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„Медицинско лице в учили-
ще, което да ме подкрепя и по 
медицинските теми в час. Това 
е страхотно.“

„Едно истинско облекчение, 
което винаги съм желал.“

„Всички деца харесват меди-
цинското лице в училище. За 
съжаление аз нямам време да 
изслушвам здравословните 
оплаквания на децата.“

Медицински лица в 
училища в квартал 
Лихтенберг



„Харесвам медицинското лице 
в училище, тъй като винаги 
ми обръща внимание.“

„Аз посещавам едно 
здравословно училище.“

„Когато ме заболи коремът в училище, 
знам как да стигна до лекарския каби-
нет. Там винаги някой ще ми обърне 
внимание.“

„Ако детето ми се разболее в  
училище, знам, че е в добри 
ръце. Това ни дава сигурност.“

„Винаги съм желала детето ми 
да расте в здравословна среда 
в училище.“

Медицинското лице в училище  
помага при:

• спешни случаи
• профилактика на здравето
• ранно откриване на заболявания
•  подкрепа на деца и тийнейджъри с хронични 

заболявания / увреждания
•  доверено лице за учениците със здравослов-

ни проблеми

Медицински лица в училища в квар-
тал Лихтенберг  

Училищата постоянно са изправени пред нови 
предизвикателства  - целодневни занимания, 
съобразяване със специалните образователни 
потребности на учениците и равни шансове за 
образование и здравеопазване на всички деца 
и тийнейджъри.

Оказването на спешна медицинска помощ и 
превантивните здравни мерки принадлежат 
към основните задачи на всяко училище. В 
международен план, а също така и в други 
федерални провинции, медицинските лица в 
училище (подобно на училищните медицински 
сестри в миналото) представляват важна част 
от мултидисциплинарния екип в основните и 
средните училища. Сега темата е по-актуална 
от всякога.

Вашето училище е едно от петте избрани учи-
лища в квартал Лихтенберг, в които в рамките 
на пилотен проект ще се назначат медицински 
лица.


