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Относно: Медицинско обслужване на здравнонеосигурени бременни и родилки 

 

 

        УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  
 

 Във връзка с постъпили сигнали за затруднения при медицинско обслужване на 

здравнонеосигурени бременни и родилки Ви напомням, че: 

1. Съгласно чл. 19, ал.1 и ал.2 на Наредба № 26 от 14.06.2007г. за предоставяне на 

акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, Министерство 

на здравеопазването осигурява по един профилактичен преглед през времето на 

бременността на всяка здравнонеосигурена жена.  

 Профилактичният преглед при неосигурената бременна включва: 

1) дейности, извършвани от специалист по акушерство и гинекология: анамнеза, 

оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на 

артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен 

преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на бременността го позволява, 

ехография, интерпретация на изследванията; 

2) извършване на изследвания – ПКК, кръвна захар, урина – седимент, глюкоза, 

албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично 

изследване на влагалищен секрет.  

Прегледите и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана 

извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-

диагностични лаборатории – самостоятелни или в структурата на лечебни заведения за 

извънболнична помощ.  

Здравнонеосигурената жена има право свободно да избере лечебното заведение. 

Лекарят, който извършва профилактичния преглед на неосигурената бременна, 

задължително й представя план за последващите действия по проследяване на 

бременността й и я уведомява, че те не са включени в извършвания от него преглед и 

съответно не попадат в обхвата на дейностите, на които тя има право по тази наредба като 

неосигурено лице.  

Условията и редът за предоставяне на медицинските дейности и за заплащането им 

на лечебните заведения за извънболнична помощ се уреждат в договорите с НЗОК. 
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2. В условията на болнична медицинска помощ: 

            Медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравно неосигурени жени, 

включват услугите, посочени в клинична пътека № 5 „Раждане”. 

            Медицинските услуги, свързани с акушерска помощ на здравно неосигурени жени, 

се оказват от лечебни заведения за болнична помощ, които: имат разрешение, издадено по 

реда на Закона за лечебните заведения, да осъществяват родилна помощ и са сключили 

договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за оказване на болнична помощ 

по клинична пътека № 5. 

Условията и редът за оказване на медицинските услуги, свързани с акушерска 

помощ на здравно неосигурени жени в условията на болнична помощ, се определят в 

договорите с НЗОК. В договорите се определя и заплащането на лечебните заведения за 

предоставени медицински услуги, свързани с акушерска помощ на здравно неосигурени 

жени. 

Здравно неосигурените жени имат право свободно да избират лечебно заведение за 

болнична помощ на територията на цялата страна. 

Всеки лекар от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ може да 

насочи неосигурените жени, за да им бъдат оказани медицински услуги, свързани с 

акушерска помощ, с направление за хоспитализация (бл. МЗ - НЗОК № 7).  

 

3. Министерство на здравеопазването финансира и допълни дейности в рамките на 

Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020), както 

следва:   

  В „„Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински -Сливен”” 

АД, е разкрит „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве”. Лечебното 

заведение работи по договор с Министерство на здравеопазването за предоставяне на 

комплексно обслужване за бременни жени и деца. По Националната програма за 

подобряване на майчиното и детското здраве се финансират и допълнителни консултации 

при наличие на заболявания, възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен 

преглед от специалист по АГ, освен прегледа, извършен по реда чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба 

№ 26/ 14.06.2007 г.  

  Насочване на пациенти към „Здравно-консултативен център за майчино и детско 

здраве”  на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен”” АД, гр. Сливен се осъществява от 

ОПЛ на детето или лекар специалист от извънболничната медицинска помощ, 

осъществяващ наблюдението, след изчерпване на диагностично-терапевтичните 

възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното 

здравно осигуряване. Насочващият лекар следва да предостави информация и 

документирано становище за осъществените от него дейности, резултатите от проведените 

изследвания, консултации и лечение и причините, поради които насочва пациента към 

здравно-консултативния център. 
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  На интернет-страницата на лечебното заведение се публикува информация за 

дейностите, предоставяни от центъра. За контакт: телефон 044 611 815  

e-mail: zdravencentar@mbalsliven.org 

 

4. По проект на УНИЦЕФ-България към Медицински център „Д-р Г. В. Миркович“, 

гр. Сливен работи „Център за майчино и детско здраве” с основна дейност патронажни 

грижи за бременни и деца до 3 години. Медико-социалните услуги на центъра се 

осъществяват в съответствие с методика, одобрена от министъра на здравеопазването. 

Основният акцент в работата е първичната превенция. Екипите на центъра, които се 

състоят от медицински сестри и акушерки, са със специална подготовка за работа в 

семейна среда, извършват домашни посещения, по време на които предоставят 

информация, консултации и насоки на родителите за грижа за бебетата и малките деца, 

демонстрират грижи, проследяват развитието на децата и подпомагат достъпа на 

семействата до здравни, социални и образователни услуги в общността при необходимост.  

 Услугите на „Център за майчино и детско здраве” са достъпни за всички бременни 

жени и семейства с деца до 3 години.   

За връзка: г-жа Лилка Колева- ръководител на Център за майчино и детско здраве, 

гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” №2, ет. 1, тел.: 044/410 431, мобилен: 0882 260 001.  

 

      5. За възникнали затруднения при обслужване на бременни жени и деца, моля 

своевременно да бъде уведомена Регионална здравна инспекция-Сливен. 

      Лице за контакт: д-р Дора Димитрова, Гл. инспектор Д МД при РЗИ-Сливен- тел. 

044 616 236 и 0878 129 537 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ПЕТЯ БАЛУЛОВА 

Директор на Регионална здравна инспекция 
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