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ОТЧЕТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ  ПО „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021-2030Г.“ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 

2021Г. 

 

 

  Министерство на здравеопазването финансира дейности в рамките на Национална 

програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2021-2030) (НППМДЗ), приета с 

Решение № 333 на Министерския съвет от 09.04.2021г. 

  На територията на Област Сливен едно лечебно заведение за болнична помощ има 

сключен договор с Министерство на здравеопазването за осигуряване на комплексно 

обслужване за бременни жени и деца в здравно-консултативен център за майчино и детско 

здраве и четири лечебни заведения за болнична помощ имат сключени договори за 

осъществяване на масов универсален неонатален слухов скрининг през 2021 г. 

  На сайта на РЗИ е публикуван информационен материал за дейностите по 

НППМДЗ, за лечебните заведения, извършващи слухов скрининг, същността на 

изследването,  и дейността на здравно-консултативния център за майчино и детско здраве 

към „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински – Сливен“ АД гр. 

Сливен. 

  

I. Осъществени дейности от РЗИ за повишаване информираността на различни групи 

от населението през 2021г.: 

1.1. Информационни и други дейности, свързани с повишаване на информираността 

по отношение на бременността, раждането, кърменето и грижите за децата в 

ранното детство 

Проведена седмица на кърменето в периода 1-7.08.2021г. Организирани са 

инициативи от РЗИ-Сливен, Център за майчино и детско здраве-Сливен и Ла Лече Лига-

Сливен. Дейностите се осъществиха в град Сливен под мотото „Защитата на кърменето: 

споделена отговорност“. В дните от седмицата бяха консултирани 13 бременни жени и 

млади майки. 

Участие на експерти от РЗИ-Сливен в обучителни уебинари по ранно детско 

развитие за здравни специалисти организирано от Българска педиатрична асоциация и  

УНИЦЕФ България. 

1.2.1. Информационни и други дейности, свързани с промоция на здраве и 

превенция на заболяванията 

Видео интервюта  за ползите от ваксините срещу COVID-19 и рисковете пред не 

имунизираните лица с лекари специалисти в различни области.  

Същите са качени на сайта на РЗИ-Сливен и предоставени на регионалните медии. 

1.2.2. Информационни и други дейности, свързани с изграждане на здравословни   

навици при подрастващите по отношение на храненето  

Информационен материал на сайта на РЗИ-Сливен по повод 19 май Европейски ден 

за борба със затлъстяването; 



Отчет за дейностите през  2021г. по Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021 – 

2030г. и повишаване на информираността в област Сливен 

 

Регионална здравна инспекция-Сливен; ул. „Пейо Яворов” № 1; гр. Сливен 8800                     факс 044 667 330гр. Сливен                                                                          страница 2 от 3  e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bgweb site: www.rzi-sliven.org 

 тел. 044 616 200; 044 616 201; факс 044 667 330  

e-mail: rzi-sliven@mbox.contact.bg 

web site: www.rzi-sliven.org 

 

Страница 2 от 3 
 

Обучения с ученици от 2-4 клас  на тема „Здравето си цени и разумно се храни“-45 

участници; 

Предоставени печатни информационни материали -115 бр. и книжки „Защо трябва 

да се храня здравословно“-25 бр., „Плодове и зеленчуци“-книжка с гатанки-20 бр. 

осигурени със средства по НППХНЗБ 

1.2.3. Информационни и други дейности, насочени към укрепване на здравето на 

децата и подрастващите чрез физическа активност  

Инициатива по повод Световния ден на здравето – 7 април и в изпълнение на 

дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести.  

Осигурени награди със средства по НППХНЗБ; 

Изготвен и публикуван материал на сайта на РЗИ-Сливен по повод 10 май 

Световен ден за физическа активност; 

Спортен празник в ДГ „Еделвайс“ гр. Сливен на тема „Движението е здраве и 

усмивки“ 160 участници; 

Предоставени печатни информационни материали 105 бр.; 

Съвместна инициатива с  Алпийски клуб „Сини камъни“ спортно катерене с деца 

на възраст 7-12г., осигурени награди със средства по НППХНЗБ 

 Изготвени са анализи на здравословното състояние на организираните детски и 

ученически  контингенти по общини и за  област Сливен. 

1.2.4. Информационни и други дейности за превенция на рисково за здравето 

поведение при подрастващите и младите хора (тютюнопушене, употреба на алкохол 

и наркотици и др.)  

Предоставени печатни информационни материали: „Спрете цигарите и  спечелете“, 

„Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с алкохол“-110 бр.; 

Отбелязване на Международен ден без тютюнопушене 18 ноември  „Да спечелим 

заедно: Един месец без никотин!“- информационен материал сайт РЗИ-Сливен; 

Конкурс за детска рисунка на тема: „Алкохолът-скритият враг на здравето“ сред 

ученици от третите класове на СУ „Константин Константинов“ – гр. Сливен. Целта е 

превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с употребата на 

алкохол и тютюн сред децата.  

Обучение с 20  ученици от СУ „Неофит Рилски“ Твърдица на тема „Тютюна и 

алкохола-враг на нашето здраве“; 

Участие на експерти от РЗИ-Сливен и специалисти от училищата в уебинар за 

представяне на образователна програма за ограничаване на тютюнопушенето сред млади 

хора организиран от МЗ и Асоциация Родители и „Заедно в час“ 

II. Извършени дейности по НППМДЗ в 4 лечебни заведения в област Сливен: 

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора            
В периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са изследвани общо 93 деца. Общ брой 

новородени деца за периода – 100. Има установено 1 дете с отклонения от нормата. На 

детето с установено отклонение от нормата е препоръчана консултация след изписването с 

УНГ-специалист. Има преведени 7 новородени деца в МБАЛ „Д-р Иван Селимински – 

Сливен” АД, на които не е проведен универсален слухов скрининг.  

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД, гр. Сливен     
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           В периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са изследвани общо 202 новородени деца.  

Общ брой новородени деца за периода – 206. Няма установени отклонения от нормата.  

САГБАЛ „Ева“ ЕООД, гр.Сливен 

В периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са изследвани общо 889 деца. Общ брой 

новородени деца за периода – 889. Има установени 6 деца с отклонения от нормата. На 

децата с установено отклонение от нормата е препоръчана консултация след изписването с 

УНГ-специалист.  

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ АД,   гр. Сливен  

1. Извършване на масов универсален слухов скрининг на всички новородени деца 

или постъпили за лечение в неонатологичната структура на лечебното заведение.          
В периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са изследвани общо 1270 деца. Общ брой 

новородени деца за периода – 1307. За 17 от изследваните деца са констатирани 

отклонения и е препоръчано на родителите консултация със специалист по УНГ.  

Дейност на „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве“ (ЗКЦМДЗ)      
         На интернет страницата на лечебното заведение е публикувана информация за 

дейностите, предоставяни от центъра, работно време, данни за контакт /адрес, телефонен 

номер за връзка, електронен адрес/.             

         В периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са осъществени и документирани: 

         *брой лица (деца, родилки и бременни с патологична бременност), отразени в 

регистъра на лицата, посетили ЗКЦ – 960; 

   *брой деца, отразени в базата данни на децата с хронични заболявания и 

увреждания от областта, посетили ЗКЦ – 194; 

   * брой психологически консултации – 116; 

   * брой консултации от социален работник – 74. 

          * брой карти за медицински консултации, осъществени в ЗКЦ- 754; 

          * брой карти за домашни посещения – 16;                       

 

mailto:rzi-sliven@mbox.contact.bg
mailto:rzi-sliven@mbox.contact.bg
http://www.rzi-sliven.org/

