето и 
говора, определят поведението. Първо възникват отрицателните емоции, а по-късно и 
положителните. За да възникнат положителни емоции е необходим по-активен контакт 
с околната среда и натрупване на житейски опит (Бърк, 2012). По време на престоят си 
в детски ясли децата проявяват различни емоции (положитилни и отрицателни) в 
различна степен, които оказват влияние не само върху нервно-психическото им 
развитие, но и върху физическото им здраве. По време на изследването, включените в 
него деца бяха наблюдавани за прояви на положителни и отрицателни емоционални 
реакции, за степента на тяхната проявеност и за влиянието им върху функционирането 
на детския организъм в новата среда. В началото на наблюдението делът на децата, 
проявяващи отрицателни емоции при престоят си в ДЯ е много висок – 97,7% (n=90), за 
разлика от делът им в края на изследването – 22,2% (n=90). На Фигура. 14 е изобразен 
спектъра на проявяваните отрицателни емоции в началото и в края на наблюдението. 
Установена е статистически достоверна зависимост в сравняваните групи, което се 
дължи на влиянието на съществени, закономерни фактори и причини (p<0,05; r>7). 
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Фигура 14. Спектър на отрицателните емоционални реакции 

 
При стартиране на изследването сред 1/3 от децата - 33,7% (n=90), наблюдаваните 

отрицателни емоции са с висока степен на изявеност. Емоциите се проявяват през по-
голямата част от деня, независимо от условията на средета и упражняваните 
въздействия от страна на медицинските сестри. Наблюдават се и емоции от втора 
степен на изява (само при наличие на дразнители, които да ги провокират) при 21,1% 
(n=90) от децата. В края на изследователския период се наблюдават само 2 отрицателни 
емоции сред 16,7% (n=90) от контингента (плач сутрин при приема и плач през деня), 
които са с ниска степен на проявеност (емоцията се изявява само когато децата са 
уморени и/или превъзбудени). Възрастта на децата не влияе върху изявата на 
отрицателните емоции и всяко различие в данните се дължи на случайност (р>0,05; 
r=0,08).  

Едва половината – 54,44% (n=90) от децата проявяват положителни емоции в 
началото на изследването и то само по една, в определени моменти (т.е. най-ниската 
степен на проява). Към финала на проучването сред 100% (n=90) от таргетната група се 
наблюдават всички заложени в протокола положителни емоции. Според редица автори 
между втората и третата година от живота на децата се появяват емоции като емпатия 
(Бърк, 2012; Манова-Томова, 1969; Радев, 2012; Стаматов, 2012; Стаматов, 2000; 
Стаматов и Енчев, 2012). Резултатите от изследването потвърждават твърдението. Сред 
53,3% (n=90) от наблюдаваните деца се отчете проява на емпатия, при висока степен на 
проявеност (емоцията се изявява през по-голямата част от деня независимо от 
условията на околната среда). По-голям е относителния дял на децата на възраст  2,1 - 
2,6 г. – 36,7% (n=90), проявяващи емпатия, докато дела на децата от 1,6 - 2 години е с ½ 
по-нисък – 17,8% (n=90). В краяна наблюдението (забележка: децата вече са на 

възраст 2,6-3 години) емпатия, с висока степен на проявеност се наблюдава сред 83,3% 
(n=90) от контингента. В конкретният случай не се открива статистическа зависимост 
между възрастта на децата и проявата на емпатия (p=0,7; r=0,07). Останалите 
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положителни емоции са силно изразени сред 94,8 % (n=90) от децата в края на 
наблюдението. 

Липсва статитстическа зависимост между възрастта на децата и броят на 
проявяваните от тях положителни и отрицателни емоции (p>0,05; r=0,09), но се 
наблюдава значима корелационна зависимост между броят на емоциите (положителни 
и отрицателни) и периода на наблюдението (в началото и края) - р<0,05; r=0,7 (Фигура. 

15). Прави впечатление, че в краят на периода е намалял броят на отрицателните 
емоции и се е увеличил този на положителните. 

 
 

 

 

 

Фигура 15. Брой проявявани емоции (положителни и отрицателни) от децата  
в началото и в краят на наблюдението 

 

Сравнявайки проявяваните от децата емоции с кривата на емоционално-
социалното развитие (Манова-Томова) коефициента на емоционално-социалното 
развитие е в норма.   

Положителните емоции са катализатор за когнитивното развитие на децата. Сред 
лицата преживяващи положителни емоции се отчете усвояване на повече навици и 
привички (р<0,05; r=0,6) в сравнение с тези преживяващи отрицателни. Наличието на 
положителни емоции оказва влияние и върху развитието на говора (р<0,05; r=0,5), 
моториката (р<0,05; r=0,4) и сензориката (р<0,05; r=0,7). Преживяваните емоции 
оказват влияние и върху физическото развитие на децата (р<0,05; r>0,7). 

 
 Поведение на децата по време на режимните моменти. Формиране на навици и 

привички 
 В началото на изследването малко повече от половината деца - 55,6% (n=90) 
демонстрират неспокойствие по време на отделните режимни моменти, от което зависи 
както включването им в тях, така и усвояването на нови навици и привички. В края на 
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наблюдението, логично на очакванията (защото периода на адаптация отдавна е 
преминал и отрицателните емоции са отстъпили място на положителните) сред всички 
деца – 100% (n=90) се наблюдава спокойствие, желание за включване и активно 
участие в режимните моменти. Поведението на децата по време на режимните моменти 
зависи от: групата към която принадлежат (лица в началото и лица в края на 
наблюдението) p<0,05; r>0,6 и от емоциите, които приживяват (положителни или 
отрицателни)  p<0,05; r=0,5.  
 Близо 1/3 от децата – 26,7% (n=90), при стартиране на наблюдението отказват да 
се хранят по време на пребиваването си в детски ясли, а 14,4% дори не дъвчат храната. 
Резултатите са значими – независимата променлива в този случай, а именно 
отрицателните емоции (неспокойствие, раздразнителност и плач), проявявани от децата 
са причина да отказват да участват в храненето (p<0,05; r=0,3). Повече от половината 
лица – 66,7% приемат храната с охота, но демонстрират колебливо и неуверено 
поведение, което налага да се упражняват целенасочени въздействия върху тях от 
страна на персонала, за да се елиминира то. В края на изследването резултатите 
показват положителна промяна – сред почти 100% от лицата се наблюдава уверено 
поведение по време на хранене. В началото нужда от помощ при хранене имат 81,1% 
(n=90). В края на изследването 70% (n=90) от децата се хранят напълно самостоятелно, 
а при 27,8 % (n=90), се налага все още да се упражняват въздействия от страна на 
възрастните. Малко повече от 1/3 от наблюдаваните лица – 32,2% (n=90) се научиха да 
пият от чаша по време на престоят си в детски ясли, а 63,3% (n=90) - да се хранят чисто 
и ползват салфетка без да е необходимо персонала да напомня и изисква това от тях 
(Таблица. 7).  
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Таблица 7. Поведение на децата по време на хранене и усвоени навици във връзка с осъществяването му 

 
 

 
 
 
 

Показател 

В началото на 
наблюдението 

В краят на  
наблюдението 

Степен  Степен  

I  II III I II III 

Отказва да се храни 26,7%      

Приема храната с охота 66,7%     98,9% 

Храни се с помощ 81,1%   2,2%   

Опитва се да се храни самостоятелно 11,1%      

Храни се самостоятелно 7,8%    27,8% 70% 

Не дъвчe храната  14,4%      

Дъвче със затворена уста 5,6%    41,1% 58,9% 

Храни се чисто и ползва салфетка 4,4% 13,3%   36,7% 63,3% 

Пие от чаша 67,8%     100% 

 
 

 В периода на адаптация на децата към условията на новата среда (условията в 
детските ясли), една част от тях – 18,9% (n=90) отказват да спят по време на 
следобедния сън, а стоят с подходящо за сън облекло, седнали в леглото. Причина, за 
което отново са преживяването на отрицателни емоции (p<0,05; r=0,3). Върху тези деца 
не се упражнява насилствено придаване на легнало положение. Заемането на седнало 
положение в леглото е приом, използван от 81,93% (n=83) от здравните специалисти за 
намаляване на стреса и приучаването им за участие в режимен момент „Сън“. Сред 
66,7% (n=90) от контингента се наблюдава и трудно заспиване. В края на 
наблюдението, след преднамерената дейност на персонала, съвместно с родителите се 
постигна намаляване с почти девет пъти броят на децата, които заспиват трудно – 7,8 % 
(n=90), налице е сигнификантна корелационна зависимост (р<0,05; r=0,6). Сънят 
настъпва бързо едва при 16,7% (n=90) от таргетната група (деца в началото на 
наблюдението) и е кратък, повърхностен и неспокоен за 60% (n=90). За 4,4% (n=90) от 
децата по-бързото настъпване на съня, определя неговата по-кратка продължителност 
(p=0,003; r=0,3), а за 12,2% (n=90) – гарантира по-дълбок и пълноценен сън (p=0,001; 
r=0,52). При трудно заспиващите деца не се наблюдава дълбок и спокоен сън, той 
винаги е по-кратък и повърхностен (р=0,001; r=0,52).  
 Сред всички деца – 100% (n=90), в краят на изследователския период се 
наблюдава дълбок, спокоен и пълноценен сън (р<0,05; r>0,7). Резултатите показват, че 
наличието на положителни емоции сред децата оказва положително въздействие върху 
съня им (р<0,05; r=0,7) и обратното отрицателните емоции, които преживяваха в 
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началото, по време на адаптационния период бяха причина за наблюдаваните 
смущения в него (р<0,05; r=0,6). 
 В организираните моменти също се наблюдават значими различия в 
статистическите изчисления на сравняваните групи (p<0,05; r=0,7). В началото на 
изследователският период почти половината от децата – 48,9% (n=90) отказват да 
участват в организираните занимания, а сред 38,8% (n=90) се наблюдава активно 
участие. Не е малък и относителния дял на лицата – 40% (n=90), които не проявяват 
интерес, към заниманията. Сред 30% (n=90), от контингента се наблюдава и 
неспокойствие, когато трябва да вземат участие в организиран момент. При близо 
половината от наблюдаваният контингент – 46,7% (n=90) настъпва бърза умора, а при 
47,8% (n=90) и лесно разсейване, което пречи на пълноценното им участие в 
организираните занимания. При една трета от децата – 31,1%  (n=90) в началото на 
изследването се наблюдава положително вълнение и оживление около моментите на 
заниманията. Едва 13,3% (n=90) се справят сами и не желаят помощ при изпълнение на 
поставените задачи. 
 При приключване на наблюдението се отчитат значими резултати показващи 
положителна промяна в поведението на децата по време на организираните занимания 
(Фигура. 16). 

 
 

 
 

Фигура 16. Поведение на наблюдаваните деца по време на организирани занимания  
в началото и в края на изследователския период 

 
 

 Висок е относитилният дял на лицата – 72,2% (n=90), които при постъпването си в 
детски ясли притежават формирани едва 1/2 от съответните за възрастта им навици и 
привички, без да може да се твърди за изоставане по отношение на нервно-
психическото развитие. Повече от 1/3 от децата не могат да измиват ръцете си сами и 
им е необходима помощ. Сред всички деца – 100% (n=90), липсват изградени навици за 
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хигиена на устата – не са приучени да я изплакват след хранене. Едва 2,22% (2) 
поставят ръка пред устата си при кихане и кашляне, но при всички липсва формиран 
навик за употреба на носна кърпа. Близо ½ от контингента – 43,33% (n=90), все още 
поставят предмети в устата си и посягат за чужди използвани прибори, а 23,33% (n=90) 
– ползват биберон. Малко повече от 1/3 от таргетната група – 36,7% (n=90) не 
контролира физиологичните си нужди, а 43,33% (n=90) – извършват нуждите си в 
гърне, само когато бъдат поканени. Едва 18,9% (n=90) – дават знак и съобщават за 
нужда. Висок е делът на лицата – 76,7% (n=90), които при обличане и събличане се 
нуждаят от помощ, но сами се справят при събуването на обувките и чорапите си. 
Прояви на естетически вкус се наблюдават сред 32,2% (n=90) от децата. Впечатляват се 
от външния вид на заобикалящите ги лица, проявяват желание да бъдат сресани или с 
прическа и пазят дрехите си чисти.  
 Всички тези резултати потвърждават твърдението на медицинските сестри, че 
сред по-голямата част от децата липсват формирани хигиенни навици към момента на 
постъпването им в детските ясли (51,81%,  n=83). 
 Поведението на лицата по време на режимните моменти оказва съществено 
влияние върху броя на усвоените от тях навици и привички (p<0,05; r>0,5). При 
вземащите активно участие във всички режимни моменти (сън, хранене и бодърстване) 
се наблюдава усвояване на по-голям брой хигиенни привички и навици за 
самообслужване, в сравнение с тези, които се противопоставят на режима в детските 
ясли. Активното участие в основните режимни моменти влияе силно и върху 
физическото развитие (ръст и тегло) на децата - p<0,0001; r=0,7. Това за пореден път 
потвърждава доказаната от експертите на СЗО теория за влиянието на храненето и 
грижите върху физическото развитие на децата до 5 годишна възраст (Interpreting 
growth indicators). Възрастта на децата (p>0,05; r=0,003) и половата им принадлежност 
(p>0,05; r=0,1) не оказват влияние. Има съществено различие в усвоените навици и 
привички от контингента, в началото на наблюдението и в края (р<0,05; r>0,7). На 
финала - сред 67,8% (n=90) от децата се наблюдава както покритие на 7 от 9 групи 
хигиенни навици и навици за самообслужване заложени в протокола за наблюдение, 
така и елиминиране на вредните навици (Фигура. 17). Резултатите са потвърдени и от 
родителите на децата (виж Отношение на родителите към здравето на децата им. 

Хигиенни навици на детето – усвоени в домашна среда и в детски ясли). Свидетелстват 
за упоритата и целенасочена дейност на медицинските сестри в ДЯ. 
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Фигура 17. Хигиенни навици и привички усвоени от децата по време на пребиваването им в детски ясли  
 
 
 

 Изследване мнението на студентите – дипломанти от специалност 
„Медицинска сестра” (положили стаж в ДЯ), относно нивото на формирани 
теоретични знания и практически умения за ефективно участие в организирането 
и управлението на процеса на промоция на здраве сред деца в детски ясли 

 Социално-демографска характеристика на изследваните лица 

 В изследването взеха участие 60 студента от специалност „Медицинска сестра“, 
при МУ-Плевен, след като са положили преддипломен стаж в детски ясли. От женски 
пол са 88,33% (53) от контингента, а от мъжки – 11,7% (7). 
 
 Професионални и личностни качества, необходими за работа в ДЯ 
 Безспорен факт е, че за професията „Медицинска сестра“ се изискват редица 
личностни качества, а обучението по нея и упражняването ѝ формират и редица 
професионални (М. Грудева, 2010; З. Атанасова, 2011; Е. Димитрова, 2006; Е. Желева, 
2016; Кр. Митева, 2011; И. Сербезова, 2010). Според Е. Лебикян, П. Василева (2009) 
при упражняване на професията си медицинските сестри трябва да придобият и 
компетенции, позволявящи им да: идентифицират здравните потребности, физическите, 
умствените, социалните и културни рискове за здравето (в конкретния случай за 
здравето на децата); да умеят да определят здравните проблеми (на децата) и поставят 
сестринска диагноза; да носят отговорност за професионалното си развитие; да 
притежават знания и умения за планиране и организиране на здравните грижи 
(осъществявани в детски ясли). В областта на тези компетенции поемат отговорност за 
грижите, които предлагат (Е. Лебикян, 2009). 
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  Повече от половината студенти са на мнение, че медицинските сестри, работещи 
в детски ясли трябва да са грижовни, внимателни, старателни, мили, всеотдайни и 
прочие (Фигура.18).  

 

 
Фигура 18. Студентско мнение относно необходимите личностови качества за работа в детски ясли  

 

 
 Притежанието само на личностови качества не е достатъчно условие за 
успешното реализиране на професионалните задължения. Необходимо е медицинските 
сестри, които са решили да практикуват в детски ясли да притежават и професионални 
качества – общи за професията „медицинска сестра“ и тясно специализирани за сферата 
на дейността им. Според студентите водещи сред професионалните качества са: 
комуникативните умения за работа с деца – 96,67% (n=60); наблюдателност – 78,33% 
(n=60); добри познания относно възпитателния процес – 50% (n=60).  
 Близо половината от респондентите - 46,67% (n=60) смятат, че е задължително 
професионалистите по здравни грижи да имат психологическа и педагогическа 
подготовка за работа в детска ясла. За 38,3% (n=60) – тя е желателна, а за 10% - не е 
необходима, защото закона не го изисква.  
  
 Ниво на професионална подоготовка (теоретична и практическа) на 

студентите и готовонстта им да се реализират в детски ясли 
 Едно от усилията на УНИЦЕФ в България е насочено към създаване на условия 
всяко дете в ранна детска възраст да получава качествени здравни грижи (Ранно детско 
развитие. UNICEF, 2013). За целта специалистите по здравни грижи (медицинските 
сестри) трябва да имат нужната професионална подготовка. Студентите от специалност 
„Медицинска сестра“ в МУ-Плевен се обучават по съвременни учебни планове, в 
съответствие с национални и европейски стандарти. В обучението им са заложени 
дисциплини, които им дават възможност да придобият теоретични знания и да усвоят 
практически умения за спецификата на работата с деца в детски ясли (Таблица. 8) 
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Таблица 8. Изучавани дисциплини от студентите от специалност „Медицинска сестра“ при МУ-Плевен 

 
Дисциплина Сем. Часове 

Л У 
Теоретична подготовка 

Детска педагогика и детска психология I 26 4 
Задължения на медицинската сестра при отглеждане и възпитание на 
деца в детска ясла - СИД 

II 10 5 

Педиатрия IV 41 4 
Промоция на здравето V 10 5 

Клинична подготовка 
Учебна практика в детска ясла II 24 
Учебна практика в детска ясла IV 36 
Преддипломен клиничен стаж VII/VIII 120 
  
 При първото си влизане в детски ясли 31,67% (n=60) от студентите съобщават, че 
са се чувствали уверени в знанията и уменията си за работа в подобна обстановка. Сред 
изследваните лица има и такива, които са били неуверени – 21,67% (n=60) и притеснени 
от факта, че ще им се наложи да контактуват с толкова малки деца – 21,67% (n=60). 
Малко повече от 1/3 от респондентите – 36,7%  (n=60) определят професионалната си 
подготвка за работа в детска ясла като напълно достатъчна, за 30% (n=60) е 
недостатъчна и 15% (n=60) – не могат да преценят. Лицата, които в края на 
преддипломния си стаж определят професионалната си подготовка като недостатъчна 
са се чувствали уверени и спокойни при първото си влизане в детски ясли. Наблюдава 
се сигнификантна корелациона връзка (p<0,05; r=0,5). Вероятната причина за 
увереността и спокойствието им при първото влизане в детски ясли е липсата на знания 
и опит (забележка: първото им влизане в детски ясли е в първи курс на обучението, 

когато познанията им са бегли – виж Таб.8). Респондентите имаха възможност да 
определят какво не им достига в професионалната им подготовка за ефективна и 
спокойна работа в детски ясли. Малко повече от половината – 53,3% (n=60) са 
отговорили на въпроса. За 78,1% (n=32) от отговорилите педагогическата и 
психологическата им подготовки са недостатъчни за да упражняват спокойно 
професията си в детски ясли. За останалите 21,9% (n=32) недостатъчна е практическата 
им подготвака. Подобен резултат при свои научни изследвания са получени и от други 
автори. Така например в труда си „Ранното детско образование и грижи – европейски 
приоритети и бългърска реалност“ Л. Пенева (2011) пише, че в България сред по-
голямата част от работещите медицински специалисти в детските ясли се наблюдава 
дефицит на актуални, адекватни по обем и съдържание психолого-педагогически 
знания и умения. Според М. Грудева (2014):  „трябва да се постави акцент още при 
базовата педагогическа подготовка на студентите от специалността с цел разширяване 
на техните педагогически знания, умения и навици за работа в условията на детските 
ясли”. 
 Близо половината от респондентите – 48,3% (n=60) съобщават, че биха работили в 
детски ясли само при крайна необходимост, а 26,7% (n=60) – никога. Едва 15% (n=60) 
споделят, че биха се посветили на грижите в отглеждането и възпитанието на деца в 
ранна детска възраст. Според М. Драганова (2016): „Липсата на медицински сестри е 
една от най-големите пречки за подобряване на здравната система. Необходими са 
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допълнителни проучвания, за да се получи по-цялостна представа за работната 
мотивация на медицинските сестри и факторите, които ги засягат“. На студентите се 
предостави възможност да се аргументират защо не биха работили в детски ясли 
(Фигура. 19). 

 

 

 

Фигура 19. Причини студентите да не желаят проофесионална реализация в детски ясли 

 
 

 Причина е не само липсата им на достатъчна подготвка, но и мнението им за 
медицинската сестра, работеща в детски ясли. Опредеделят упражняването на 
професията в конкретното звено от системета на здравеопазването като компилация 
между професиите: детегледачка и детска учителка. 
 Между отделните групи лица: такива, които биха работили в детски ясли и 
такива, които не биха се наблюдава съществено различие. Самооценката им относно 
нивото на професионалната им подготовка (p<0,05; r=0,7) и посочените от тях причини 
(p<0,05; r=0,6) оказват съществено влияние върху решението им.  
 

 Мнение на студентите относно участието на медицинските сестри, работещи 

в ДЯ в здравно-въпитателната дейност, провеждана сред децата  

 По време на своето теоретично обучение студентите придобиват знания относно: 
организацията и управлението на дейността на медицинските сестри, работещи в 
заведения за отглеждане и възпитание на деца в ранна детска възраст; основните 
режимни моменти в детските ясли и промоцията на здраве, осъществявана сред децата. 
Същевременно имат възможност при провеждане на учебна практика и преддипломен 
стаж да приложат на практика наученото и да направят съпоставка между теоретичната 
постановка на по-горе изложените дейности и реалното им осъществяване (Таблица. 9).  
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Таблица 9. Сравнителен анализ на мнението на студентите и медицинските сестри относно 
осъществяваните основни дейности и мероприятия сред децата в детските ясли 

 
Мероприятие/ дейност Относителен дял – студенти 

(n=60) 
Относителен дял – медицински 

сестри (n=83) 

 Винаги  Рядко Не  Винаги Рядко  Не 
Спазване на режимните 
моменти 

68,33% 6,67% 5% 96,39% 3,61% - 

Закалителни мероприятия 48,33% 33,3% 5% 74,9% 8,43% - 
Сутришна гимнастика 30% 50% 13,33% 100% - - 
Организирани занимания 
на здравна тематика 

20% 10% 70% 59,04% 30,12% 9,64% 

  

 Съществува значимо различие между получените статистически резултати в 
сравняваните групи, което се дължи на влиянието на съществени, закономерни фактори 
и причини (p<0,05; r=0,6). Не може категорично да се заяви кои резултати са по-
обективни – тези по мнението на студентите или по мнението на медицинските сестри. 
От една страна резултатите получени от анкетирането на професионалистите по 
Здравни грижи биха могли да се определят като субективни защото чрез тях те правят 
самооценка на трудовата си дейност. От друга страна не можем да гарантираме 
обективност на студентското мнение защото би могло голяма част от исканата 
информация да им убягва. Ако обаче приемем мнението на студентите за обективно, то 
тогава можем да твърдим че съществуват различия по отношение на теоретичната 
информация предоставяна на обучаващите се и реализирането ѝ в действителност. 
Причините за разминаването не са изследвани. 

Според не малък дял от анкетираните студенти – 56,7% (n=60) отговорността за 
здравето на децата в ранна детска възраст, посещаващи детски ясли е на родителите им; 
на здравният персонал, участващ в отглеждането им и на личните им лекари, т.е. на 
конкретно лице. Едва 21,67% (n=60) – смятат, че е на цялото общество. Тук отново се 
наблюдават сигнификантни различия спрямо мнението на медицинските сестри (p<0,05; 
r=0,5), според 72,29% (n=83) от които отговорността е на цялото общество. Резултатите 
свидетелстват, че анкетираните бъдещи професионалисти по здравни грижи все още 
нямат нужния опит (забележка: възможно е да липсват и достатъчно задълбочени 

знания по проблема). Вследствие, на което не могат да осъзнаят, че: здравето в толкова 
ранна възраст е крехко и се нуждае от интегриран подход за опазване и стимулиране; 
ранните инвестиции в него оказват влияние върху цялото общество в бъдеще. В 
Конвенцията на ООН за правата на детето е заложено следното: „всяко дете трябва да се 
ползва от най-високия достижим стандарт на здраве и на улеснения за лечение на 
заболявания и за възстановяване на здравето си“ (CRC/C/GC/7/Rev.1, 2006). Това е 
възможно само с активното участие на различни обществени сектори защото 
поддържането и повишаването на здравето се постига чрез различна комбинация от 
физическо, умствено и социално благополучие и благоденствие, т.нар. „триъгълник на 
здравето“. 
 Повече от половината респонденти от тази група лица – 63,3% (n=60) съобщават, 
че са забелязали (по време на стажа си) в групите на детските ясли да се допуска 
присъствие на деца с признаци на заболяване (кашлица, хрема). Този резултат не е 
изненадващ имайки предвид, че 61,54% (n=273) от родителите признават, че са си 
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позволявали да водят децата си болни, а 55,42% (n=83) от медицинските сестри 
споделят, че макар и рядко се допуска подобна ситуация. В случаят притеснение буди 
не само факта, че филтъра е неефективен, но и представите, които се изграждат у 
бъдещите медицински сестри, както и професионалния пример, който им се дава. 
Демонстрирането на лош професионален пример е предпоставка за формиране на 
погрешни представи относно медицинската дейност сред бъдещите професионалисти 
по ЗГ. Тези резултати свидетелстват също за разминаване в теоретичната постановка и 
практическата реализация на една от основните задачи на медицинските специалисти в 
детските ясли, а именно недопускане и елиминиране на рисковите фактори, излагащи 
на опастност здравето на децата (в конкретния случай отстраняване на болните, с цел 
ограничаване на разпространението на заболявания). Причините да се случва подобно 
нещо не са цел на проучване в този научен труд.  
  
 
Теоретичен модел на организиране и управление на процеса на промоция на 
здраве, осъществяван сред деца в ранна детска възраст, посещаващи детски ясли 
 

 След направения преглед на достъпната по проблема литература се установи, че 
до момента не е разработвана и представяна теоретична постановка на организационо-
управленските задължения на медицинските сестри при осъществяване на промоция на 
здравето сред деца в ранна детска възраст. Не са определяни отделните етапи, през 
които преминава процеса на организиране и управление на промоция на здравето в 
детските ясли и конкретните задължения на професионалистите по ЗГ при всеки един от 
тях.  

Като всеки процес така и този на промоция на здравето преминава през различни 
етапи на управление, за да може да бъде реализиран на практика. За целите на 
разработката управленският процес бе адаптиран към процеса на промоция на здравето. 
Изхождайки от законово регламентираните в чл. 2, ал. 1 [2] и чл. 5. (1) от 

ЗСОМСААМС; чл. 2. (1), 3. (1) и чл. 5. (2) от НАРЕДБА №1 на МЗ от 8 февруари 2011 г 

и чл. 10. (2) от НАРЕДБА №26 на МЗ от 18 ноември 2008 г. професионални 
компетенции на медицинските сестри и използвайки модела на управленския процес 
като основа разработихме теоретичен модел на организиране и управление на процеса 
на промоция на здравето представен на Схема. 1 и определихме задълженията на 
медицинските сестри при отделните етапи. 
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Схема 1. Теоретичен модел на организиране и управление на процеса на промоция на 
здраве, осъществяван сред деца в ранна детска възраст 
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УПРАВЛЕНСКИ ПРОЦЕС  ⇒  ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА 
ПРОЦЕСА НА ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАН СРЕД ДЕЦА В РАННА 

ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, ПОСЕЩАВАЩИ ДЕТСКИ ЯСЛИ 
 

Задължения на медицинските сестри 
 

I-ви  етап  - определяне на проблема = целеполагане 
Медицинските сестри наблюдават всяко от поверените им деца по определени 

критерии, на базата на които определят проблема или целта, която трябва да бъде 
постигната за всяко дете по отношение на:  

• хигиенни навици (лични и на околната среда) и степен на тяхното владеене 
съобразно възрастта; 

• поведение в часовете предвидени за сън, хранене и бодърстване; 
• вредни навици; 
• поведение спрямо другите деца;  
• честота на боледуванията. 

Родителите - познават най-добре детето си. С професионалната помощ на 
здравните специалисти могат да открият или определят желаната цел/ проблем.  

Педагогът – лицето, което проследява нервно-психическото развитие на всяко 
едно от децата, посещаващи детски ясли, също би могъл да констатира наличен 
проблем и да постави цел.  

Целта или проблемът задължително трябва да бъдат обсъдени от всички лица 
(родители, медицински сестри, педагог, директор, детегледачки) ангажирани пряко и 
косвено в отглеждането на  детето. 
 

II-ри етап – формулиране на алтернативи и ограничения = планиране 
Предвид професионалните компетенции, които притежават медицинските сестри 

определят различни варианти за действие. Правят избор на подходящи въздействия 
съобразно индивидуалните потребности на децата и съществуващите ограничения.  

Задължително е възможните решения и евентуалните препятствия да бъдат 
обсъдени с родителите. Това е възможно само при добро ниво на здравната култура на 
родителите и добра колаборация между субектите в здравно-промотивния процес.  

Педагозите могат да предложат, както подходящо за възрастта на детето 
решение, така и средства и похвати за елиминирането на някои от съществуващите 
ограничения.  

На този етап е възможно да се включат и директорите, предлагайки подкрепа на 
персонала и родителите. 

 
III-ти етап – оценка на алтернативите и избор на една от тях = вземане на 

управленско решение 
Медицинските сестри съвместно с педагозите, родителите и директорите (при 

необходимост) избират един от планираните варианти за действие. Определят се и се 
обсъждат положителните и отрицателните страни на всяка от алтернативите, както и 
вероятността за успех от прилагането им. (В повечето случаи, колкото по-добри са 
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възможните резултати от прилагането на дадена алтернатива, толкова по-малка е 
нейната вероятност).  

IV-ти етап – Организиране 
Създават се необходимите условия за постигане на целта. В този етап отново 

участват всички обекти (без детето) на взаимодействие. Защото процеса на промоция 
на здравето е сложен и изисква непрекъснатост. Всеки от обектите има специфична 
роля и задача в зависимост от поставената цел. Използват се разнообразни дидктически 
методи и средства. Понякога в етапа на организиране се налага да бъдат включени и 
местните органи на управление. Те могат да съдействат за материалното обезпечаване 
на процеса. 

 
V-ти етап - Реализация и наблюдение = Контролиране 

Осъществяват се планираните въздействия, съобразно ролята на всеки от 
субектите и се проследяват резултатите от тях. При реализирането им се отчитат 
всички затруднения и се търсят начини за отстраняване. Медицинските сестри, 
директорите и педагозите извършват проверка дали целта е постигната посредством 
оценка на настъпилите промени по отношение на критериите, на базата на които е 
поставена целта. Контрола може да бъде осъществен и от родителите, но само при 
условие, че са запознати с критерийте.  

 
От така представеният теоретичен модел на промоция на здравето се вижда, че 

всички участници в него са ангажирани на всеки един от етапите, през които преминава 
организирането и управлението му. За успешното реализиране и постигане на целта се 
изисква постоянно взаймодействие между субектите. Разработеният модел 
илюстрира всеобщата отговорност за детското здраве.  

 
 

Разработване и апробиране на курс за продължаващо обучение на медицински 
сестри, работещи в детски ясли на тема: „Организиране и управление на процеса 
на промоция на здраве в ранна детска възраст“ 

След обработване и анализ на резултатите от проведеното проучване сред 83 –мата 
професионалисти по Здравни грижи, работещи в детски ясли се установи необходимост 
от разработване на курс за продължаващо обучение относно организирането, 
управлението и провеждането на процеса на промоция на здраве, осъществяван сред 
децата. Според Т. Тодорова (2014): „...качеството на здравните грижи може да бъде 
повишено чрез план за непрекъснато повишаване на компетентността на медицинските 
сестри“. Курсът за продължаващо обучение е разработен и осъществен съвместно с 
доц. Евгения Димитрова, д.м. - хабилитиран преподавател по „Здравни грижи” в МУ-
Плевен. Той дава възможност медицинските сестри да актуализират и допълнят 
теоретичните си знания и практическите си умения по проблема с цел усъвършенстване 
на професионалните им компетенции и повишаване качеството на предлаганите грижи . 

Разработена е учебна програма. Тематичният план съдържа пет теми, за които са 
предвидени общо 15 часа - 8 ч. теория и 7 ч. упражнения. 
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Курсът се предлага като дистанционна форма на обучение на сайта на БАПЗГ 
(http://nursing-bg.com/old/dist_obuchenie_final_1.pdf) с продължителност 15 часа. В краят 
на обучението обучаващите се полагат тест за заключителен контрол. Успешно 
преминалите курса на обучение получават сертификат от БАПЗГ с 16 кредитни точки. 

През месец декември 2016 година курсът бе обявен на сайта на БАПЗГ. Въпреки 
че за първи път се прадлага курс на подобна тематика интерес към него до месец 
януари 2018 год. са проявили 18 медицински сестри. След приключването му всяка от 
тях попълни тест за проверка на изходящото ниво на знанията. Общите резултати от 
теста са задоволителни със средна аритметична оценка Добър (3.72). Трима от 
участниците в курса са се затруднили при решаването на теста за изходящо ниво и 
съответно имат отрицателни оценки. На всички преминали обучението бе предоставена 
и анкетна карта (по електронната поща) с цел изследване на мнението им относно 
полезността от информацията предоставена по време на дистанционния курс по 
„Организиране и управление на процеса на промоция на здраве в ранна детска възраст”. 
Към настоящия момент са постъпили само три мнения, които са положителни, но не са 
достатъчни за да се направи извод.  

 
 

ИЗВОДИ 
 Събраните и анализирани данни дават основание да се направят някои основни 
изводи.  
1. Преобладават професионалистите по здравни грижи с многогодишен трудов стаж 

и по-ниска ОКС. Това от своя страна не позволява да се разгърнат в целия си 
спектър съвременните компетенции на медицинските сестри, което неминуемо ще 
доведе до по-ниско качество на предлаганите услуги. 
 

2. В детските ясли осъществяваният сутрешен филтър не е достатъчно ефективен. 
Причината, за което е комплексна.  

 
3. Благодарение на преднамерените взаимодействия, сред всички наблюдавани деца 

са постигнати полжителни резултати по отношение на нервно-психическото и 
физическото им развитие. 

 
4. Повечето от здравните специалисти, работещи в детските ясли в община Плевен 

оценяват значимостта на мероприятията, имащи пряко отношение към 
стимулиране здравето в ранна детска възраст (закаляване, гимнастика, 
физкултурни занимания) и се отнасят с нужната отговорност по отношение на 
организирането и провеждането им.  

 
5. Организационно-управленските решения свързани със здравословното състояние 

на децата се вземат от ръководните кадри в детските ясли, въпреки че основно 
задължение на медицинските сестри е да извършват ежедневен контрол на 
здравословното състояние на децата. От своя страна професионалистите по 
здравни грижи проявяват нерешителност по отношение на вземането на решения 
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и поемането на породената от това отговорност. Съществува необходимост от 
формиране на организационно - управленски качества у тях. 

 
6. Родителите оценяват предлаганите в детските ясли услуги като професионални и 

целенасочени грижи. Но същевременно не са склонни да търсят здравен съвет от 
професионалистите по здравни грижи. 
 

7. В заключителния етап от обучението си, след натрупани теоретични знания и 
практически опит студентите осъзнават спецификата на работата с деца и 
заявяват, че не се чувстват достатъчно подготвени в педагогическо и 
психологическо отношение за да упражняват професията си в това звено на 
здравеопазването.  
 

8. Сред завършващите студенти почти няма желаещи да работят с деца, макар и 
здрави. Не дооценяват същността на ролята на медицинската сестра в детски ясли, 
а също и това, че здравето в толкова ранна възраст е крехко и се нуждае от 
интегриран подход за опазване и стимулиране, както и че ранните инвестиции в 
него ще окажат влияние върху цялото общество в бъдеще. 

 
9. Предложеният за първи път на вниманието на медицинските сестри курс за 

продължаващо обучение на тема: „Организиране и управление на процеса на 
промоция на здраве в ранна детска възраст” е посрещнат с одобрение от 
съсловието, като необходимост да се включат в него са заявили не малък брой 
лица. 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ОБОБЩЕНИЕ  

Изследването е актуално и отговаря на постояните потребности за повишаване и 
усъвършенстване на професионалните компетенции на медицинските сестри в унисон, 
както на бързите темпове, с които се развива медицината и нарастват потребностите на 
обществото от здраве, така и със съвременните изисквания към професията. 
Повишаването и усъвършенстването на професионалните компетенции от своя страна 
са гаранция за качество на предлаганите професионални грижи в детските ясли, в 
условията на завишени изисквания и конкурентноспособност.  

В резултат на изследването се откроиха три съществени проблема: 

• необходимост от формиране на организационо-управленски качества у 
действащите към момента в детските ясли медицински сестри; 

• липса на мотивирани млади кадри за работа в детски ясли; 

• необходимост от повишаване на теоретичната и практическата подготовка 
на студентите за да се променят нагласите им спрямо професията 
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„медицинска сестра в детска ясла” и за да се повиши мотивацията им за 
упражняване на професията в ДЯ 

Резултатите от изследването потвърдиха основната теза и доказаха хипотезата. 
Необходимо е професионалните знания и умения да са адекватни на съвременните 
изисквания за да се гарантира ефективно организиране и управление на процеса на 
промоция на здраве, осъществяван сред децата в детските ясли. Качеството на 
направените инвестиции в здравето в ранна детска възраст ще даде резултат, чиято 
тежест ще се отрази на цялото общество в бъдеще. 
 
 
 
ПРЕПОРЪКИ 
 
 

Към Общинско здравеопазване 

Относно кадровия проблем: 
- да се предприемат конкретни мерки за привличане на кадри в млада 

възраст. 
 

Относно повишаване на професионалните компетенции на медицинските сестри: 
- да се предприемат стимулиращи мерки, с които да се мотивират 

действащите медицински сестри да повишават професионалната си 
компетентност. 

 
Към директорите на детските ясли 

Относно повишаване на професионалните компетенции на медицинските сестри: 
- периодично сред медицинския персонал да се провежда допълнително 

обучение. 
 

Относно оптимизиране на сутрешния филтър и допускане присъствието на деца с 
признаци на заболяване: 

- засилване на контрола от старана на директорите на детските ясли, а при 
необходимост и от РЗИ спрямо медицинския персонал и родителите; 

- периодично да се провеждат колегиуми сред професионалистите по 
здравни грижи, работещи в детски ясли, с цел напомняне и акцентиране 
върху мисията на професията, упражнявана в детски заведения и 
породените от това основни задължения; 

- сред родителите и персонала да се провеждат периодични срещи, на които 
да се акцентира върху проблема. 
 

Относно подобряване колаборацията между участниците (родители, медицински 
сестри, директори на ДЯ) в процеса на здравно възпитание, с цел изграждане на 
взаимно доверие: 
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- да се делигират повече организационно-управленски правомощия на 
медицинските сестри. 
 

Относно установените различия между предоставяната на студентите теоретична 
постановка за задълженията на медицинските сестри в детските ясли и практическата 
им реализация в действителност: 

- дейността на професионалистите по здравни грижи в детските ясли да 
бъде съобразена със съответните нормативни актове, които я 
регламентират и да бъде стриктно контролирана. 

 
Към Висшите медицински учебни заведения 

Относно професионалната подготовка на студентите за работа в детски ясли: 
- би могло да се въведат допълнително свободно избираеми дисциплини по 

отношение на формиране на комуникативни умения за работа с деца, 
както и за повишаване на психологическата и педагогическата подготовка 
на студентите. 
 

За да се мотивират студентите да избират професионално да се реализарат в заведения 
за отглеждане и възпитание на деца в ранна детска възраст: 

- би могло да се изясни и акцентира сред тях значимостта на професията, 
упражнявана в детски ясли посредством организиране на срещи с изявени 
медицински сестри, действащи в това звено на здравеопазването. 

 
 
 
 
ПРИНОСИ  
 
1. Научно-теоретични: 

- За първи път в България е проведено комплексно проучване относно 
осъществяваната промоция на здраве сред деца в ранна детска възраст, 
отглеждани и възпитавани в детски ясли; 

- Чрез наблюдение на деца, отглеждани и възпитавани в детски ясли и 
сравнителен анализ на резултатите – получени от наблюдението се доказа 
положителното въздействие на преднамерените сестрински дейности върху 
нервно-психическото и физическото развитие на децата;  

- Очертана е ролята на медицинската сестра в процеса на организирането и 
управлението на промоцията на здраве, провеждана в детските ясли; 

- Определи се готовността на действащите към момента в детските ясли 
медицински сестри да упражняват организационно-управленска дейност, 
свързана с промоцията на здраве; 
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- Доказа се необходимостта от актуализиране и допълване на знанията на 
здравните специалисти, работещи в детски ясли относно организирането и 
управлението на промоцията на здраве в ранна детска възраст; 

- Определиха се професионалната готовност и степента на желание на 
бъдещите професионалисти по здравни грижи да упражняват професията си 
в детски ясли. 

2. Научно-практически: 

- Разработи се теоретичен модел на организирането и управлението на процеса 
на промоция на здраве, осъществяван от медицинските сестри в детски ясли; 

- Разработен е курс за продължаващо обучение, предвиден за медицински 
сестри, работещи в детски ясли на тема: „Организиране и управление на 
процеса на промоция на здраве в ранна детска възраст“. Курса дава 
възможност обучаващите се да актуализират и допълнят теоретичните си 
знания и практическите си умения по проблема. Целта е да се 
усъвършенстват професионалните компетенции на здравните специалисти в 
детските ясли, което е гаранция за по-добро качество на предлаганите 
здравни грижи, а това от своя страна гарантира по-добро здраве не само в 
ранна детска възраст, но и за в бъдеще. Основите положени в този ранен 
период на живота са трайна инвестиция в здравето за напред; 

- За постигане целта на изследването бе разработен оригинален и 
изчерпателен протокол за наблюдение на настъпващите промени в нервно-
психическото и физическото развитие на децата. Протокола позволява да се 
направи не само оценка на състоянието на децата към всеки един момент от 
пребивавенето им в детски ясли, но и оценка на дейността на медицинските 
сестри. При евентуалното му въвеждане за употреба в детските ясли, 
използвайки резултатите ръководните кадри биха могли да направят анализ 
на професионалните умения на здравните служители и да планират 
евентуални мерки за повишаване на компетенциите им, респективно на 
качеството на предлаганите услуги в унисон със съвременните условия. 

- Отправени са конкретни препоръки към Общинско здравеопазване; 
директори на детски ясли; медицински сестри, работещи в детски ясли; 
бъдещи професионалисти по здравни грижи и преподаватели с цел 
оптимизиране организирането, управлението и осъществяването на процеса 
на промоция на здраве сред деца, посещаващи детски ясли. 
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