
ЗЗБЗБ представена на юбилейна научна конференция по 
обществено здраве

Доклад за патронажната ни услуга ЗЗБЗБ беше представен от 
доц. Красимира Костадинова /НЦОЗА/ на юбилейната научна 
конференция с международно участие „Нови подходи в 
общественото здраве и здравната политика“, организирана от 
Медицински университет – Плевен на 26-28 ноември, 2020 г. 
Научният труд „Роля на патронажната грижа в политиките за 
подобряване на майчиното и детско здраве“ цели да подчертае 
ефективността на патронажната грижа за бременни жени и 
деца под 3-годишна възраст при целева група от уязвими 
общности, както и да наблегне на необходимостта от такава 
услуга на национално ниво. Докладът посочва, че наред с 
подобрените здравни показатели при бременните жени и 
бебетата, са отчетени и други позитивни промени в 
отношението към собственото здраве, раждането и 
отглеждането на дете, изграждането на доверие към здравната 
помощ. Важен акцент  е ползата от работата на семейните 
сестри в условията на COVID-19  - възможността за регулярен 
достъп до  медицински специалисти за уязвими групи в 
критичния контекст на пандемията. 

Столична община подкрепи ЗЗБЗБ и иновативния метод 
телездраве

ЗЗБЗБ получи допълнително финасиране от 15 000 лв., за да 
развие дистанционната работа по патронажната услуга за 
уязвими млади майки чрез метода телездраве. Финансирането 
по програма „Кризата като възможност“ ще направи възможно 
закупуването на 60 таблета с мобилен интернет за 12 месеца. 
Така екипите от семейни сестри ще продължат работа онлайн 
дори и с най-бедните семейства, които не разполагат с 
мобилно устройство или средства да покрият сметките за 
телефон/интернет. Регулярната връзка именно с тези 
„недостижими“ в кризата семейства, които обаче имат най-
голяма нужда от подкрепа, ще гарантира достъпа на всички 
майки и деца в риск в ЗЗБЗБ до здравна грижа. Прилагането на 
този иновативен дигитален модел на работа в здравната сфера 
ще бъде пример и за други медицински програми в България. 
Проектът на ТСА „Патронажна грижа за уязвими майки – 
дистанционна вместо домашна“ се финансира от програма 
„Кризата като възможност“ на Столична община, 
администрирана от Асоциация за развитие на София. 
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Втора национална кампания „Подари приказка“ зарадва с книжки 
децата от ЗЗБЗБ

През  последните два месеца на 2020 г. бяхме заети с  втората 
национална кампания „Подари приказка“, организирана в 
подкрепа на семействата от патронажната услуга „Заедно – 
здраво бебе, здраво бъдеще“ (ЗЗБЗБ). За втори  път с кампанията 
искахме да намерим нови съмишленици, които да подпомогнат  
усилията ни в сферата на ранното детско развитие и 
патронажната услуга за семейства в риск. Нашата цел беше да 
промотираме позитивното родителство и да вдъхновим повече 
родители да отделят внимание върху ранното четене и разказване 
на приказки. Искахме да изненадаме и малките деца, обхванати 
от ЗЗБЗБ, за коледните празници. Медийният интерес надмина 
очакванията ни - редица радиопредавания и интернет медии 
предоставиха платформа да разкажем за работата на семейните 
сестри. Събрахме над 650 книжки , изпратени от цяла България и от 
Испания. Вече зарадвахме над 100 деца. Можете да проследите 
акценти от кампанията, както и видеа на любими приказки, 
прочетени от родители и приятели, като потърсите #podariprikazka 
във фейсбук. 




