МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Промените в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини
се предлагат във връзка с необходимостта да се прецизират изискванията и съответно
документите, които се прилагат при приемането на децата в детските градини, както и
при завръщането им в детските градини след отсъствие за повече от 10 дни.
Сегашната редакция на нормативния акт определя изискване общопрактикуващият
лекар да издава медицинска бележка за липсата на контакт на детето със заразно болен
не по-рано от 3 дни от постъпването на детето в детската градина. Също такава
медицинска бележка се изисква от общопрактикуващия лекар и след отсъствие на детето
за повече от 10 дни от градината.
Медицинската бележка в горните случаи на практика се издава въз основа на данни,
предоставени от родителя, което обезсмисля изискването тя да бъде съставяна от
общопрактикуващия лекар. Подобно изискване не носи очаквания резултат и
същевременно обуславя тежест както за лекаря, така и за родителя.
Освен това изпълнението на изискването за снабдяване с медицинска бележка
създава предпоставка за допълнително необосновано струпване на хора пред кабинетите
на общопрактикуващите лекари, което е в разрез с противоепидемичните мерки.
Целта на предложената нормативна промяна е да се премахне неефективното
изискване да се представя медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен,
издадена от общопрактикуващия лекар на детето, посещаващо детска градина. По този
начин ще се намали както ангажираността на общопрактикуващите лекари да издават
този документ, така и ангажираността на родителите да се снабдяват с такава медицинска
бележка. Ще се намали посещаемостта при общопрактикуващите лекари на децата,
посещаващи детска градина, с което ще се осигури по-добро изпълнение на
противоепидемичните мерки в техните практики.
Новият текст, който регламентира изискването да се представя медицинска
бележка от лекар, че детето, посещаващо детска градина, е клинично здраво, само в
случаите когато е преболедувало заразна болест или е било контактно на заразно болен,
има за цел да създаде ефективен противоепидемичен филтър, тъй като бележката се
издава въз основа на обективните резултати от клиничен преглед и не се основава само
на информация, предоставена от родителите.

Предложената промяна в Наредбата не изисква допълнително финансиране,
съответно - разходване на държавен бюджет и бюджета на Националната
здравноосигурителна каса, като същевременно облекчава работата на лекарите.
След извършения анализ на европейското право се установи, че обществените
отношения, предмет на проекта на наредба не са регламентирани в актове на
Европейския съюз. Тяхната уредба е въпрос на национално решение и е от
компетентността на отделените държави-членки.

