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МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА  

 

I. Взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица 

1. Всеки родител предоставя на класните ръководители в началото на 

учебната година /или при промяна/ информация за личния лекар на детето 

си. Класните ръководители вписват данните за личния лекар в дневника на 

паралелката. 

2. В началото на всяка учебна година класните ръководители съдействат на 

медицинското лице за актуализиране на картотека с информация за здравния 

статус на учениците. Информацията се вписва в лична здравно-

профилактична карта от личния лекар и се съхранява в училищния 

медицински кабинет. 

3. Учениците или техните родители уведомяват класните ръководители и 

учителите за възникнал здравословен проблем след посещение при личния 

лекар. 

4. Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика, 

задължително да имат амбулаторен номер, диагноза с посочен код на 

заболяването. При съмнение за достоверността на бележката, класният 

ръководител се свързва с личния лекар на детето и родителя. 

5. През учебната година да се проведат здравни беседи от медицинското 

лице и/или представители на РЗИ, включително и от лични лекари на 

ученици по теми, съобразени с възрастовите особености на учениците и 

потребностите им. 

6. През учебната година да се проведе поне едно практическо обучение за 

действията на учители и ученици и мед. лице при възникване на екстремна 

ситуация, изискваща оказване на помощ на пострадал и намесата на лекар. 

7. Класните ръководители да планират за часа на класа поне една беседа за 

случаите, при които се използва телефон 112 за бърза реакция при 

необходимост в спешна ситуация. 

ІІ. Действия при инцидент 

Всеки учител или служител в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, свидетел 

на инцидент с дете или ученик, е длъжен да предприеме следните стъпки: 

1. Незабавно уведомява медицинското лице в училище; 

2. В случай, че инцидентът е в извънработното време на медицинския 

кабинет, се търси помощ от личния лекар на пострадалото дете. Едновременно 
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с това се уведомяват родителите /полагащите грижи/ на детето и директора на 

училището. 

За целта е необходимо всеки класен ръководител да поддържа в дневника 

на класа актуална информация с контакти на личните лекари и семействата на 

учениците. 

3.  При невъзможност за контакт с медицинско лице или личен лекар 

свидетелят на инцидента  подава сигнал за случилото се на Национална 

телефонна линия 112. Съобщават се кратко и ясно точен адрес, име, възраст и 

състояние на детето. 

4. До пристигане на лекар /или друго медицинско лице/ отговорен 

възрастен остава до пострадалото дете и се грижи за неговата безопасност. 

 

ІII. Случаи, в които учителите задължително трябва да потърсят 

медицинско лице: 

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 ученик. 

3. Ако ученик е станал жертва на насилие или свидетел на насилие. 

4. Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на ученика 

или необичайно поведение с агресивни прояви. 

5. Ако ученикът често отсъства от училище с медицинска бележка. 

Едновременно с това във всички случаи да се информират и родителите. 

IV. Родителите задължително трябва да информират класния ръководител 

на ученика: 

1. За претърпян инцидент с ученика. 

2. За промяна в здравословното състояние на ученика и необходимостта от 

продължително лечение. 

3. При тежко инфекциозно заболяване на ученика. 

V. Ученикът задължително трябва да потърси учител или медицинско лице: 

1. Ако не се почувства добре в училище или вкъщи. 

2. Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие. 

3. Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на 

насилие. 

4. Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква 

промяна във физическото развитие го притеснява. 

5. Ако друг ученик му е споделил, че е жертва на насилие или не се чувства 

добре. 
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