
   1) Îò÷èòàò ñå ñàìî ïîñåùåíèÿòà, êîãàòî ñåñòðàòà (àêóøåðêàòà) èçâúðøâà ñàìîñòîÿòåëåí ïðèåì.
      Íå ñå îò÷èòàò ïîñåùåíèÿòà çà ïðîöåäóðè, íàçíà÷åíè îò ëåêàðÿ èëè êîãàòî ñå èçâúðøâà ñúâìåñòíà ðàáîòà çàåäíî ñ ëåêàðÿ. Ñúùàòà ñå îò÷èòà ïðè ëåêàðèòå.

2. Äåöà äî 7 ãîäèíè ïîä íàáëþäåíèå íà êîíñóëòàöèÿòà (Áðîé) 3. Íàáëþäåíèå íà íîâîðîäåíèòå (Áðîé)

4. Îáñëóæåíè äåöà, äîñòèãíàëè 1-ãîä. âúçðàñò (Áðîé)

В това число: 

хранени само с 
майчина кърма до: 

Ш 
и 
ф 
ъ 
р 

Деца, 
достигнали 
1-год. въз-
раст през 
отчетния 
период 3 месеца 6 месеца 

получили 
всички за-
дължител-
ни имуни-
зации 

боледу-
вали от 
рахит 

с хипотро-
фия  

II и III 
степен 

често 
боледу-
ващи 

медико-
социално 
застра-
шени 

деца, изо-
ставащи в 
нервно-пси-
хичното 
развитие 

деца с 
вродени 
аномалии

неболе-
дували 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01            

 

Ëå÷åáíî çàâåäåíèå ________________________________

Àäðåñ __________________________________________

Ãð./ñåëî ________________________________________

Îáëàñò _________________________________________
ÄÅÉÍÎÑÒÈ ÑÂÚÐÇÀÍÈ Ñ ÄÅÒÑÊÎÒÎ ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ ÇÀ 201..... ÃÎÄÈÍÀ

1. Àìáóëàòîðíà äåéíîñò è äîìàøíè ïîñåùåíèÿ (Áðîé)

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Nî  3
Êúì ôîðìóëÿð Nî 365

5. Äåöà, äîñòèãíàëè 2-ãîä. âúçðàñò (Áðîé)

20
12

Ñúñòàâèë: ............................................................................................................. Ðúêîâîäèòåë íà ËÇ: ...................................................................
(èìå, òåëåôîíåí N) (ïîäïèñ, ïå÷àò)

Äàòà: ................................................... Äèðåêòîð íà ÐÇÈ: ...............................................................
        (ïîäïèñ, ïå÷àò)

Посещения в консултацията Посещения по домовете  
Шифър 

При лекарите При сестрата1) (акушерката) От лекарите От сестрата (акушерката) 
а б 1 2 3 4 

Посещения – общо  01     

 

През годината 
Възрастови 

групи 
Ши-
фър 

Под наблюдение 
в началото на 

годината постъпили напуснали преминали в 
следваща възраст

умрели 

Остават под 
наблюдение в 

края на годината

а б 1 2 3 4 5 6 

Всичко 01    х   

Под 1 година 02       

 

Новородени 

Ши-
фър

Постъпили под 
наблюдение деца 
през I-вия месец 
от живота си 

посетени  
от лекаря  
до 24-я час  

от изписването 

посетени от сес-
тра (акушерка)  

в деня на 
изписването 

а 1 2 3 

01    

 

В това число: 
Ши-
фър

Деца, достигнали 
2-год. възраст 
през отчетния 

период 

с хипотрофия 
II и III степен 

често 
боледуващи 

а 1 2 3 

01    

 


