РЕЗУЛТАТИ, ОПИТ И ВИЗИЯ
ПО ПРОЕКТ
“Достъпни

здравни услуги за бременни жени,
родилки и деца до 3 г. от групи в риск”

 Основната цел на проекта беше да се допринесе за

подобряване достъпа до и качеството на
здравните услуги и подобряване на майчиното и
детското здраве на представители на уязвими
групи и ромското население.
 Целева група по проекта бяха бременни жени и
родилки, новородени и деца до 3-годишна
възраст и техните семейства, които са
представители на уязвими групи и ромско
население, живущи на територията на Столична
община.

 Общата стойност на проекта е 285 787,27 евро.
 Проекта се реализира в периода 15.09.15-30.04.17 г.
 Извършени бяха дейности по 17 направления.

 Партньор на ПСАГБАЛ „Света София“ е „Българска

асоциация по семейно планиране и сексуално
здраве“ - БАСП, с помоща но които се извършваха
всички дейности „на терен“ в ромските квартали.

Общо 61 експерта в различно области работиха здраво за
успешното завършване на проекта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Лекари акушер-гинеколози Лекари с други специалности Акушерки/здравни специалисти Теренни работници/медиаториЛаборантиОбучителиКоординатори на терен Екип организация и управление-

14
8
19
9
1
3
2
5

БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ ЗА ПРЕКРАСНО
СВЪРШЕНАТА РАБОТА!!!!!

Подготовката за изпълнението на
дейностите, включваше:
 1.








Ремонт и обзавеждане на
конферентната зала в болницата.
2. Наемане на
специфична
медицинска
апаратура
за
изследване на таласемия.
3. Създаване и напечатване на
разяснителни и информационни
брошури.
4.
Закупуване
на
всички
необходими
реактиви
и
консумативи
за
всяка
от
дейностите.
5. Закупуване на ехограф за
нуждите
на
медицинските
прегледи.

12 994 участника от целевите групи бяха
обхванати от дейностите по проекта.
 1600

лица
бяха
включени
в
проведените
информационни събития в ромските квартали за
разясняване на това как работи здравната система и
какви са правата и задължения им като пациенти.
 2078
души бяха индивидуално консултирани по
различни въпроси, относно възможностите за достъп
до различни здравни, социални и други услуги,
предоставяни на ниво община.
 1607 жени получиха индивидуални разяснения по
въпроси свързани с раждането, кърменето и
отглеждането на дете.

 1709 майки и техните семейства в ромските

квартали бяха консултирани по въпроси
отнасящи се до правилното отглеждане на децата
и подобряване на детското здраве.
 1000 родилки и техните семейства получиха
индивидуална консултация в болницата за
всички въпроси, касаещи най-ранните грижи за
новороденото,
включващи
кърмене,
сън,
упражнения и много др., както и въпроси за
здравето и емоционалното състояние на жените в
началото на майчинството.

 Над 1600 лица взеха участие в

„Училище за родители“ Целта
беше
да
се
повиши
информираността
и
формирането на нагласи и
поведение на целевата група за
по-здравословен начин на
живот
по
време
на
бременността
и
опазване
здравето на новороденото и
детето до 3-годишна възраст.
Лицата имаха възможност да
получат основна информация
за протичане на раждането и
да видят отблизо условията и
атмосфера в болницата.

 На

500
здравно
неосигурени жени бяха
проведени гинекологични
прегледи в болницата.
 Бяха
извършени
2500
изследвания за за генетично
носителство на таласемия.
Включени в скрининга бяха
жени в начална бременност,
деца на възраст до 1 година
и техните родители.
 На
200
от
рисковите
резултати при изследваните
за
таласемия
бяха
направени
допълнителни
протеинограми

 Таласемиите са генетични заболявания с голяма социална

значимост поради географското положение на България и
нарастващия брой деца с тежката хомозиготна форма на
носителство, т.нар Таласемия майор. Определяне на
предварителния риск в дадени брачни двойки би намалила
риска от раждане на болно дете. Носителството на
таласемичен ген най-често е безсимптомно и хората дори
не подозират за него.
 Именно поради голямата важност на превенцията на
таласемията, като част от редките заболявания, през месец
февруари 2017 г. в болницата се проведе конференция с
най-изявените специалисти в областта на генетиката с
основна цел да се стартират първите стъпки към
създаването на национална програма за превенция на
таласемията.

 6394 участника бяха анкетирани за медико-

социалните рискови фактори. Анкетите от
проведеното проучване бяха анализирани като
продължение на проекта с цел да дадат
представителност на данните за това какви
външни фактори влиаят на здравето и
развитието на децата и като цяло на
семействата от рисковите групи.
 Информацията ще помогне за подобряване на
системата на предоставяне на социални и
здравни услуги.

 В допълнителните дейности бяха включени и

проведени 200 урологични прегледа на
здравнонеосигурени жени и представители на
техните семейства.
 Бяха изготвени общо три анализа на резултатите
от проведените анкети и изследвания, които в
предвид големината на извадката смело можем
да
твърдим,
че
са
представителни
за
изработването на национални политики и
стандарти,
важни
за
развитието
на
здравеопазването като цяло.









Устойчивост на проекта
Предвиждаме проекта да не остане като изолирано и
спорадично явление, а да бъде основата на модел за
осигуряването на достъпни здравни услуги за хората в
риск.
Създадените добри практики ще бъдат надградени и
мултиплицирани.
Ще продължат информационните кампании сред
представителите на ромската общност в Столична
община.
ПСАГБАЛ „Света София“ периодично ще организира
кампании с безплатни обучения за родители и
профилактични прегледи на бременни жени от рискови
групи със собствени ресурси, както и с финансовата
подкрепа на Столична община и на други програми.

 Създадените групи за взаимопомощ в петте

микрорайона, ще продължат да функционират и
изпълняват своите функции – да информират и
насочват желаещите представители на ромската
общност към специализирани услуги в областта
на майчиното и детско здраве.
 Болницата
ще
осигури
възможност
за
продължаване на изследванията за таласемия и
изготвянето на протеинограми в следващите
години на възможно най-широк кръг от хора.

 Над 65 % от всички 12 994 лица, обхванати от

дейностите по проекта са представители на
ромското население.

Работата по такъв мащабен
проект е свързана с огромен
брой трудности, които
преодоляхме:
 Проблемите в общуването с
ромската общост;
 Липсата на интерес за по-добра
здравна информираност и
възможностите, които дава тя;
 Твърде лошите условия за
лични контакти и домашни
посещения в ромските
квартали;
 Неразбиране по отношение на
нуждата от промяна в
отглеждането и опазване на
здравето на децата;
 Недоверието към официалните
лица, лекари, непознати.
 И много други......

1.
2.

3.
4.
5.

УСПЯХМЕ, ЗАЩОТО:
Експертите ни бяха освен добри
специалисти – са много добри хора.
Намерихме сили да преодолеем обичайното
си мислене и да приемем другата гледна
точка.
Не се уплашихме от студ, влага, смет,
заплахи и невежество.
Работихме извън обичайната си среда, време
и усилия и пак не помислихме да се откажем.
Говорихме до болка, показвахме,
разказвахме, попълвахме бумаги до
изнемога и пак намерихме сили да се
усмихнем накрая.

БЛАГОДАРЯ НА ВСЕКИ
ЕДИН УЧАСТНИК!
ЗА УСИЛИЯТА,
ЗА УМЕНИЯТА,
ЗА ВСЕОДАЙНОСТТА
И ЗА
СЪПРИЧАСТНОСТТА КЪМ ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА!

Благодаря за вниманието!

