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СИСТЕМА
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ,
УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ЛЕКАРИ
В ОУ „Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна
За учебна 2018/2019 година

Приет с решение на педагогически съвет - протокол № 1 от 18.09.2018 г.

Настоящата система е изготвена във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ за превенция на агресията и за засилване на сигурността в
образователните институции
1.НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЛИЧНИ
ЛЕКАРИ
1 .Класните ръководители и учителите взаимодействат/общуват с личните лекари на
децата и учениците от училище по телефона, е-таП или чрез личен контакт, в
зависимост от възникналата ситуация и необходимостта от своевременна и незабавна
реакция при здравословен проблем.
2.В началото на учебната година всички родители предоставят информация за личния
лекар на ученика, както и негов личен или служебен телефонен номер за връзка при
необходимост в срок до 30.09.
3.Класните ръководители записват актуалната информация за личните лекари в
дневника на класа. Информацията е достъпна по всяко време.
4.Родителите на ученици с хронични заболявания информират своевременно класния
ръководител и медицинското лице за заболяването на детето им и евентуални чести
отсъствия по болет от училище.
5.Учениците/Родителите уведомяват класните ръководители и учителите при
възникнал здравословен проблем още в деня на посещение на личния лекар по
телефона, чрез съобщение по съученик или друг близък, който да предаде в училище,
чрез съобщение по телефона или друг източник. За учениците начален етап
информацията може да се предоставя от родител или по-голям брат/сестра, който учи в
училище.
7. Класните ръководители тредставят в медичинския кабинет списък с телефонните
номера на родителите
8.Медицинските /извинителни/бележки от личните лекари се предоставят на класния
ръководител в тридневен срок след идване на ученика в училище, като родителят лично
ги е подписал или предварително е провел телефонно обаждане, лична среща, е
-таП за уведомяване на класния ръководител.Ако медицинската бележка не съдържа
подпис на родителя или класният ръководител нее уведомен своевременно, то класният
ръководител трябва да се свърже с личния лекар на детето и родителя, с цел
установяване на достоверността на документа.(Чл.184 , ал.1, т.1 от Правилника на
училището -Ученик може да отсъства по медицински причини -след представяне на
медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или
специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно
отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от
анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените
изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след
потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за
детето, с писмо, по имейл или в (телефонен разговор)
9.Периодично класните ръководители осъществяват връзка (телефонен разговор или
лична среща) с личните лекари на учениците си при чести боледувания.
10.Медицинското лице към училището поддържа постоянен контакт с личните лекари
на учениците.
11. Всеки ученик има медицинско досие, в което се съдържа информация за личния
лекар, телефони за контакти и адрес.
12.Медицинското лице наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и
при нужда търси специализирана медицинска помощ. Своевременно информира
родителите и класния ръководител.

13. Медицинското лице проследява антропометричните данни на децата и
извършването на имунизациите. При необходимост се свързва с родителите и ги
насочва за преглед от личния лекар на детето и извършване на задължителните
имунизации.
14. При новооткрито заболяване или отклонение в развитието на детето медицинското
лице задължително уведомява родителите, личния лекар на детето и класния
ръководител
15.Периодично директорът на училището осъществява преглед и контрол на
медицинските документи, с които се извиняват отсъствията на учениците.
16. През учебната година да се провеждат здравни беседи от медицинско лице,
включително и от лични лекари на ученици, при отправена покана и по теми
съобразени с възрастовите особености на децата и потребностите им.
17.С картинки или рисунки да се изобрази ситуация/насилие, пострадало дете и други/
и стъпките на комуникация ученик-учител-медицинско лице/личен лекар-родител.
П.СЛУЧАИ, В КОИТО УЧИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА
ПОСЕТЯТ МЕДИЦИНСКИЯ КАБИНЕТ В УЧИЛИЩЕТО
1. При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или
междучасие, независимо дали детето има конкретни оплаквания или търси помощ от
учителя.
2.При инцидент с дете.
З.Ако дете е станало жертва на насилие.
4.Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на детето или
необичайно поведение с агресивни прояви.
З.Ако детето често отсъства от училище с медицинска бележка учителят или м
едицинското лице се свързва с личния лекар
III.СЛУЧАИ, В КОИТО ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
В УЧИЛИЩЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ УЧИТЕЛИТЕ НА
УЧЕНИКА:
1 .За да го информира за претърпян инцидент с детето.
2.За да информира за промяна в здравословното състояние на детето и необходимостта
от продължително лечение.
З.При тежко инфекциозно заболяване на детето.
4.Личният лекар може да потърси помощ от учителите на детето, ако в поведението му
забележи някакво отклонение от обичайното поведение, с цел да се избегнат нежелани
последствия.
З.Ако е разбрал или се съмнява за насилие в семейството.
1У.СЛУЧАИ, В КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ
УЧИТЕЛИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВНИЯ КАБИНЕТ:
1 .Ако не се почувства добре в училище или вкъщи.
2.Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие.
З.Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в
семейството.
4.Ако знае за свой съученик, който е преживял насилие или е станал
свидетел или жертва на насилие в семейството, на улицата или в училище.
З.Ако друго дете му е споделило, че е било жертва на насилие или не се чувства добре.
6. Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква промяна във
физическото развитие го притеснява.

ИНСТРУКТАЖ
на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
от ОУ" Свети Патриарх Евтимий" гр. Варна
относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице
в случай на инцидент в образователната институция
Настоящият инструктаж е изготвен във връзка с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ а превенция на агресията и за засилване на сигурността в
образователните институции
1. В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са
длъжни да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с
медицинското лице:
1 .В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за
живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112
2.Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично или остава при детето и
изпраща друго лице да го извика.
3.Медицинското лице оказва неотложната медицинска помощ до
пристигането на специализирания екипна спешната помощ.
3.1. В лекарския кабинет се поддържат основни лекарства за оказване на първа
помощ и на първични здравни грижи.
3.2. Лекарствата се съхраняват в специален шкаф в медицинския кабинет.
Децата нямат пряк достъп до шкафа с лекарствата.
4.Учителят незабавно информира директора на училището.
5.Учителят незабавно информира класният ръководител, който:
ЗЛ.осъществяваконтакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира за
инцидента.При необходимост дава и допълнителна информация.
5.2. се свързва с родителите и ги уведомява за инцидента с детето им.
П. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента наустановяването
му от учителя, видимо не застрашава живота на детето:
1 .Учителят незабавно информира медицинското лице в училището.
2. Медицинското лице в училище оказва помощ след което е длъжно:
2.1 .да информира личния лекар на детето/ученика като го запознае с инцидента
и оказаната от него лекарска помощ и приложени медикаменти, ако такива са
дадени на детето.
2.2.да насочи детето и родителите за консултиране с личния лекар, който да
извърши профилактичен преглед на детето, с цел проследяване на състоянието
му и предотвратяване на следващи усложнения.
3.Класният ръководител също информира незабавно личния лекар и родителите за
инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището;насочва родителите
към профилактичен преглед при личния лекар.
III.В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно
неразположение по време на час или по време на
почивка:
1 .Учителят, приел оплакването, незабавно насочва ученика към медицинското лице в
училището, а при необходимост го придружава лично до кабинета му. В случай, че не
може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните си задължения, то

учителят да потърси съдействие от чистача в коридора или друг дежурен или свободен
учител.
2.Учителят незабавно информира класния ръководител на ученика за разположението
на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя страна
незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето
полагащо грижи за детето.
З.По преценка класният ръководител информира директора на училището след
изпълнение на действията,описани в точка 2.
IV.В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на
учител или друг служител в училището, то учителят или служителят да информират
незабавно класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да
предприемат стъпките описани от точка II и Шот настоящия инструктаж.
V.Забранява се на учителите или служителите да дават лекарства на учениците,
независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди
да са се консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или
родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат
нежелани странични реакции и усложнение.
VI.Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически
специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно
неразположение, независимо от външния вид на детето в момента на оплакването и
състоянието му.Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите
педагогически специалисти насочватдетето към консултация с медицинското лице в
училището, след което незабавно осъществяват контакт с родителя и го информират за
неразположението на детето му.
1 .След изпълнение на действията от т. VI учителите/класните ръководители или другите
педагогически специалисти осъществяват контакт с личния лекар на ученика и го
информират за състоянието му.
2.Учителите не допускат ученик , който е съобщил, че не се чувства
добре да бъде оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в
училището, личния лекар или родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за
детето.
З.Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за
детето, личния лекар или медицинското лице в училището, асъстоянието на детето се
влоши, то учителят звъни на телефон 112.
4.Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният
ръководител информира по-големи братя или сестри на детето, в случай че в
училището учат такива.
VII. Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение
предизвикано от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено
съдействие от медицинското лице в училище същото е дало някакви
медикаменти/лекарства, незабавно информира класният ръководител на детето.
1. Класният ръководител информира родителя/настойника/лицето
полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на детето и поетите лекарства.
2. Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на
ситуация в т. 1 незабавно информира личния лекар на детето и насочва
родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето към

профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието му.
VIII.В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик
видимо не изглежда в добро здравословно състояние, без да е постъпило оплакване от
детето, то незабавно да се информира класният ръководител
и медицинското лице в училище, а те от своя страна да информират
родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар.
1Х.В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за
временно неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически
специалисти задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния
лекар на детето преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на
лекарства/медикаменти от какъвто и да е вид или други действия, за които не са
преминали обучение и нямат съответните умения и компетентности.
Х.При диагностициране на инфекциозни заболявания учителят/служителят уведомява
медицинското лице. То уведомява ръководството на училището и се уведомяват
родителите и личния лекар, като се предприемат мерки за изолиране на детето до
вземането на решение от компенетното медицинско лице. Директорът изпраща бързо
известие до РЗИ-Варна.
XI.При възникване на кризисна ситуация Директорът на училището в рамките на един
час подава сигнал в РУО и Отдел "Закрила на детето" в Областна администрация и
полицията.

