Януари 2020
ТСА оборудва медицински кабинет чрез дарения
В продължила близо година кампания фондация „Тръст за социална
алтернатива“ (ТСА) събра изцяло чрез частни дарения около 20 хиляди
долара, с които оборудва чисто нов медицински кабинет в кв.
Факултета в София. Той се намира в център МИР на партньорите ни от
фондация „Здраве и социално развитие“. Със събраните средства
беше закупено всичко необходимо за гинекологични и детски
прегледи. Педиатър и двама АГ-специалисти ще преглеждат деца и
бременни жени, включително и здравно неосигурени. Нуждата от
такава услуга беше повдигана многократно от екипа патронажни
сестри, работещи с уязвими семейства по програма „Заедно – здраво
бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ).

Програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ – вече
достъпна в цял Пловдив
Близо година услугата ЗЗБЗБ се предлагаше само на територията на
кв. Столипиново в Пловдив. По време на теренната работа обаче
екипът от семейни сестри срещна редица предизвикателства от
местен характер, затрудняващи включването на нови семейства –
висока миграция в чужбина, комуникация по време на домашните
посещения и др. Това доведе и до промени в подхода ни, а именно –
отваряне на програмата към целия град. Целта е да бъдат обхванати
повече млади бременни жени, отговарящи на критериите за
включване. Екипът на програмата насочи усилия и към популяризиране
на услугата на местно ниво – чрез срещи с лекари, представители на
НПО и институции.

Специализираната патронажна грижа с потенциал
да стане национална програма
Услугата за патронажна грижа ЗЗБЗБ, насочена към уязвими
семейства и изпълнявана от ТСА, е добра практика с обществено
значими резултати, която трябва да намери място в националните
политики за майчино и детско здраве. Около това мнение се
обединиха членовете на Националния консултативен съвет по
програмата
на
регулярно
заседание
в
Министерство
на
здравеопазването. Според присъстващите лекари, директори на
болници, ръководители на професионални организации и структури
от здравната система, тестването на интервенции като ЗЗБЗБ, с
доказано ефективни резултати за здравето на млади майки и деца до
2 г., е важно за бъдещето на националните здравни програми.

