
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И 

ДЕТСКО ЗДРАВЕ  2021 – 2030 г. 

 

              
    

         Масов  универсален  неонатален  слухов  скрининг 

 

           Провежда се в клиники / отделения по акушерство и гинекология и   

неонатология на лечебни заведения за болнична помощ, с цел  ранна 

диагностика и своевременна интервенция  при деца  с  увреждания  на  слуха.   

Подлежат всички доносени новородени и недоносени след достигане на 

коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването 

им от лечебното заведение. 

 

           Осъществява се в Клиниките/отделенията по акушерство и 

гинекология и Отделенията по неонатология към следните лечебни 

заведения на територията на Пловдивска област: 

  

     1. УМБАЛ  „Св. Георги” ЕАД, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66   

     2. „УМБАЛ - Пловдив” АД, Пловдив, бул. „България” №234;  

     3.  УМБАЛ „Пълмед” ООД,  ул. „Перущица” №1А; 

     4.  УСБАЛАГ „Селена” ЕООД, бул. „Пещерско шосе” № 80;  

     5.  СБАЛАГ «Торакс д-р Сава Бояджиев» ЕООД, гр. Пловдив,  ул. «Димитър 

Цончев» №5; 

      6.  МБАЛ «Св. Пантелеймон» ЕООД, гр. Пловдив, бул. «Никола Вапцаров» 

№9; 

      7. МБАЛ  «Свети Мина» ЕООД, гр.Пловдив,  ул. «Иван Вазов»  №59  и ул. 

„Весела” №3; 

      8. «МБАЛ- Първомай» ЕООД, гр. Първомай, ул. «Княз Борис Първи» №51; 

       9.  «МБАЛ  Асеновград» ЕООД, гр. Асеновград,  ул. «Александър 

Стамболийски» №28;   

      10.  МБАЛ «Д-р Киро Попов - Карлово» ЕООД, гр. Карлово,  ул. «Генерал-

майор  Гурко Мархолев» №3.   

  

             Здравно-консултативен център  за майчино и детско здраве   

                                                 /ЗКЦМДЗ/ 
         

        Предоставя  информационни, логистични и координационни  дейности за 

деца с увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология 

на бременността в хода на тяхното болнично лечение и/или амбулаторно 

проследяване и лечение.  

        Извършват се специализирани консултации от медицински и 

немедицински специалисти, включително психологическа подкрепа и 

превенция  на изоставяне на деца, на родилки и бременни с патология на  



бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени 

деца  на място в Здравно-консултативния център или в дома, по искане на лекар 

от същото или от друго лечебно заведение. 

                  

      В  Пловдивска област функционират два  ЗКЦМДЗ: 

 

     1. УМБАЛ  „Св. Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а 

Клиника  по педиатрия,  ет. 5                  

        За контакти: 

К. Костова – координатор 

Тел: 0885808269 

e-mail: zkcpld@gmail.com 

 
      2. „УМБАЛ - Пловдив” АД, Пловдив, бул. „България” №234 , ет.1,  

сектор А, кабинет №21 
 

За контакти: 

 М. Марудова– координатор 

Тел:  032/94-53-34 ;  0888328965 

e-mail: zkc_ mbalplovd@mbal.net 

 

 

                                  БИОХИМИЧЕН СКРИНИНГ  

 

за бременни и оценка на риска от раждане на дете с   Болест на Даун, други 

анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната  

стена. 

            Биохимичният скрининг се  извършва  след  предварително  определяне 

с ултразвуково изследване  на точната гестационна възраст от специалист 

акушер - гинеколог – от 11-13 г.с. плюс 6 дни и от 15-19 г.с.  При  получаване  

на  резултата,  бременната подписва декларация, че не е заплатила за 

изследването, информирано съгласие за направен коментар на резултатите, 

както и деклариране на желание за предоставяне на резултата към насочващия 

лекар. Изследването на биохимичен скрининг и консултирането на 

резултатите са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на 

бременните. Осъществява се  в  Отделение по  медицинска генетика към  

УМБАЛ  „Св. Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а 

 

За контакти: 

Проф. д-р В. Стоянова- Началник Отделение по  медицинска генетика 

УМБАЛ  „Св. Георги” ЕАД, Пловдив  

Гр. Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а 

Тел:  032/602-445, 032/602-338 

    
  



                                      ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ 

           ЗА КОМПЛЕКСНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА  

                             ДЕЦА С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  

 

           На  експертна оценка и помощ се подлагат всички лежащо болни деца 

със захарен диабет, вродени хематологични заболявания и вродени лицеви  

малформации - новооткрити или постъпващи заради декомпенсация на 

заболяването, както и нехоспитализирани амбулаторно проследявани деца, 

насочени от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ или 

Здравно-консултативен център. 

         В УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр.Пловдив са разкрити   Експертни  

комисии  за  медицинско наблюдение на деца с диабет, вродени хематологични 

заболявания и вродени лицеви малформации. 

 

                              

                        Експертна комисия за наблюдение на деца с диабет 

 

          Комисията е създадена  към Клиниката по педиатрия  на УМБАЛ  „Св. 

Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а            
        Заседанията на комисията се осъществяват в ендокринното звено на  

Клиниката по педиатрия, където има разкрит "Диабетен център", в който се 

осъществява и обучение  на пациенти със захарен диабет и техните родители. 

 

      За контакти:          
      Доц. д-р Калева-Ходжева - Ръководител звено  „Детска ендокринология“  

към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД 

      тел. 032 602 404, 032 602 253;   

      e-mail: narito@abv.bg 

 

 

                  Експертна комисия за наблюдение на деца с вродени 

                                        хематологични заболявания  

 

           Комисията е създадена  към Клиниката по педиатрия  на УМБАЛ  

„Св. Георги” ЕАД, Пловдив, бул.„В. Априлов” №15а            

 

       Заседанията на комисията се осъществяват в  Амбулаторния кабинет на 

Детско Онкохематологично звено, eт. 4 на Клиника по педиатри. 

        Комисията  проследява  адаптирането  на амбулаторно/домашно 

провежданото  лечение, както и   подпомагане на пациента при организиране на 

необходимите консултации и изследвания, вкл. при необходимост от връзка с 

референтни центрове в чужбина.  

         Разглежда по предварително изработен график медицинските досиета на 

деца, регистрирани към звеното, както на  външни за звеното пациенти с 

вродени хематологични заболявания.   

mailto:narito@abv.bg


 

              За контакти:          
          Доц. д-р М. Спасова, дм  - Ръководител    Детско Онкохематологично 

звено към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД,  

           тел. 032 602 252 

           e-mail:  ped_onco@mail.bg  

 

 

             Експертна комисия за наблюдение на деца с вродени лицеви   

                                                малформации 

 

           Комисията е създадена  към Отделението  по  пластично-възстановителна 

и естетична хирургия за деца   към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив, 

бул.„Пещерско  шосе” №66.           

 

            За контакти:          
             Проф. д-р Анастасов, дмн – началник Отделение пластично-

възстановителна и естетична хирургия за деца     

           тел. 032602935, 0898421418 

           e-mail: nelihashova@gmail.com. 
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