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Експерти говорят за потенциала и ползите от изпълнението на
ЗЗБЗБ на национално ниво
Вече над 3 г. тестваме в България модела на програма „Заедно –
здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ), а резултатите които постигаме с
майките и децата са впечатляващи! Затова сега нашите усилия са
насочени към диалог с институциите, с които заедно да разширим
услугата на национално ниво и тя да стане достъпна за всички
семейства в нужда. В тази връзка инициирахме серия от интервюта с
едни от най-големите медицински специалисти в България, които
отговарят на въпросите ни за потенциала и ползите от изпълнението на
програмата в цялата страна. Експертите се обединиха около тезата, че
ЗЗБЗБ постига обществено значими резултати и трябва да намери
място в националните политики за майчино и детско здраве.
Интервютата с д-р Румен Велев – директор на II САГБАЛ „Шейново“, доц.
д-р Христо Хинков и доц. Красимира Костадинова от НЦОЗА, акад.
проф. Екатерина Титянова – ВМА и СУ „Св. Климент Охридски“, и доц. др Михаил Околийски от СЗО може да намерите на сайта на ТСА:
www.socialachievement.org

Патронажната програма на ТСА – представена в Европейската
седмица на общественото здраве
Програмата на ТСА за специализирана патронажна грижа ЗЗБЗБ беше
представена като добра практика от България в рамките на
Европейската седмица на общественото здраве, която се проведе през
май тази година. В рамките на един ден, доц. Красимира Костадинова,
началник на отдел „Детско и младежко здраве” в Националния център
по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), отговаря на въпроси,
свързани с работата на семейните сестри и здравните медиатори,
работещи по Програмата. Тя подчерта гъвкавостта на екипа и
успешното заменяне на домашните посещения с виртуални контакти,
за да могат майките в риск да имат достъп до медицински съвети и
подкрепа дори в условията на пандемия и ограничен достъп до здравни
грижи. Доц. Костадинова наблегна и върху значението на ЗЗБЗБ за
осъществяване на връзка с най-уязвимите семейства и осигуряване на
информация за коронавируса. Повече подробности за добрата
българска практика може да прочетете на сайта на НЦОЗА.

Три месецa успешна дистанционна форма на патронажната
грижа
От 16 март 2020 г. екипите от семейни сестри по програма ЗЗБЗБ в
София и Пловдив успешно реорганизираха работния си процес,
преминавайки към дистанционна форма на патронажна грижа. През
последните три месеца те осъществяваха седмичните си визити в
домовете на млади майки чрез обаждания и виртуални срещи през
различни мобилни приложения. Следвайки нормалния график на
услугата, семейните сестри успяха да установят и поддържат регулярен
контакт с почти всички потребители. Тези от най-уязвимите семейства, до
които екипът нямаше достъп поради липса на телефон или средства за
заплащане на битовите сметки, бяха посетени и подпомогнати от
колегите на терен - здравни медиатори. Освен че консултираха
непрестанно младите жени по медицински въпроси, патронажните
сестри работеха със семействата в посока по-добро психично здраве в
наложената социална изолация.

