
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Детските ясли да останат към Министерството на 

здравеопазването, а не да преминат към Министерство-

то за образованието и науката, както се обсъждаше в пре-

дишния парламент искат експерти и медицински сест-

ри. Защо и какви са рисковете, ако преобразованието се 

случи, а яслите останат без професионалисти по здравни 

грижи, попитахме доц. Красимира Костадинова. Тя е екс-

перт в Националния център по опазване на обществено-

то здраве и анализи.  

Детските ясли категорично трябва да запазят статута 

си. Те са структури с регламентирана нормативно 

дейност в рамките на Закона за здравето и раздела 

„Здравна закрила на децата". В тези заведения се отг-

леждат най-малките – от 0 до 3 годинки. В тази въз-

раст те се срещат с редица респираторни заболява-

ния – ринити, скарлатина, грип. Инцидентите с 

травми при тях са налице. Затова в яслите категорич-

но трябва да има медицинско лице, както е сега. При 

едно евентуална промяна, място за медицински сест-

ри в тях няма да има. Не е възможно педагогически-

ят персонал да оказва качествена здравна грижа за  
 

най-малките, колкото и каквито и обучения да премине допълнително, защото просто нито един от 

тях няма да бъде медицинско лице. При децата до 3-годишна възраст много интензивно се развиват 

всички функции – физически и, психически. Точно затова трябва да им бъде осигурено най-доброто, 

а то е до тях да има квалифицирано медицинско лице. Наредбата за организацията и дейността на 

детските ясли, издадена от министъра на здравеопазването има за цел точно това. В нея е описано 

всичко необходимо и от години нещата вървят добре. Всяка промяна би била неуместна по отноше-

ние на опазване и укрепване здравето на децата. Наред с това в яслите вървят образователни и възпи- 
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тателни дейности, които в крайна сметка целят точно цялостното добро развитие на детето. Там то се 

учи да съблюдава хигиената, на режим на хранене и редица други неща, на които и майката го учи у 

дома. Освен това, медицинските специалисти следят за неговите имунизации и са винаги в помощ 

при евентуален инцидент. Нерядко до тях се допитват млади родители по отношение на храненето 

на детето и редица друг неща. Запазвайки досегашния статут, а именно под шапката на Министерст-

вото на здравеопазването, но развивайки модела се постига възможно най-доброто. Тази теза защита-

ваме ние, специалистите от Националния център по опазване на общественото здраве и анализи. Ако 

медицинските сестри бъдат отстранени от детските ясли, има и известни рискове. Никой друг не мо-

же да ги замени. Сега те имат много функции и по контрола на здравното състояние, и оценката на 

физическото и психическото развитие на децата, контролът върху факторите на средата, за които са 

разписани множество здравни изисквания. Тяхната работа в тези заведения гарантира здравословни 

условия за нормалното развитие на децата. В случай, че дейността на детските ясли не е регламенти-

рана, най-малко с водещо участие на Министерството на здравеопазването и всички тези функции 

отпаднат, има голям риск за контрола върху дейността с цел опазване здравето на децата. Ролята на 

медицинската сестра и професионалистите по здравни рижи въобще, е безспорна. Прехвърлянето на 

яслите само към Министерството на образованието или вменяването само на образователни функции 

ще отнеме възможността за децата да се полагат качествени и пълноценни грижи. Това е от значение 

за спокойствието на родителите, които търсят тази услуга и я оценяват високо. Това се вижда от тър-

сенето на места в детските ясли в последните години. Въпреки, че те са създадени преди много годи-

ни, те продължават своето съществуване, доказали са своята устойчивост и се развиват, като модел, на 

базата на научни доказателства. НЦОЗА има научната експертиза да създава модел и визия за това 

развитие. Ние сме създали такава визия на базата на препоръките на Съвета на Европа за правилни 

образователни и здравни грижи в ранна детска възраст. Те са залегнали и в наредбата за устройството 

е дейността на детските ясли, която влезе в сила от месец юли 2022 година. 
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