
Общинска профилактична програма по здравеопазване 2012г. 
 

1. Цели. 

 

 Подобряване качеството на живот на населението в Община Враца. Превенция и 

профилактика на значими заболявания, още от ранна детска възраст. Предоставяне на 

здравни и социални услуги на лица в тежко социално положение, неосигурени, с 

невъзможност сами да подсигурят необходимия ресурс за включване в системата на 

здравното и социално осигуряване. 

 

2. Обхват. 
 

а. По социално значими заболявания: 

 

Онкологични заболявания; 

Белодробни заболявания; 

Ендокронологични заболявания; 

Заболявания на опорно-двигателния апарат; 

Кожни и венерологични заболявания; 

 

б. По  целеви групи: 

 

В частта онкологични заболявания:  

- Онкологично болни в терминален стадий – за осигуряване на палиативни  грижи в 

домашни условия.  

- Социално-слаби и неосигурени жители на Община Враца, с неосигурен достъп до 

медицинска помощ, мъже и жени на възраст от 25 до 55г. за изследване и профилактика 

на рак на маточната шийка и простатата. 

В частта белодробни заболявания: 

Жители на квартали и средища от Община Враца, със лоша инфраструктура, битови 

условия и предпоставки за огнища на заболявания от белодробна туберкулоза, социално-

слаби и неосигурени, мъже и жени без ограничение по възраст.    

В частта ендокронологични заболявания: 

Деца на възраст от 7 до 14 г. ученици в основните училища, в Община Враца, определени 

след анкетиране /анкитата се изработва със съдействието на детски лекари/  на 

родителите и настойниците за:  наследствена обремененост; склонност към затлъстяване; 

други съпътстващи заболявания; 

В частта заболявания на опорно-двигателния апарат; 

Деца на възраст от 7 до 11 г. ученици в основните училища, в Община Враца, определени 

след специализиран преглед за гръбначни изкривявания.  

Кожни и венерологични заболявания; 

Социално-слаби и неосигурени жители на Община Враца, с неосигурен достъп до 

медицинска помощ, мъже и жени на възраст над 18 г. за изследване и профилактика на 

сексуално предавани инфекции, пигментни нарушения и гъбични инфекции. В групата се 

включват и деца под 18 г., при които има доказан риск за заболяване.  

 

в. По вид и обем на предоставяните медицински услуги: 

 

В частта онкологични заболявания:  

- осигуряване на медицински грижи в домашни условия, на терминално онкологично 

болни от лекарски, сестрински и помощен състав, обгрижване и лечение на болката за 

400 болни.  

-  клиничен преглед и цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски 

полови органи за профилактика на рак на маточната шийка, на преминала през 

пофилактичната програма жена, за 200 жени. 



-  изследване от пакет „Клинична лаборатория” -  PSA, за профилактика на рак на 

простатата, на преминал през профилактичната програма мъж, за 200 мъже. 

В частта белодробни заболявания: 

- изследване на бял дроб, чрез „Флуорография”, от пакет ”Образна диагностика” за 

профилактика на туберкулозата, на преминал през профилактичната програма, за 2000 

жители.  

В частта ендокронологични заболявания: 

- Анкета, клиничен преглед и изследване на кръвна захар за профилактика на диабета, на 

преминало през профилактичната програма дете, за 1000 деца. Анкетирането на децата е 

масово в училищата и от тях се определят децата с повишен риск, които подлежат на 

изследване.  

В частта заболявания на опорно-двигателния апарат; 

- скринингов преглед за 3000 деца, консултативен преглед на нуждаещите се деца – не 

повече от 200 прегледи, индивидуална кинезитерапия за нуждаещите се деца – не повече 

от 100 и групова кинезитерапия за нуждаещите се деца – до 500. Обучение на децата и 

родителите. 

Кожни и венерологични заболявания; 

- клиничен преглед и микроскопия за изследване на сексуално предавани  инфекции, 

на преминал през профилактичната програма, за 60 жители. 

- оглед с дерматоскоп за пигментни нарушения и микроскопия за гъбични инфекции, 

на преминал през профилактичната програма, за 300 жители. 

 

3. Изпълнители. 

 

 Специалисти от следните лечебни заведения: 

- Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания 

ЕООД, гр. Враца; 

- Комплексен онкологичен център ЕООД, гр. Враца; 

- Диагностично-консултативен център І ЕООД, гр. Враца; 

- Медицински център за рехабилитация и спортна медицина ЕООД, гр. Враца; 

- Център за кожни и венерически заболавания ЕООД, гр. Враца. 

 

4. Финансова рамка и отчетност. 

 

 Общият размер на предвидените средства за изпълнение на програмата  е 63 360 лв. 

Подробен план за предвижданите средства, представлява приложение № 1 от настоящата 

програма. 

 Изпълнителите на програмата отчитат извършената дейност с фактура, спецификация 

и отчет, описани в приложение № 2. 

Крайният срок за извършване и отчитане на дейностите, предвидени в настоящата 

програма е 30.12.2012 г. 

 

5. Контрол по изпълнение на програмата. 

 

 Текущият и окончателен контрол по изпълнение на профилактичната програма се 

упражнява от зам.-кмет по здравеопазване и социални дейности и служители на дирекция 

„Здравеопазване, социални и младежки дейности” на Община Враца. 

 Контрола по разходване на финансовите средства се упражнява от директор на 

дирекция „ФИАМПОС”, на Община Враца. 

 

 


