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ДЕТСКО ЗДРАВЕ (Н П П М Д З) В ОБЛАСТ РУСЕ

Във връзка с изпълнение на „Национална програма за подобряване на майчиното и
детското здраве“ (2014-2020 г.), министерство на здравеопазването има сключени договори със
следните лечебни заведения на територията на Област Русе:
1. УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе - за осъществяване на изследвания за слухов
неонатален скрининг, консултации на деца с хронични заболявания и увреждания, бременни с
патологична бременност и родилки в обособен за целта Здравно-консултативен център за
майчино и детско здраве;
2. МБАЛ „Юлия Вревска” - Бяла ЕООД гр. Бяла - за осъществяване на изследвания
за слухов неонатален скрининг.
 Неонатален слухов скрининг
Неонаталният слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната.
При установяване на отклонение или съмнение за намален слух, детето се насочва за
допълнителна диагностика в отделение по Ушно-носни-гърлени болести за предприемане на
необходимото лечение.
По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие,
включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.
Изследването е безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи,
като малък гумен накрайник се поставя на ухото му и апаратът показва дали то има нормален
слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на
новороденото.
Процедурата се извършва от педиатри или неонатолози в присъствието на майката. Много
от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез
слухопротезиране, поради което ранното откриване на намален слух при деца е от
изключителна важност.
Провеждането на неонаталния слухов скрининг в УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе с апарат за
отоакустични емисии се извършва при изписване на новороденото в обособен за целта кабинет,
намиращ се в сутерена на АГ- комплекс.
Провеждането на неонаталния слухов скрининг с апарат за отоакустични емисии в МБАЛ
„Юлия Вревска” - Бяла ЕООД гр. Бяла става в обособен кът в манипулационната на Отделение
„Акушерство и гинекология” снабден с необходимото оборудване.


Здравно – консултативен център за майчино и детско здраве в УМБАЛ „Канев“
АД гр. Русе
В консултативния кабинет на ЗКЦ се осигурява безплатно комплексно обслужване на
бременни жени и деца. Основните цели на центъра са:
- подобряване грижата за недоносените деца, като се извършват прегледи от лекарите –
педиатри от отделение Неонатология;

- консултации с психолог за родители на деца с увреждания и хронични заболявания;
- медицински прегледи от лекари специалисти за деца с хронични заболявания и увреждания;
- социални консултации със социален работник;
- домашни посещения за недоносени деца до навършване на 1 година, както и на деца с
хронични заболявания и увреждания;
- индивидуална работа с деца от психолог;
- прегледи на здравнонеосигурени бременни с патология на бременността;
- консултации и пробонабиране за биохимичен скрининг на бременни с оглед оценка на риска
от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната
стена .
Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве работи всеки делничен ден от
08:00 ч. до 16:30 ч. Намира се в АГ- комплекса на УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе, ет. 1, ст. 13.
Центърът си сътрудничи с Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните услуги за деца.
Потребителите могат да бъдат насочвани към центъра от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/,
лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, лечебни заведения,
медицински и немедицински специалисти от детски заведения /детски ясли, обединени детски
заведения/, здравни медиатори, служители в дирекциите за социално подпомагане, отделите
„Закрила на детето”, доставчици на социални услуги, семейно-консултативни центрове и други
структури, предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Русе.
Координатор на Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве гр. Русе е г-жа
Красимира Кулева – УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе, ул. „Независимост” №2 тел. 0878 385 093.
Регионален координатор по „Национална програма за подобряване на майчиното и детското
здраве“ (2014-2020 г.) е д-р Милена Стоева, главен експерт в Дирекция „Медицински дейности”
към РЗИ - Русе, за контакт тел. 082 834514 .

