
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СЛИВЕН 

 

 

ОТЧЕТ ЗА  ДЕЙНОСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ  ПО „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

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

ПРЕЗ  ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2022Г. 

          

I. Осъществени дейности от РЗИ за повишаване информираността на 

населението: 

През първото шестмесечие на 2022г. експерти 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. Участие на експерти от РЗИ-Сливен в дискусия  за значението на 

здравословния начин на живот за бременните жени, новородените деца и възможностите 

за провеждане на профилактични прегледи. 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, представители от Центъра за майчино и детско здраве-Сливен и от Центъра за 

комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания-Сливен; 

1.1.2. Участие в 4  семинара във връзка с предстоящо пилотиране на Национална 

рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, в изпълнение на 

проект „Въвеждане на национална рамка за качество за образование и грижи в ранна детска 

възраст в България“;  

1.1.3. Участие на експерти от РЗИ-Сливен в 2 уебинара по проект „Национална 

рамка за качество ранно детско развитие за здравни специалисти“ организирано от 

Българска педиатрична асоциация и  УНИЦЕФ България; 

1.1.4.Предоставяне на печатни информационни материали и брошури на ЗКЦ за  

грижи за личната хигиена на малкото дете, сексуално преносими инфекции. 

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:  

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

за борба със затлъстяването;  

 Информационен материал на сайта на РЗИ-Сливен – препоръки за здравословно 

хранене на учениците  7-19 години 

 Проведени 2 обучения с 35 участници „Храните ли се здравословно“;  

 Предоставени печатни информационни материали - 48 бр.  

 Даване на указания за ползване на информационни материали на ЗКЦ от сайта на 

НЦОЗА и др. 
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 Предоставяне на печатни информационни материали и брошури на ЗКЦ за 

здравословното хранене на децата, бременност и хранене,  стратегия за редукция на 

солта. 

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

на децата и подрастващите чрез физическа активност:  

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

Световен ден за физическа активност; 

 Проведени 3 обучителни мероприятия с 63 деца  „Физическа активност спорт и 

здраве“;  

 Предоставени печатни информационни материали - 30 бр.  

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 печатни информационни материали 140 бр.;  

 Предоставяне на печатни информационни материали и брошури на ЗКЦ за 

пасивното тютюнопушене  

 Проведени 13 обучителни мероприятия с 279 участници 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. 

Приоритет 2 Повишаване на качеството и обхвата на медицинските грижи в 

областта на майчиното и детското здравеопазване 

 Участие в среща в община Нова Загора, с представители от  Уницеф за ранна детска 

интервенция 

 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. 

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. 

 

2.2.3 Поддържане на обособени раздели с актуална информация за дейността 

на ЗКЦ на интернет страницата на РЗИ  

 Публикуван е Отчет за дейността на ЗКЦ за 2021г. 

Приоритет 4. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на 

данни, свързани с майчиното и детско здраве 

1.1. Използване на инструментариума на Националната здравно-

информационна система и Информационната база данни на органите на 
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медицинската експертиза за анализ на данните за здравния статус на бременните и 

децата: 

Изготвени са анализи за здравословното състояние децата и учениците от 

организираните колективи  в четирите общини и за област Сливен. 

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:  

 Осъществени 42 проверки;  

1.2.2. Извършване на анализ и контрол на организираното хранене на децата от 

детските градини на територията на област Сливен: 

 Осъществени 55 проверки по храненето на организираните колективи за 

спазване на здравните изисквания; 

Извършени  оценки на храненето на децата за две детски заведения. 

 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 01.01.2022г. до 30.06.2022г. са изследвани общо 75 новородени деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 77.  

 Възраст на изследваните новородени: 2- 3 дневна.  

 Няма установени отклонения от нормата.  

 

  САГБАЛ „Ева” ЕООД, гр.Сливен 

 В периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. са изследвани общо 376 деца. 

 Общ брой новородени деца за периода – 387.  

 Възраст на изследваните новородени: 1-2 дневна        

 Има установени 7 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 01.01.2022г. до 30.03.2022г. са изследвани общо 12 деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 20, 

 Възраст на изследваните новородени: 2- 3 дневна. 

 Няма установени отклонения от нормата. 

 

МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен” АД,   гр. Сливен 
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          В периода от 01.01.2022г. до 30.06.2022г. са изследвани общо 594 деца.  

 Общ брой новородени деца за периода – 586.  

 Възраст на изследваните новородени: 2- 5 - 15 дневна. 

 За 8 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 01.01.2022г. до 30.06.2022г. са осъществени и документирани: 

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

регистъра на лицата, посетили ЗКЦ – 633; 

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

увреждания от областта, посетили ЗКЦ – 191; 

   * брой психологически консултации – 90; 

                        - деца с хронични заболявания и увреждания – 57; 

   - бременни жени  -  33 

   * брой консултации от социален работник – 71. 

          * брой карти за медицински консултации, осъществени в ЗКЦ- 430; 

    * брой медицински консултации на здравно неосигурени бременни и патологично 

бременни извън обхвата на здравното осигуряване –338.  

      * брой медицински консултации на здравно неосигурени бременни – 294 

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

недоносени – 134. 

          * брой карти за домашни посещения – 42;   

               * брой консултации на украински граждани – 6; 
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