
Проф. Дейвид Олдс на посещение в България
Дейвид Олдс създава  програмата Nurse-Family Partnership („Заедно – 
здраво бебе, здраво бъдеще“) в САЩ преди повече от 40 г. Той е 
професор по детски болести и обществено здраве към  Университета 
в Колорадо. През пролетта проф. Олдс посети България, за да се 
запознае с напредъка по програмата, с нейния нов екип, както и с 
млади майки, ползватели на услугата . На среща в Министерство на 
здравеопазването той подчерта безспорните резултати на 
програмата, базирани на 20-годишни проучвания. Сред тях са висока 
възвращаемост на инвестициите, намаляване на случаите на детско 
насилие и по-ниска детска смъртност. На срещата със зам.-
министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков и неговия екип беше 
обсъдено включването на грижата за по-уязвимите млади майки от 
бедните общности в разработващата се на национално ниво 
цялостна политика за патронажна грижа.   

Заседания на националния и местните консултативни съвети
От месец май досега се проведоха две заседания на местните 
консултативни съвета в София и в Пловдив както и един съвет на 
национално ниво, домакинстван от Министерство на 
здравеопазването. В контекста на програмата тези срещи изграждат 
мрежа от съмишленици и механизми за насочване на млади жени, 
като същевременно дават възможност за експертни дискусии по 
актуални теми в сферата на ранното детско развитие. Сдружение 
„Шанс и подкрепа“ представи анализ на достъпа до здравеопазване 
на здравно неосигурени бременни жени, а  експерти от сдружение 
„ЛАРГО“  коментираха доклада си „Запознатост с Националната 
програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 
г.“. В последвалите дискусии бяха обсъдени начините за подобряване 
на политиките за майчино и детско здраве на общинско и национално 
ниво,  отправиха се и конкретни препоръки за оптимизиране на 
работата на проекта.
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Успешно начало на проeкт „Заедно – здраво бебе, здраво 
бъдеще“ в Пловдив

България е първата страна в Източна Европа, лицензирана да тества 
модела „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, по който обучени 
екипи от медицински сестри и акушерки  правят домашни посещения 
на млади майки в риск - от началните етапи на бременността до 
навършване на 2 г. на децата им. След успешния старт на услугата 
през 2016 г., в София към момента  тя се предоставя на 113 млади 
жени. От началото на 2019 г.  обхватът на проекта включва и Пловдив. 
Новосформираният екип там работи към УМБАЛ „Свети Георги“ и 
включва три медицински сестри, един ръководител и  трима здравни 
медиатори. В Пловдив до момента са включени 7 майки и 2 бебета от 
квартал „Столипиново“.




