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                                                                   АНКЕТА  

насочена  към  неонатолозите,  

участващи в проект за подобряване диагностиката и лечението в България на децата, 

родени МГВ без постнатално наваксване в растежа  

 

1. Колко деца се родиха във вашето лечебно заведение през 2020 г.? 

……….............................................................................................................................. 

2. Колко се родиха: 

a. Доносени.................................... 

b. Недоносени................................ 

3. С какви уреди измервате новородените: 

- Дължина: 

a. Стандартизиран професионален метър – какъв тип? (Сека, Танита, друг 

или неясен – моля, посочете).......................................................................... 

b. Шивашки метър................................................................................................ 

c. Друго приспособление..................................................................................... 

- Тегло: 

a. Стандартизирана стандартна теглилка – какъв тип? (Сека, Танита, друг 

или неясен – моля, посочете).......................................................................... 

b. Теглилка тип търговска – стандартна в миналото. 

c. Друга – моля, посочете................................................................................... 

- Обиколки на глава и гърди: 

a. С неразтеглива професионална лента – какъв тип? (Сека, Танита, друг 

или неясен – моля, посочете).......................................................................... 

b. Шивашки метър................................................................................................ 

c. Друго приспособление..................................................................................... 

4. По какъв метод оценявате недоносеността? 

a. Само според теглото 

b. Според теглото и ръста 

c. Само според срока на бременността 

d. Според срока на бременността, антропометрията и клинични белези за 

незрелост 

e. По други критерии........................................................................................... 

5. По какъв метод оценявате гестационната възраст на новороденото: 

a. ВТР (по формулата на Негеле – Дата на последна редовна менструация + 

7 дни – 3 месеца) 

b. Клинични белези 
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c. Други – моля, 

посочете................................................................................................................ 

6. По какъв метод оценявате чрез антропометричните характеристики на 

новороденото доносено дете дали е родено МГВ, АГВ, ГГВ: 

a. Антропометрични криви за новородени на Fenton 

b. Антропометрични криви за новородени на Lubchenco 

c. Антропометрични криви за новородени на Mary-Asher 

d. Други – моля, посочете кои............................................................................... 

e. Определяме приблизително 

f. Не се изисква подобно определение 

7. По какъв метод оценявате чрез антропометричните характеристики на 

новороденото недоносено дете дали е родено МГВ, АГВ, ГГВ: 

a. Антропометрични криви за новородени на Fenton 

b. Антропометрични криви за новородени на Lubchenco 

c. Антропометрични криви за новородени на Mary-Asher 

d. Други – моля, посочете кои............................................................................... 

e. Определяме приблизително 

f. Не се изисква подобно определение 

8. До каква възраст наблюдавате новородените: 

a. Доносени деца..................................................................................................... 

b. Недоносени деца.................................................................................................. 

9. До момента, насочвали ли сте новородени към детски ендокринолог: 

a. Да, моля, посочете  с какви диагнози (съмнения)............................................ 

b. Не  

10. Известни ли са ви причините, поради които МГВ децата трябва да се проследяват? 

Ако да, моля посочете някои от 

тях:........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

11. Измервате ли рутинно кръвна глюкоза (кръвна захар) на новородените? 

a. Да, при всички 

b. Само при родените недоносени 

c. Само при родените МГВ 

d. Само при родените големи за гестационната си възраст (ГГВ) 

e. Само при клинични показания (ако отговорите  така – моля, посочете кои 

са тези показания)........................................................................................................ 

f. Не измерваме рутинно КГ 


