РАБОТЕН ПЛАН
Приложение № 1
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ - 2014-2020 г.
№ по
ред

Дейност

Отговорни
институции/
Изпълнители

Срок

Целеви групи/
бенефициенти

Резултати/Индикатори

1.

Структури за управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата

1.1

Сформиране на Национален координационен съвет
(НКС) по майчино и детско здраве

МЗ

2014

МЗ, НКС

Сформиран НКС по майчино и детско
здраве

1.2.

Определяне на регионални координатори по
програмата

МЗ, РЗИ

2015

МЗ, НКС

Определени регионални координатори
по програмата

2.

Повишаване нивото на информираност на бременни, двойки, деца и родители по различни аспекти на
репродуктивното здраве

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Провеждане на проучвания за знанията, нагласите
и поведението на подрастващите за собственото им
здраве
Провеждане на кампании за повишаване
информираността и знанията на подрастващите за
изграждане на жизненоважни умения за отговорно
здравословно поведение
Провеждане на кампании за подобряване
познанията на населението по въпросите на
бременността, раждането, грижите за децата, за
недоносените деца, хранене и здравословно
поведение
Изграждане на консенсус, обмен на добри
практики и система за комуникация между
заинтересованите институции, неправителствени
организации по въпросите на майчиното и детското
здраве
Утвърждаване и реализиране на програми за

НЦОЗА

2015-2020

Деца и
подрастващи

Проведени проучвания

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ, общини

2015-2020

Деца и
подрастващи

Повишена информираност

МЗ, НЦОЗА,
РЗИ, общини

2015-2020

Цялото население

Повишена информираност

МЗ, НЦОЗА,
НПО

2015-2020

Бременни, деца,
двойки, семейства

Приети консенсуси за добри практики

МЗ, НЦОЗА,

2015-2020

Бременни,

Утвърдени и реализирани програми
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2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

образование с различна насоченост и тематика в
областта на репродуктивното здраве.
Утвърждаване и реализиране на програми за
обучение на родители по различни проблеми – на
недоносени деца, на деца с хронични заболявания,
деца със специални потребности и др.

РЗИ, общини
МЗ, НПО,
научни
дружества

родители, деца

2015-2020

Бременни,
родители, деца

Утвърдени и реализирани програми

Усъвършенстване механизмите за събиране на данни, оценка и анализ на състоянието на майчиното и детско
здраве
Провеждане на проучвания за съществените
различия в показателите за детско здраве в
отделните области на страната, а така също и
между селата и градовете и изработване на планове
за действие по региони за преодоляване на
негативните тенденции
Въвеждане на система за мониторинг и контрол за
обхващането на бременните жени и децата за
профилактични прегледи
Надграждане регистъра на ражданията – с данни за
обхвата на бременни и деца с профилактични
прегледи, и с данни за недоносени деца, деца с
хронични заболявания

4.

Скринингови програми

4.1.

Оптимизиране и разширяване на действащите
скринингови програми при бременни и деца

4.2.

Разработване на механизъм и въвеждане на
неонатален слухов скрининг

4.3.

Разработване на механизъм и въвеждане на
скрининг за ретинопатия при недоносените

НЦОЗА

2015-2020

Деца от 0-18 г.

Изготвени проучвания с планове за
индивидуални мерки според
причините

МЗ, НЦОЗА

2015-2020

Бременни и деца,
институции

Въведена система за мониторинг и
контрол на обхвата на бременни и деца
с профилактични прегледи

МЗ, НЦОЗА

2015-2020

Бременни и деца,
институции

Надградена информация в регистъра
на ражданията

2015-2020

Бременни, деца 018 г.

Ранно откриване и навременна
интервенция на заболявания

2015-2020

Новородени деца
и деца 0-18 г.

Ранно откриване и навременна
интервенция при деца с увреждания на
слуха

2015-2020

Недоносени деца

Навременна интервенция при деца с
ретинопатия на недоносеното с оглед
превенция на слепотата

МЗ, лекари от
различни
медицински
специалности
МЗ,
специалистинеонатолози,
лечебни
заведения със
структури по
неонатология
МЗ, научно
дружество по
очни болести,
лечебни
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4.4.
4.5.

Дооборудване с апаратура за целите на скрининга
и лечението при ретинопатия при недоносените
Актуализация на нормативната уредба за
профилактични прегледи с оглед ранна
диагностика на отклоненията в зрението при деца

заведения със
структури по
неонатология
МЗ, лечебни
заведения

2015-2020

Недоносени и
деца 0-18 г.

МЗ

2015-2020

Деца до 18 г.
Деца в довербална
възраст

Оборудвани лечебни заведения с
апаратура
Ранна диагностика и навременно
лечение на отклонения в зрението при
деца
Закупени и предоставени апарати
Ранна диагностика и навременно
лечение на амблиопията при деца

4.6.

Закупуване на апарати за изследване на
рефракцията при малки деца в довербална възраст

МЗ/лечебни
заведения

2015-2020

4.7.

Обновяване на апаратурата за диагностика на
генетични заболявания

МЗ/лечебни
заведения

2015-2020

5.

Предоставяне на интегрирани здравно-консултативни услуги в Центрове за майчино и детско здраве

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Нормативно регламентиране на статута и
финансирането на интегрирани здравноконсултативни центрове за майчино и детско
здраве
Разкриване на здравно консултативни центрове за
майчино и детско здраве в лечебни заведения за
болнична помощ – търговски дружества със
смесена държавна и общинска собственост в
капитала и големи общински болници на
функционален принцип
Нормативни промени за осигуряване на достъпни,
качествени и ефективни квалифицирани здравни
услуги преди забременяване, по време на
бременността, раждането, следродилния период и
за децата от 0-18 г., с акцент върху специфичните
мерки във всеки период; подобряване и
разширяване на пакета услуги, предоставяни за
бременни жени и деца
Укрепване на материално-техническата база на
лечебните заведения - в структурите по АГ,
педиатрия, неонатология и центъра за майчино и
детско здраве
Внедряване на нормативно регламентирания модел

Обновена апаратура за генетични
изследвания

МЗ

2014 г.

Бременни и деца

Приети нормативни промени за
регламентиране статута на здравноконсултативните центрове за майчино
и детско здраве

МЗ

2014г.

Бременни, двойки,
семейства, деца от
0-18 г.

Предоставяне на здравноконсултативни услуги/прегледи на
деца и бременни

МЗ

2014-2015

Бременни, двойки,
семейства, деца от
0-18 г.

Приети нормативни промени

МЗ, болници,
общини

2015-2020

Бременни, деца 018 г., двойки и
семейства

МЗ, болници,

2015-2020

Бременни, деца 0-

Подобрена материално-тохническа
база на лечебните заведения, в които
функционират центрове за майчино и
детско здраве
Внедрен модел на здравно3

на здравно-консултативен център за майчино и
детско здраве, с поетапно надграждане на
дейността, вкл. с патронажни услуги за бременни и
деца.

общини

18 г., двойки и
семейства

консултативен център за майчино и
детско здраве

Бременни, деца 018 г., двойки и
семейства
Бременни, лекари
по акушерство и
гинекология

Предоставяне на интегрирани здравноконсултативни услуги за бременни,
деца, двойки и семейства
Подобрени възможности за
диагностика при патологична
бременност
Закупуване и предоставяне на
високотехнологична апаратура за
ехографска диагностика на лечебните
заведения;
Подобрени възможности за
диагностика при патологична
бременност
Осигуряване на качествени услуги по
консултиране на бременни, деца ,
двойки и семейства в Здравноконсултативните центрове за майчино
и детско здраве

5.6.

Осигуряване дейността на центровете според
нормативния регламент

МЗ, общини

2015-2020

5.7.

Провеждане на обучение на лекари за ехография за
фетална морфология

МЗ, научно
дружество по
АГ, БЛС

2015-2020

5.8.

Оборудване на структури по акушерство и
гинекология с високо технологична апаратура за
ехографска диагностика

МЗ

2015 - 2016

Бременни жени

5.9.

Провеждане на обучения на персонала /лекари,
медицински сестри, акушерки/ от центровете за
майчино и детско здраве за консултиране

МЗ, НЦОЗА, МУ

2015-2020

Бременни, деца 018 г., двойки и
семейства

5.10.

Провеждане на обучение на студенти, лекари и
друг персонал по специфични въпроси, касаещи
майчиното и детското здраве – вкл. проблеми на
недоносените деца, деца с хронични болести и
увреждания и др.

2015-2020

Бременни, деца 018 г., двойки и
семейства

Подобрени познания на студенти,
лекари и други персонал по въпроси,
касаещи майчиното и детско здраве

текущ

Бременни, деца 018 г.

Внедрени европейски стандарти с
оглед подобряване диагностиката и
лечението

МЗ, научни
медицински
дружества

2015-2020

Бременни жени

Изградена логистична мрежа при
провеждане на пренатална
диагностика

МЗ, научни
медицински
дружества

2015-2020

Деца с хронични
заболявания и
техните родители

Подобрени грижи за деца с хронични
заболявания

5.11.

5.12.

5.13.

Внедряване на европейски стандарти за
диагностика и лечение – алгоритми, фишове за
поведение и др.
Изграждане на логистична мрежа за изпращане
изследванията на бременните жени за пренатална
диагностика към генетичните лаборатории и
обратна връзка при получаване на резултатите
Осигуряване на комплексно интердисциплинарно
медицинско обслужване и продължителна здравна
грижа за деца с хронични заболявания

НЦОЗА, МУ,
научни
медицински
дружества и
съсловни
организации
МЗ, научни
медицински
дружества
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6.

Подобряване на грижите за недоносените деца – вкл. проследяване и рехабилитация

6.1.

Разработване и внедряване в практиката на
алгоритъм за проследяване на недоносените деца

МЗ, специалисти
неонатолози

2014-2015

6.2.

Разработване и внедряване в практиката на
алгоритъм за провеждане на рехабилитация при
недоносени деца

МЗ, специалисти
по неонатология,
по ФРМ

2014-2015

6.3.

Изготвяне и приемане на нормативни промени с
оглед подобряване грижите по проследяване и
рехабилитация на недоносените деца, съобразно
алгоритмите

МЗ

2014-2015

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Разработване на информационна концепция и
провеждане на информационна кампания за
родители и обществото, относно необходимостта
от комплексна рехабилитация за недоносените
деца
Работа с родителите за психологическо
подпомагане и мотивация за активно участие в
грижата за недоносеното дете и контактите със
необходимите специалисти
Оборудване на неонатологични отделения на
областно и национално ниво с апаратура - вкл. с
възможности за предоставяне на
високотехнологични методи за диагностика и
лечение
Изработване на карта на предоставяните услуги за
рехабилитация на недоносени деца

Недоносени деца,
техните родители,
лекари и други
специалисти,
оказващи грижи за
недоносени деца
Недоносени деца,
техните родители,
лекари и други
специалисти,
оказващи грижи за
недоносени деца
Недоносени деца,
техните родители,
лекари и други
специалисти,
оказващи грижи за
недоносени деца

Внедрен алгоритъм за проследяване на
недоносени деца

Внедрен алгоритъм за рехабилитация
на недоносени деца

Приети нормативни промени

2015-2020

Недоносени деца
и техните
родители

Повишена информираност на
родители и общество за
необходимостта от специфични грижи
за недоносените деца

НПО,
медицински
специалисти,
психолози

2015-2020

Недоносени деца
и техните
родители

Активно участие на родителите в
грижите за недоносените деца

МЗ

2015-2017

Новородени деца,
вкл. недоносени

Закупена и предоставена апаратура на
неонатологични отделения

МЗ, специалисти
по неонатология

2015-2017

Недоносени деца
и техните

Изготвена карта за услугите за
рехабилитация на недоносените деца

МЗ, НПО,
научни
дружества
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и ФРМ

родители

Лечебни
заведения,
специалисти по
неонатология и
ФРМ

текущ

Недоносени деца
и техните
родители

Проведени обучения на родители за
домашна рехабилитация на
недоносените деца

6.8.

Обучение на родителите за домашна
рехабилитация на недоносените деца

7.

Мониторинг и оценка на програмата

7.1

Изготвяне на шестмесечни и годишни отчети от
РЗИ за изпълнение на дейностите по програмата

МЗ, РЗИ

2015-2020

Институции, МЗ

Представени отчети от РЗИ

7.2.

Окончателен анализ и оценка на програмата

МЗ, РЗИ

2021

Институции, МЗ,
Общественост

Изготвен обобщен анализ и оценка на
програмата
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