
Здравни медиатори и сътрудници на терен в Пловдиввече 
подготвени за работа в мултиезична среда

Екипът на „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в Пловдив 
продължава да повишава капацитета си за предоставяне на 
специализирана патронажна грижа чрез редица обучения. В 
края на септември екипът от здравни медиатори и сътрудници 
на терен в премина обучение за работа в мултиезична среда, 
за да се гарантира гладката комуникация между патронажната 
сестра и майката в семействата, в които се говори основно 
турски език. Така езиковата бариера вече няма да е толкова 
сериозен проблем за екипа в Пловдив, а ролята на здравните 
медиатори се утвърждава като един от важните елементи за 
адаптирането и прилагането на програмата в българския 
контекст. Следващото обучение, което предстои за екипа от 
семейни сестри в Пловдив, е третият основен модул от модела 
на програмата, насочен към етап „Малко дете“ – развитието и 
грижата за деца от 1 до 2 години. 

Активно участие на патронажните сестри в стратегически 
рефлексии и планиране

Семейните сестри са сърцето на програма „Заедно – здраво бебе, 
здраво бъдеще“, a опитът и гледната им точка са ключови за 
адаптирането и прилагането на патронажната услуга в София и 
Пловдив. Затова в периода на пандемията и двата екипа на програмата 
се включиха в поредица от стратегически срещи, организирани от ТСА 
с цел подобряване на качеството на специализираната патронажна 
грижа. Сестрите споделиха наблюдения от работата си с уязвими 
семейства – ангажираност на потребителите в програмата, участие на 
бащите в грижата за децата, взаимодействие с доставчици на други 
услуги. Форматът на стратегическите срещи, които и занапред ще се 
провеждат на всеки 3 месеца, предоставя възможност за активно 
включване на екипите в общото планиране и изпълнение на 
програмата. В групова дискусия семейните сестри отчитат постигнатите 
показатели и резултати, залагат цели за следващото тримесечие и 
споделят впечатления за текущи тенденции и трудности в работата си. 
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„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ в медийния фокус като 
пример за по-достъпно здравеопазване

В статия, получила голям медиен интерес, ТСА постави въпроса за 
нуждата от ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна 
възраст. В страната ни, която е на челно място по най-висока 
детска смъртност в ЕС, където всяко трето дете живее в риск от 
бедност, е важно всички деца да имат равни възможности да бъдат 
лекувани пълноценно през критичните за тяхното развитие първи три 
години. Затова статията прави преглед на политиките за достъп до 
безплатни лекарства за деца до 3 г. в редица държави в ЕС. 
Осигуряването на безплатни лекарства за бременни и деца, 
участващи в програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, е 
посочено като добър пример от България. За да е ефективна 
патронажната грижа, насочена към уязвими семейства, екипът от 
семейни сестри предоставя необходимите медикаменти, с които 
се третират респираторни инфекции при децата, гъбични и други 
инфекции при бременните. Статията беше препубликувана от 
редица онлайн и социални медии, сред които в. „Дневник“, 
news.bg, novini.bg cross.bg, беше споделена и на Facebook 
страницата на Национална мрежа на децата. Можете да 
прочетете целия текст тук.

http://socialachievement.org/bg/kakvo-pravim/novini/bezplatni-lekarstva-za-vsjako-dete-do-3-godini/270/



