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ОТЧЕТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ РЗИ-СЛИВЕН И ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ  ПО „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

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

ПРЕЗ  ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г. 

       

I. Осъществени дейности от РЗИ за повишаване информираността на населението: 

През второто шестмесечие на 2022г. служители от Регионална здравна инспекция- 

Сливен осъществиха дейности за повишаване нивото на информираност на различни 

групи от населението: 

 

Приоритет 1. Промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното 

здраве, семейното планиране и детското здраве  

1.1. Повишаване на информираността на населението по въпросите на 

репродуктивното здраве и семейното планиране, бременността, раждането и 

грижите за децата: 

1.1.1. Информационни и други дейности за насърчаване на здравословно хранене и 

здравословен начин на живот, насочени към бременни жени, кърмачета, деца и техните  
Семейства:  

 Проведена седмица на кърменето в периода 1-7.08.2022г.  

 Организирани са инициативи от РЗИ-Сливен, Център за майчино и детско здраве-

Сливен и Ла Лече Лига-Сливен, Центъра за комплексно обслужване на деца с 

уреждания и хронични заболявания – Сливен.  

 Дейностите се осъществиха в град Сливен под мотото „Да се застъпим за 

кърменето-обучение и подкрепа“.  

 В дните от седмицата бяха консултирани 15 бременни жени и млади майки. 

 Организиране от координатора по НППМДЗ на РЗИ-Сливен и провеждане на 

беседа за значението на здравословния начин на живот за бременните жени, 

новородените деца и възможностите за провеждане на профилактични прегледи, за 

ползите от ваксините. Срещата се проведе в Комплекс за социални услуги в кв. 

„Надежда“ в гр. Сливен, където живеят уязвими групи от населението (бедни 

ромски семейства, здравнонеосигурени) с участието на здравни медиатори от 

община Сливен и координаторът от ЗКЦ.  

 Изготвяне и предоставяне на печатни информационни материали за възможностите 

за безплатни прегледи и изследвания от акушер-гинеколог на здравнонеосигурените 

бременни,  

 Участие в семинар, организиран в Областна управа по Националната програма за 

профилактика на оралните заболявания при деца 0-18г. в Република България 

относно силанизацията на първите постоянни дъвкателни зъбки. 

 Участие в среща на институциите, организиран в Областна администрация по 

проблемите на малолетните и непълнолетните бременни. 

 

 

 Участие в заседание на Областния съвет за координация и наблюдение-Сливен      

по пилотен проект „Гаранция на детето“, на Европейската комисия в партньорство 

с  Уницеф. Обсъждане проблемите на децата в областта, постигнати резултати, 
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добри практики; ролята на Център за майчино и детско здраве, разкрит към  МЦ  

„Д-р Г.В. Миркович“ ЕООД гр. Сливен, и услугата, която предоставя - патронажни 

грижи за семейства с деца до 3 години 

 

1.2. Повишаване на информираността, знанията и уменията за здравословен 

начин на живот на подрастващите и младите хора и  превенция на рисково 

поведение, свързано със здравето: 

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

навици при подрастващите по отношение на храненето:  

 Проведени са 6 лекции и беседи със 101 ученици на теми „Храните ли се 

здравословно“; „Препоръки за здравословно хранене“. 

 Предоставени печатни информационни материала -61 бр. 

 

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

децата и подрастващите чрез физическа активност:  

 Проведени са 2 обучителни инициативи с 31 участници „Физическа активност 

спорт и здраве“; .  

 Разпространени са  44 печатни информационни материала. 

1.2.3. 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 са печатни информационни материали: „Спрете цигарите и  

спечелете“, „Вредата от употребата на наргиле и цигари, и злоупотребата с 

алкохол“-126 бр.; 

 Отбелязване на Международен ден без тютюнопушене 18 ноември  „Да спечелим 

един ден: заедно без цигари!”. 

 Проведени са 6 обучения с 95 ученици на теми: „Употребата на алкохол и цигари в 

детска възраст“; „Вредата от тютюнопушенето върху здраве“, „Тютюнът заплаха за 

нашето здраве и околна среда“ и други. 

 Проведени са 12 демонстрации на пушеща кукла Сю и алко-очила със 190 

участници; 

 Извършвано е Измерване COHb с апарат Smokerlyzer 

 

Приоритет 2. Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в 

областта на майчиното и детското здравеопазване 

 Популяризиране на дейността на мобилните  кабинети, предоставящи безплатни 

прегледи на здравнонеосигурени бременни жени и деца в отдалечени и 

труднодостъпни райони, с бедно и маргинализирано население, чрез беседи на 

място и разпространение на информационни материали.  

 Участие в обучение за повишаване капацитета на служителите в сферата на 

закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане 

 

2.2.1. Предоставяне на методична помощ на ЗКЦ.  

 На координатора на ЗКЦ периодично е предоставяна методична помощ и са давани 

насоки за подобряване на дейността. 
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2.2.2 Популяризиране на дейността на ЗКЦ  

 Създадена е интернет страница на Национална програма за подобряване на 

майчиното и детското здраве (2021-2030). 

 Поддържа се е информация за лечебните заведения, извършващи слухов скрининг, 

същността на изследването и дейността на здравно-консултативен център за 

майчино и детско здраве. 

  Изпратено е информационно писмо до лечебните заведения в областта за 

промените в Наредба №26 от 14 юни 2007г. за предоставяне на акушерска помощ 

на здравно неосигурени бременни жени и за извършване на изследвания извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени. 

 Поддържа се обособен раздел с актуална информация за дейността на ЗКЦ на 

интернет страницата на РЗИ  

 

Приоритет 4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на 

данни, свързани с майчиното и детско здраве 

1.2. Усъвършенстване на механизмите за мониторинг и контрол на дейностите 

в областта на майчиното и детско здраве: 

1.2.1. Извършване на контрол относно спазване на съгласуваните седмични 

разписания на задължителните учебни часове в училищата:  

 

    

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

 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 2022 г. 

   

  МБАЛ „Хаджи Димитър” ООД, гр. Сливен  

  В периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. са изследвани общо 104 новородени деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 105.  

 Няма установени отклонения от нормата.  

 

  САГБАЛ „Ева” ЕООД, гр.Сливен 

 В периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. са изследвани общо 437 деца. 

 Общ брой новородени деца за периода – 445.  

 Има установени 3 деца с отклонения от нормата. На децата с установено 

отклонение от нормата е препоръчана консултация след изписването с УНГ-

специалист.  

 

 МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора 

 В периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. са изследвани общо 38 деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 44, 
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 Има установено 1 дете с отклонения от нормата. На детето с установено отклонение 

от нормата е препоръчана консултация след изписването с УНГ-специалист.  

 

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

В периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. са изследвани общо 643 деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 666.  

 За 3 от изследваните деца са констатирани отклонения и е препоръчано на 

родителите консултация със специалист по УНГ.  

2. Дейност на „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве” 

(ЗКЦМДЗ)      
Центърът осъществява своята дейност в сътрудничество и координация с лечебните и 

здравните заведения на територията на Сливенска област, с участието на Дирекция 

„Социално подпомагане“, местното управление и съобразно предоставяните на 

територията на региона услуги за деца и семейства спомага за подобряването на 

майчиното и детско здраве. 

Превантивната дейност включва провеждане на срещи и разговори с родилки и 

майки на деца, настанени за лечение в болницата, от рискови семейства – непълнолетни, 

малолетни или самотни майки.      

В периода от 01.07.2022г. до 31.12.2022г. са осъществени и документирани: 

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

регистъра на лицата, посетили ЗКЦ –590; 

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

от областта, посетили ЗКЦ –286; 

* брой психологически консултации – 157; 

- деца с хронични заболявания и увреждания – 152; 

- бременни жени  -  5 

* брой консултации от социален работник – 104. 

* брой карти за медицински консултации, осъществени в ЗКЦ- 329; 

     * брой медицински консултации на здравно неосигурени бременни и патологично 

бременни извън обхвата на здравното осигуряване –194.  

     * брой медицински консултации на здравно неосигурени бременни – 13 

     * брой медицински консултации на деца с увреждания, хронични заболявания и 

недоносени – 135. 

     * брой карти за домашни посещения – 0;   

     * брой консултации на украински граждани – 1; 
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