
Обмяна на опит и добри практики на международно ниво

В началото на март ръководителят на ЗЗБЗБ и лидерите на двата екипа 
от семейни сестри се срещнаха с колеги, работещи по програмата в 
Северна Ирландия. Екипът ни участва в годишно обучение, посветено 
на майчиното психично здраве. Проведоха се и срещи с млади майки 
в риск и техните бебета, обхванати от патронажната услуга. При 
споделянето на практики и българският, и северноирландските екипи 
се оказаха със сходни предизвикателства – трудности при изграждане 
на доверие с младите жени, поддържане на ангажираността им, 
работа с разширеното семейство, емоционално претоварване. 
Споделени обаче се оказаха и успехите – здрави деца и благодарни 
майки в края на програмата, придобили знания и увереност в 
родителската роля и по пътя към икономическа независимост.

Близо 100 прегледа за тримесечие в медицинския кабинет в кв. 
„Факултета“

Откакто бе открит в края на миналата година с финансови средства 
от кампания на ТСА, първият медицински кабинет в историята на 
столичния кв. „Факултета“ дава възможност за бърз достъп до здравни 
грижи, предоставяни от двама гинеколози и един педиатър. Освен че 
се осъществяват прегледи (общо 96 за изминалите три месеца) на 
здравно осигурени и неосигурени лица, пациентки имат достъп и до 
безплатна контрацепция – поставяне на вътрематочни спирали. 
Потребители на услугата ЗЗБЗБ в София също се възползват от грижите 
в медицинския кабинет. Нашите семейни сестри ги придружават за 
редовни пренатални прегледи, както и консултации с педиатър.
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Екипът на програма ЗЗБЗБ и ТСА заедно срещу коронавируса

Сложната ситуация в страната, породена от мерките срещу 
разпространението на коронавируса, дава сериозно отражение върху 
всички икономически и социални сфери, включително и върху 
работата по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ) 
в София и Пловдив. Въпреки трудностите обаче, и двата екипа от 
семейни сестри успяха бързо да се адаптират към новите условия. От 
средата на март домашните посещения се осъществяват виртуално, а 
здравните медиатори осъществяват връзка с тези от майките, с които 
сестрите нямат регулярен контакт. 
В условията на извънредно положение, ние от ЗЗБЗБ и фондация „Тръст 
за социална алтернатива“, решихме да подкрепим всички семейства, 
включени в програмата, с пакет хранителни продукти, съобразени с 
индивидуалните нужди на всяко едно от семействата и етапа на 
майчинството. Със събрани дарения от платформата GlobalGiving и 
чрез спешния фонд на програмата бяха закупени както храни от първа 
необходимост, така и специфичните за бебетата пюрета, каши и 
адаптирани млека.
Екипът на ТСА се включи и в друга битка срещу коронавируса като 
дари 10 000 лева за предпазни средства и санитарни материали в 
подкрепа дейността на Национална мрежа на здравните медиатори.




