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Идеалната диагностика на РДР

1. Навременна = максимално ранна 

2. Надеждна (скрининг- суспектна или сигурна; 
диагн. оценка – сигурна)

3. Всеобхватна по отношение НПР

4. Масова

5. Достъпна 

6. Устойчива във времето

7. Интегрирана в системата на МЗ, МОН, МТСП 
и обществото



Състояние с ранната диагностика на 
нарушеня в НПР у нас

• Не е приоритет



Нормативна уредба за контрола на 
НПР у нас

• Всички деца подлежат на контрол на тяхното 
НПР до навлизане в училищна възраст. 

• Оценката на психическото развитие се 
извършва: 
– ежемесечно през първата година след раждането

– на всеки три месеца през втората година

– един път годишно до 7-годишна възраст.

• Извършва се от ОПЛ и евентуално, от педиатри.

• Методиката на скрининга на НПР не е уточнена!

МЗ Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и 
диспансеризацията; НЗОК. Програма “Детско здравеопазване”





Национално изследването на  ИИНЧ на БАН 
за фондация “За нашите деца”

Национално проучване върху 784 родители на деца до 
7г.в. през 2018г.  

Резултати: 
• Затруднения в достъпа до своевременни здравни 

грижи вследствие недостиг на общопрактикуващи 
лекари, отдалеченост на населеното място, бедност и 
социална изолация. 

• В случаите, когато липсва медицинско наблюдение, 
идентифицирането на специалните потребности на 
децата се осъществява от социалните служби, но това 
става много късно. 

• Недостатъчна комуникация между отделните 
медицински и немедицински специалисти и поделения 
на отделните министерства – МЗ, МТСП и МОН. 

В. Кънева, 2018



Проучване на УНИЦЕФ – България

• Национално проучване през 2019 г. UNICEF -
България сред:
– 400 родители на деца с нарушения в развитието на 

възраст до 6 години и 11 месеца
– сред 938 специалисти, работещи в различни услуги 

(образователни, социални и здравни), 

• Резултати:
– В детска консултация се проследява предимно 

физическото развитие на детето, а малко или никакво 
внимание не се обръща на НПР

– Стандартизирани инструменти за скрининг и оценка 
на НПР, освен този на В. Манова-Томова, най-често не
са налични, а и наличните се използват рядко. 

УНИЦЕФ - България. Предложения за засилване проследяването на детското развитие в системата за извънболнична помощ в България 
и ранната интервенция на затруднения в развитието. Работна среща за адаптиране на системен подход към ранната интервенция в 
България, 10 декември, 2019 г., София. 



Проблем е и координацията! 

• SABER-ECD е инициатива на Световната банка – Системен подход за по-добри резултати в 
образованието (SABER), целта на който е да се осигури сравнителна и цялостна оценка на 
политиките по отношение образованието в страните.



Международно сравнение на системите за 
Ранно Детско Развитие – SABER, 2014г



Какво може да се направи, за да се 
подобри ранната диагностика на 

нарушенията в НПР?



Препоръки за ранна диагностика на 
нарушенията в НПР

на Ам. педиатрична асоциация (AAP)

• Ясна концепция – 3 етапа
– P. H. Lipkin, M. M. Macias, AAP , 2020

–наблюдение (surveillance)

–скрининиг

–диагностична оценка



Наблюдение на НПР

• Синоними – контрол, мониториране, надзор, surveillance
• Извършва се от ОПЛ при всяко посещение на детска 

консултация или друго посещение
• Включва следните дейности: 
1. Запознаване с мнението на родителите по отношение НПР 

на детето и евентуални техни  тревоги и съмнения в тази 
област.

2. Документиране и поддържане развойна анамнеза за НПР 
на детето. 

3. Внимателно наблюдение и изследване на детето
4. Установяване на рисковите и протективните фактори
5. Записване на резултатите и обсъждането им с родителите
6. Обсъждане на резултатите с други специалисти.

P. H. Lipkin, M. M. Macias, AAP , 2020



Методика за наблюдение на НПР

• Не е фиксирана и 
задължителна

• Основен фактор са знания
и опит.

• Необходима е системност
при изследване на всеки 
домейн на развитие. “Не 
се пропуска от незнание, а 
от недоглеждане!”

Методики:
• Стандарти за развитие и 

учене в ранното детство –
0-3г. – екип на БАН –
подробен, показатели за 
развитие, инструкции за 
обучение

• CDC - Learn the signs. Act 
early – кратък чек-лист

• Bright future – подробен, 
подобен на Стандартите

• Скринингови методики за 
НПР като Манова-Томова и 
DDST-II също могат да се 
използват като ориентири 
за нормално НПР



Препоръки за скрининг на РДР на AAP, 2020 

P. H. Lipkin, M. M. Macias, AAP , 2020
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Масов скрининг 
• Слухов дефицит - в род. отделение – отоакустични

емисии
• Метаболитни болести – за фенилкетонурия, 

хипотиреоидизъм, вродена надбъбр. хиперплазия – в 
род. отделение – филтърна бланка ; (MS/MS- кога?)

• Зрителен дефицит – част от НПР; от специалист  за 
зрителна острота - на 3-5 г.в.

• Нарушение в НПР – масов скрининг – на 9, 18 и 30мес. 
и 4-5г. в. – скриниращ инструмент

• Р-во от аутистичния спектър – масов скрининг – на 18 и 
24.м.в. – скриниращ инструмент

Скрининг трябва да се извършва и извън тези възрасти 
при наличие на съмнение за нарушение. 

Без скрининг 50% от децата с нарушения в НПР остават 
недиагностицирани до влизане в детска градина. 

P. H. Lipkin, M. M. Macias, AAP , 2020



Методики на масов скрининг за 
нарушения в НПР

• Манова-Томова – обективен, познат, стар, безплатен
• Денвърски тест (DDST-II) – обективен, валидизиран за Б-я, бърз, изисква 

сертификат, кит, заплащане
• Възрасти и постижения (Ages and Stages, ASQ) – родителски въпросник, 

всеобхватен, съвременен, може да се попълни у дома, препоръчан, платен
• Capute Scales CAT (clinical adaptive test)/CLAMS (clinical linguistic and auditory 

milestones) - Изследва решаването на проблеми и речта на деца от 0 до 36м.в. 
Дава ниво на функциониране. 

• Bayley Infant Neurodevelopmental Screener - Изследва груба, фина моторика, реч 
и социални и игрови умения на деца от 0 до 24м.в. Оценката е на три нива -
нисък, умерен и висок риск от изоставане в НПР. 

• Guide for Monitoring Child Development (GMCD) e инструмент за скрининг и 
мониториране на НПР до 42 мес. възраст. Той представлява структурирано 
интервю за около 10 мин с отглеждащия детето. Изисква опит. 

• Силни страни и трудности (SDQ) – за психосоциални проблеми 
• Parents’ Evaluation of Developmental Status (PEDS) – въпросник за родители, 

преведен на български, и PEDS: Developmental Milestones (PEDS:DM) – за мед. 
специалисти; платен

• Скринингов тест за развитие на 5-годишна възраст NDT5 - Р. Йорданова, И. 
Иванов – пълна и скринингова версия, български, лесен, достъпен, безплатен

P. H. Lipkin, M. M. Macias, AAP , 2020



Ранна интервенция за деца със 

затруднения в развитието и уврежданияРанно идентифициране и интервенция
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WHO. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform
health and human potential. Switzeland, 2018; Допълнение: H. Fosberg, 2019



Пилотен проект на UNICEF за подобряване 
на ранна диагностика и интервенция при  

нарушенията в РДР Принципи:
• Базира върху наличните ресурси от ОПЛ и центрове за РДИ
• Подобряване на методологичната база – стандартизирани 

инструменти 
• Подобряване комункацията и взаимодействието, особено 

междусекторното (МЗ, МОН, МТСП)
• Центриран върху семейството (а не върху здравното, социално или 

образователно заведение) – предоставяне на  информация, 
съдействие, контрол. Родителят като партньор.

• Всеобхватност – за всички деца - с висок и стандартен риск
• Промоция на нормалното НПР при всички деца и семейства
• Терапевтичната интервенция започва с установяване на риска, още 

преди диагнозата
• РДИ представлява подкрепа: 

– за развитие на функционалните умения на детето 
– за овластяване на родителя за подкрепа на развитието
– в естествената среда на детето. 18



Пилотни общини 

Критерии за избор:
•среден размер на 
общината
•наличие на ромска 
общност
•средно насищане с 
ОПЛ
•наличие на услуги 
за РДИ
•наличие на 
патронажни сестри 



Въпросник за възрасти и етапи -
3.редакция (ASQ-3)



Точкова оценка по области в 3 степени:
- нормално развитие (“бяла” зона) – над Х-1SD
- за мониториране (обучение и наблюдение ) (“сива” зона) – между Х-1SD и X-2SD
- за интервенция от специалист (“черна” зона) – под X-2SD



Пример - сравнение на Манова-Томова с ASQ-3 преди дете на 
9.мес.в. с ЦП-хемипареза всл. антенатален исхемичен инсулт 

• По-точно изследване чрез ASQ-3 – по 6 въпроса във всяка област, не по един.

• Асиметрия в движенията не е включена като алармиращ показател при Манова-
Томова 

• Манова-Томова пропуска риска от когнитивен дефицит (област “решаване на 
проблеми”) – NB! корова атрофия

Области” Възраст, на която функционира Коефициент на развитие (%)

моторика 32 седмици 84.67

сензорна дейност 36 седмици 95.22

соц.-емоц. 32 седмици 84.67

говор 32 седмици 84.67

Общо 33 седмици 87.33



Поведение в зависимост от 
резултатите на ASQ-3

Сценарий 1:
Във всички области над зоната за 
мониториране и липсват родителски 
тревоги 

Сценарий 2:
Една сива 
зона 

Сценарий 3:
Поне една 
черна или две 
сиви зони

Сценарий 4:
Две и 
повече 
черни зони

Проследяване I ниво:
•Дай съвети за 
стимулиране на НПР.
•Скринирай отново след 
4-6мес. 
•ASQ-SЕ скриниг отделно 

Проследяване II ниво:
•Мониторирай или насочи към 
услуги в общността (не за РДИ)
•Дай съвети за стимулиране на 
НПР
•Скринирай отново след макс. 2м.

Проследяване III ниво:
•Насочи към РДИ или 
специал. обучение
•Осигури информация и 
подкрепа за родителите 
•ASQ-SЕ скриниг

•Внимание върху родителските тревоги и цялостното представяне на детето. Те могат да изискват 
насочване към РДИ независимо от резултатите по области.
•Съобразяване с факторите на околната среда (напр. липса на стимулираща среда) и здравния
статус на детето
•Съобразяване с възможностите на системата на РДИ на поема нови случаи.



Център по детско развитие (ЦДР)
към Научен институт 

на Медицински университет –
Пловдив (НИМУ)



Основан през 2018г. с 
решение на АС
на базата на 
Катедрата по 
педиатрия и мед. 
генетика





Дейност на тема “Ранно детско развитие”

• 5 дисертации:
– Сравнително клинико-ехографско проследяване на рискови новородени

– Нервно-психическо развитие на петгодишните деца

– Шънтирана хидроцефалиля

– Разстройство от аутистичния спектър

– Магнитно-резонансните изследвания при детска хемиплегия

• Над 30  публикации върху детско развитие

• Проекти с БПА, УНИЦЕФ – България, PTC...

• 5 интердисциплинарни конференции

„Мултифасетен поглед върху детското

развитие” – 2013, 2015, 2017г, 2019, 2021г

- за педиатри, ОПЛ, психолози, педагози, 

социални работници,  родители и др.





Покана за сътрудничество
Какво можем?

• Диагностика  и лечение на 
всички нарушения в НПР

• Всички съвременни 
методики: 
– видеоЕЕГ,

– фМРТ

– евок. потенцали

– генетична диагностика 

• Скрининг за специфични 
заболявания

• Експериментална терапия

За какво ни е необходима 
колаборация?

• Методология на 
проучвания с нарушения в 
НПР

• Методики за нарушения в 
речевото развитие и др.

• Терапевтични методики за 
речеви нарушения, РАС и 
др. 



Заключение
Успешната ранна диагностика на нарушенията в 

НПР изисква:
• отдаденост (приоритизиране на държавно и 

индивидуално ниво)
• колаборация – междусекторна и вертикална 
• методология
• финансова обезпеченост
• обучение на специалистите
• обучение на родителите
• проследяване и корекции  



Благодаря за вниманието!

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obrazovanie/2022/05/07/4342976_decata_do_3_g_v_bulgariia_sa_osnovno_na_grijite_na/


