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Име:

Дата на раждане:

Учебно заведение:

Спина 
бифида:

Миеломенингоцеле

Менингоцеле

Спина бифида Oкулта

Друго:

Ниво на 
спина бифида:

Хидроцефалия:

контролирана с:

Марка и модел:

ДА

VP клапа

ляво / дясно

ETV

ДА

НЕ

VA клапа

ляво / дясно

Друго:

НЕМалформация 
Chiari II

Друго:

Неврохирургични операции и процедури

Бележки

Неврохирургични операции и процедури

Тип операция

Поставяне на клапа

Ревизия на клапа I

Ревизия на клапа II

Ревизия на клапа III

Освобождаване на 
Tethered Cord I

Освобождаване на 
Tethered Cord II

Декомпресия на Chiari II

Друго:

Дата

Тип операция Дата Бележки
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Помощни 
средства при 
придвижване

Без помощ

Шини - AFO

Шини - KAFO

Шини - RGO

Бастун

Патерици

Проходилка

Рингова количка/с помощ

Електрическа количка 

Скутер

Друго:

Рингова 
количка/самостоятелно

Друг тип 
ортези

Корсет

Шина за ръка-лява

Шина за ръка - дясна

Друго:

Нужда от асистенция при 
придвижване в училище

      Да       Не

Друго:

Ортопедични 
деформации

Друго:

      Гръбначен стълб

      Тазобедрени стави

      Ходила

      Контрактури

Друго:

Контрол на инконтиненцията: урологична 
функция

Друго:

      Самостоятелен контрол

      Чиста интермитентна катетеризация

      Постоянен катетър

      Памперс / пелени

      Лекарства:

Друго:

Урологични операции и процедури

Друго:

      Аугментация на пикочен мехур 

      Mitrofanoff

      Слинг процедура

      Цистостома 

      Deflux injection

      Botox injection

      Macroplastique injection
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Чиста интермитентна катетеризация

Честота в учебно време

Честота за 24 часа

Време за катетеризации през 
учебно време/предпочитано от 
ученика

1.  . . . . 
2.

     Да           Не           Нуждае се от наглеждане 

Вид на катетър

Размер на катетъра/CH

Успява ли да се 
самокатетъризира?

Контрол на инконтиненцията: функция на 
червата

      Самостоятелен контрол

      Запек

      Инконтиненция

      Памперс / пелени

      Лекарства:

      Случаи на фекална импакция:

Друго:

Процедури за контрол на чревната функция

Кратко описание на процедурата: честота, разтвор, 
други продукти

Приемани медикаменти

Прием на медикаменти в учебно време

Наименование Дозировка Час

Алергии към:

       Латекс  Поясни:

 Други:
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Други медицински състояния, различни от споменатите тук /грижа за кожата,припадъци, диабет, 
депресия и др.

Други хирургични операции, различни от споменатите тук 

Медицинска грижа, от която ученикът се нужда в учебното заведение:

       Чиста интермитентна катетеризация

       Супервизия/наглеждане при катетеризация

       Помощ при тоалет

       Прием на медикаменти

       Помощ позициониране/репозиоциониране

       Помощ при слагане и поставяне на ортези

       Помощ при ползване на помощно средство

       Смяна на памперс

Друго:
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Този паспорт съдържа основната здравна информация за ученика със спина бифида и хидроцефалия. Повече 

подробности са налични в медицинските документи и епикризи, приложени към досието на детето в здравния 

кабинет. Паспортът се попълва съвместно от медицинското лице в учебното заведение, родителите/настойниците 

и детето. Ако някой раздел не се отнася за пациента, нека бъде пропуснат.

Здравният паспорт е част от Ръководството за мултидисциплинарна грижа и приобщаване на ученици със спина 

бифида и хидроцефалия, насочено към медицинските сестри в училища и детски градини и разработено по проект 

Multi-IN. Още ресурси в подкрепа приобщаващото образование на ученици със спина бифида и хидроцефалия са 

налични на страницата на проекта  www.multi-in.eu

Проектът Мulti-IN (2021-1-BG01-KA210-SCH-000031249) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Цялата 

информация поместена тук отразява само възгледите на партньорите и Комисията не носи отговорност за каквото и 

да е използване на съдържащата се в нея информация.

Copyright © 2022 Multi-IN
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Контакти

Родител/настойник

Родител/настойник

Личен лекар

Наблюдаващ лекар

...

...

...

Паспортът е изготвен 
от:

1. ...

2. ...

Дата:

Име Телефон за връзка
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