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ИНТЕРВЕНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРИРАНА ПРОФИЛАКТИКА
НА ХРОНИЧНИТЕ НЕИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (СИНДИ) 1
(ДЕМОНСТРАЦИОННИ ЗОНИ)
ВЪВЕДЕНИЕ

Хроничните неинфекциозни болести (на органите на кръвообращението (БОК),
злокачествените новообразувания (ЗН), хроничните болести на белия дроб (ХОББ),
диабета и др.) са основна причина за умирания и инвалидност в света. Те формират
59.0% в структурата на смъртността и обуславят 45.9% от глобалното бреме на
болестите (по DALY's).
В България ситуацията е аналогична от десетилетия. Посочените болести имат
основен принос за негативните тенденции в здравното състояние на населението. С тях
са свързани над 80.0% от умиранията. Водещи са болестите на органите на
кръвообращението (64.7%), следвани от злокачествените новообразувания (16.4%).
През последните години се наблюдава намаляване на смъртността от БОК, но
стандартизираният показател за България остава един от водещите в ЕС: 665.6
(България) и 256.0 (ЕС) на 100 000 души. В структурата на умиранията от БОК с найвисок дял са мозъчно-съдовата и исхемична болест на сърцето (съответно 31.4% и
20.2%). Сред умиранията от ЗН водещи са заболяванията на ларинкса, трахеята,
бронхите и белия дроб (21.7%), следват тези на дебелото черво (9.0%), стомаха (8.3%) и
млечната жлеза (7.4% ). Смъртността от злокачествени новообразувания в България е
по-ниска от средната за ЕС, но с тенденция за увеличаване.
От няколко десетилетия усилията на света за контрол на епидемията от
хронични неинфекциозни болести (ХНБ) са огромни и вече има значими успехи в
много развити страни. Практиката показва, че редуцирането на основните фактори на
риска: тютюнопушене, ниска физическа активност, нездравословно хранене,
злоупотреба с алкохол и други, може да намали смъртността и заболеваемостта от тези
болести, съответно и бремето им за обществото. Най-ефективният път за постигане на
тази цел е профилактиката, в рамките на програми за интегрирани дейности за
намаляване нивото на факторите на риска, ранна диагностика, терапия и рехабилитация
на заболелите, и осигуряване на здравословна среда за живот. Концепцията за
факторите на риска следва да бъде в основата на профилактичните дейности по
програмите, при водещ подход за интервенция – популационният.
Поради сложността на проблема, с цел подпомагането на страните да разработят
национална политика за контрол на епидемията от ХНБ, Рееегионалният офис на СЗО
за Европа стартира сътрудничество между тях по единна рамка за политиката и
стратегиите за профилактика на ХНБ, с използване на сравними процедури и подходи
към проблемите, към оценката на данните, към резултатите от дейностите,
мониторинга на промените и др. Така през 1984 г. в Европа се поставя и началото на
програмата, наречена СИНДИ. Важна характеристика на програмата е, че тя се базира
на точни епидемиологични данни за честотата на факторите на риска и болестите
свързани с тях, поставя си измерими цели и показатели за мониторинг на изпълнението
им, насочена е както към рискови групи, така и към цялата популация, прилага
интегриран подход към дейностите и други.
1

СИНДИ е абревиатура на програмата на английски език (Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases
Intervention (CINDI) Programme), приета за ползване от всички страни-участници, независимо от превода на
названието на езика на всяка от страните.
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Особено важен елемент е и този, че програмата разделя грижите за здравето
между
медицинските
специалисти,
структурите
на
обществото
и
населението/семейството и неговите членове.
Програмата има единно методично Ръководство за оценка на извършваните
дейности и резултатите от тях. В нея сега участват над 30 страни от Европа и Канада, в
това число и България. За всяка от страните-участнички програмата е с национално
значение, като се реализира в демонстрационни зони, а за развитието и финансирането
й отговаря съответното Министерство на здравеопазването. Утвърден е единен
Протокол2 за работа по програмата, задължителен за всички страни-участници, а също
и много други документи в тази насока. Програмата има Комитет за управление,
работни групи по проблеми, Център за обработка на данните и др. структури.
Политиката на тази програма е в основата на по-късно приетите Глобална и Европейска
стратегии за контрол на хроничните неинфекциозни болести. България реализира етап
от развитието на програмата, който следва да бъде продължен с разширението обхвата
на програмата, в рамките на национална политика за контрол на хроничните
неинфекциозни болести.
ПРОГРАМА СИНДИ – БЪЛГАРИЯ 1999-2010
България се включва в програмата през 1985 година, в рамките на
сътрудничеството на МЗ и СЗО, с бившите окръзи Велико Търново, Габрово, Стара
Загора и Сливен. След проведено изследване в тези окръзи дейностите са прекъснати
(само в България) поради настъпилите социално-политически промени. Негативното
развитие на проблема ХНБ у нас продължава следващите години. След консултации с
Регионалния офис на СЗО за Европа през 1995 г., МЗ решава България да се включи
отново в мрежата на СИНДИ. През 1996 г. програмата стартира във Велико Търново,
Ловеч, Стара Загора, Ямбол и Кърджали. В началото на 1997 г. - във Видин и Добрич, а
през 1998 г. – в Борово-Русенска област. Общият брой на населението в зоните на
програмата е около 700 000 души.
Проведено е представително базово изследване на 13 000 мъже и жени в активна
възраст от всички зони (съгласно Протокола 2 на СИНДИ) за нивото на факторите на
риска за ХНБ, знанията, уменията и поведението на населението за здраве и други,
чиито резултати се използват за изграждане на епидемиологичната рамка на
разработените локални програми. Всяка от тях съдържа политиката на програмата,
приоритетите, целите, задачите, стратегиите и конкретните дейности за постигане на
целите, показателите за мониторинг и оценка на резултатите. Изградени са Програмни
съвети, работни групи по проблеми, Обществени коалиции за здраве.
През 1999 г. МЗ утвърждава общата рамка на СИНДИ за периода до 2010 г. След
2000 г. се разгръщат и интервенционните мероприятия за промоция на здраве и
ограничаване на факторите на риска за най-честите болести в зоните. Основните
стратегии на програмата са насочени към: здравно образование на населението за
контрол на основните фактори на риска за здравето и ХНБ; изграждане на капацитет за
работа у медицинските специалисти и партньорите по програмата; участие на
общностите и институциите в дейностите по програмата; разработка на ръководни
принципи и ръководства за добра практика на професионалистите и партньорите, и
информационни материали за населението.
2

Protocol and Guidelines Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention (CINDI) Programme, WHO,
Regional Office for Europe, Copenhagen, 1996.
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През изминалия период от време, в рамките на програмата, ежегодно се
извършва огромна образователна и обучителна дейност на популационно и
високорисково ниво: около 300 ТВ предавания, 550 радиопредавания, 600 излъчвания
на аудио и видеоклипове, 250 публикации в пресата, 55-60 пресконференции, 140-150
лекции и толкова беседи, около 130-140 семинара, около 20 тематични кампании,
множество дискусии, видеопокази, телевизионни училища и др. Издадени и
разпространени са над 120 материала за населението; проведени са над 110 обучителни
курса за ОПЛ и други лекари в зоните за изграждане на умения за добра медицинска
практика по проблемите на контрола на факторите на риска за здравето, диагностиката
и лечението на най-честите болести. Подготвени или адаптирани и предоставени за
ползване от ОПЛ са седем ръководства за добра практика (едно от тях се тиражира за
всички ОПЛ в страната), подготвят се нови. Стартирани са редица локални
подпрограми и инициативи. Активирано е междусекторното сътрудничество по редица
програмни проблеми: хранене, физическа активност, тютюнопушене, околна среда и
др. Нараства постепенно участието на общините и отделни общности в дейностите за
промоция на здраве и профилактика на болестите; нарастват дейностите на
Обществените коалиции за здраве. Изградена е база данни.
Проведените четири мониторинга за оценка на процеса на промяна на
поведението на населението за здраве - 2000, 2002, 2004 и 2007 г. (вкл. нивото на
биологичните фактори на риска) регистрираха положителни промени на популационно
ниво, които продължават.
В сравнение със старта на програмата (10-годишен период), мониторингът
през 2007 г. показва следното:
• Нараснал е относителният дял на лицата, контролиращи основните фактори
на риска за здравето в зоните: за хипертонията - около 80.0%, за холестерола – 30.0%,
за теглото – 50.0% и др.
• Намалял е относителният дял на лицата, които са носители на два, три и
четири измерими фактори на риска за здравето: тютюнопушене, повишен холестерол,
хипертония, затлъстяване.
• Намаляла е с 6.2 пункта хипертонията при мъжете, с 10 пункта - при жените в
зоните.
• Намалена е с 2 ммол/л средната стойност на холестерола, популационното
ниво на триглицеридите е под 1.7 ммол/л.
• Нараснал е делът на лицата с нормално тегло, слабо повишен е на тези със
затлъстяване, намален е делът на лицата със свръхтегло.
• Регистрира се положителна промяна в храненето: почти всеки втори
консумира риба и пилешко месо два пъти седмично; намаляла е консумацията на сол;
нараснала е консумацията на пресни плодове и зеленчуци (около 350 г.).
• Нараснала е физическата активност, но все още не е достатъчна за постигане
на профилактичен ефект.
• Тютюнопушенето при мъжете е намаляло с 10 пункта, при жените е
нараснало с 3 пункта (факт, характерен и за страните в Европа).
• Намалена е с 4 пункта злоупотребата с алкохол при мъжете, при жените е без
промяна.
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• Намалена е смъртността от основните болести, обект на програмата.
Посочените резултати в едър план (има и други) се дължат на правилната
политика на програмата и многобройните, професионално проведени
интервенционни мероприятия в зоните на СИНДИ. Успехът на програмата е
свързан с големите усилия на НЦООЗ, РИОКОЗ и структурите на програмата,
участието на общините, Обществените коалиции за здраве, НПО и други, също и
помощта, оказвана от МЗ, т.е. от работата на много партньори.
В рамките на СИНДИ се разви подпрограмата “Здрави деца в здрави
семейства” - детската компонента на СИНДИ. Тя стартира пилотно във Велико
Търново през декември 2007 г., след като беше утвърдена от Общинския съвет.
Стратегиите за постигане на целите, в рамките на програмата, са: повишаване нивото
на здравни знания и изграждане на умения у децата за опазване на личното здраве и
практикуване на здравословен начин на живот; активизиране ролята на семейството в
изграждането на поведение за здраве у децата; изграждане на капацитет за
профилактика у професионалистите и партньорите, както и единен подход към
възникналите проблеми; разработване на ръководства и ръководни принципи за
утвърждаване на здравословни практики; мобилизиране на училищната общност и
други обществени структури за дейности по изграждане на поведение у децата,
укрепващо здравето, в училищата и семействата; изграждане на здравословна
училищна среда, съдействаща промоция на здравето; създаване на база данни за
здравното състояние на детското население; мониторинг на промените в начина на
живот, изследвания и оценка.
През 2008 г. е проведено изследване за носителство на фактори на риска за
здравето сред ученици на 14-18 г. и нивото на техните знания, умения и навици за
здравословен начин на живот във Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч и Русе.
Резултатите показаха, че са налице сериозни проблеми: над 40.0% от учениците не
закусват редовно сутрин; всяко трето момиче и всяко четвърто момче не обядва всеки
ден; недостатъчна е консумацията на мляко и млечни продукти, меса, варива, както и
на плодове и зеленчуци. Повече от половината от анкетираните деца консумират
веднъж на ден и по-често тестени, а над 2/3 от тях - сладки храни. С ниска физическа
активност през свободното време е всяко второ момиче и всяко четвърто момче;
редовен пушач е всеки трети ученик; ежедневно употребява алкохол всеки
тринадесети. С високо нормално и повишено артериално налягане са 10.1% от
анкетираните, с наднормено тегло и затлъстяване – 18.7% от тях. При 2/3 от децата се
установява носителство на един или два фактора на риска, което допринася за
възникването на хронични неинфекциозни болести. Най-често разпространени фактори
на риска сред момчетата са редовно тютюнопушене, наднормена телесна
маса/затлъстяване и ниска физическа активност, сред момичетата - ниска физическа
активност, редовно тютюнопушене и наднормена телесна маса/затлъстяване.
Недостатъчни са знанията на учениците относно основните фактори, укрепващи
здравето, поведенческите рискови фактори и причините за заболяванията.
През 2009 г. детската компонента на СИНДИ стартира в Добрич, Ловеч и Русе,
през 2010 г. - в Габрово. Програмата “Здрави деца в здрави семейства” предлага
надеждна рамка за политика и стратегия в областта на профилактиката на хроничните
неинфекциозни заболявания при децата. Намаляването на нивото на факторите на
риска сред тях намалява риска от развитие на тези болести в по-зряла възраст.
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Цялостното развитие на програма СИНДИ през годините показва, че тя е
работеща програма, която постига резултати в трудните условия на хроничен
недостиг на средства, който затруднява реализирането на планираните дейности.
Натрупаният опит на СИНДИ е голям и трябва да бъде използван за подобряване
на здравето на населението както в зоните, така и на ниво страна.
Наред с добрите резултати за условията на развитие на СИНДИ у нас,
изследването през 2007 година показа, че има потребност от продължаване на
дейностите, свързани с носителството на фактори на риска, с поведението за здраве,
оказването на помощ на заболелите, създаването на среда, благоприятстваща здравето и
други проблеми.
Някои по-важни резултати от изследването през 2007 г.:
Тютюнопушене: Всеки трети мъж и четвърта жена в зоните са редовни пушачи,
като с нарастване на възрастта тютюнопушенето и при двата пола намалява.
Относителният дял на пушачите в зоните е по-нисък от средните дялове за мъжете и
жените в страната3. Свръхинтензивното тютюнопушене е три пъти по-често при
мъжете, като показателите при двата пола са по-ниски от тези за страната.
Хранене: Недостатъчна е консумацията на мляко и млечни продукти: всеки
втори не консумира прясно мляко, а всеки седми - кисело мляко; млечните продукти се
консумират 6-7 пъти седмично само от 17.1% от анкетираните; всеки осми не
консумира пилешко месо, червени меса - всеки трети; близо 30.0% не консумират риба;
едва всеки пети консумира пресни плодове ежедневно, а пресни зеленчуци 1/3 от тях;
само около 3.0% от анкетираните консумират варива 6-7 пъти през седмицата; все още
доминира консумацията на бял хляб; висок е делът на лицата, досоляващи храната.
Консумация на алкохол: Над половината от анкетираните консумират алкохол,
като ежедневна е консумацията при 33.0% от мъжете и 9.5% от жените, предимно във
възрастта 35-44 г. и 45-54 години. Относителният дял на редовно употребяващите
алкохол лица е по-нисък от този за страната3. Ежедневно консумира бира всеки седми;
концентрати - всеки осми, вино - всеки четиридесет и пети. Рискова е алкохолната
седмична консумация при 9.1% от мъжете и 7.9% от жените, високорискова –
съответно при 12.7% и 5.3% от тях.
Физическа активност: Едва всеки пети мъж и всяка седма жена имат умерени
физически натоварвания - 4 и повече дни седмично; с продължителност над 30 минути
са те при всеки втори мъж и трета жена. Честотата и продължителността на
енергичните физически натоварвания са също ниски. Всеки втори мъж и всяка втора
жена са в седнало положение от 2-5 часа ежедневно. Ежеседмично практикува
физически упражнения през свободното време всеки десети, а ежедневно - всеки
седемнадесети. Делът на физически активните лица в зоните е по-висок от този за
страната 3 .
Ниво на артериално налягане: Всеки трети изследван мъж и всяка четвърта
жена са с повишено артериално налягане, като и при двата пола броят на
хипертониците нараства с възрастта. Както общите, така и повъзрастовите показатели
за хипертония са по-високи при мъжете, особено подчертано в най-младата възраст.
Ниво на ИТМ: Среднопопулационните нива на ИТМ на изследваните са над
3

Национално изследване на факторите на риска, свързани с начина на живот, сред население на възраст 2564 г. Българско списание за общественото здраве, том 1, кн. 3(1), МЗ, НЦООЗ, програма СИНДИ, 2009.
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препоръчителното ниво, малко по-високи при мъжете и нарастват с възрастта. С
нормална телесна маса са 45.9% от мъжете и 30.7% от жените; със затлъстяване са
24.6% и 24.4% от тях. При мъжете след 34-годишна възраст всеки четвърти е със
затлъстяване, при жените показателите са по-ниски до 55-64 г.
Ниво на общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди:
Над половината от изследваните лица са с общ холестерол в серума над
препоръчителното ниво, като всеки трети е с умерено повишени, а всеки пети – с
повишени стойности на холестерола. С повишен LDL-холестерол е всеки трети от
изследваните; с триглицериди над 2.2 ммол/л са съответно 17.8% и 8.5% от тях; с ниво
на HDL-холестерола в серума под 1.0 ммол/л са 19.1% от мъжете и 34.2% от жените.
Тези резултати са предизвикателство пред здравеопазването и екипите на
програмата и наред с изводите от развитието й, формират предпоставките за
продължение на програмата през периода 2011-2020 г.
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПРЕЗ 2011-2020:
1. СИНДИ е доказал ефективността си международен модел на програма за
профилактика на хроничните неинфекциозни болести през 21 век. Повечето страни от
Европа развиват този модел, като голяма част от тях са постигнали успех по отношение
на целите й. Програмата съчетава дейностите за профилактика на болестите и
промоция на здраве в съзвучие с новото обществено здравеопазване и постиженията на
медицината в началото на века.
2. Програма СИНДИ предоставя апробирана рамка на политика и методология
за използване на съществуващите знания и опит в света и у нас за профилактиката на
най-честите хронични болести у нас - проблем с най-голяма тежест за обществото. Тази
политика е и основата на програми на ЕС, в основата е на Глобалната и Европейската
стратегии на СЗО за профилактика на ХНБ.
3. За изминалите години програма СИНДИ успя да постигне положителни
резултати, свързани с поведението на населението за здраве в зоните, с нивото на
редица фактори на риска за здравето, промени в показателите за здравното състояние
на населението, значително по-големи от вложените в нея средства, които поради
ограничаването им не позволиха да се изпълнят всички заложени мероприятия по
програмата. Тези промени следва да се задържат и продължат. Дейностите трябва да се
разширяват в зоните и извън тях.
4. Програма СИНДИ натрупа опит, които показва, че у нас профилактиката е
възможна и в тежките условия на развитие на страната, опит който трябва да бъде
използван за подобряване на здравето на населението както в зоните, така и в цялата
страна.
На основата на постигнатите резултати по програмата, съществуващите
предизвикателства за здравето на населението в зоните и посочените
предпоставки, се определят следните цели на програмата за периода 2011-2020
година:
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Да продължи подобряването на здравното състояние на

населението на локално ниво, като се намали преждевременната смъртност,
заболеваемостта и последствията за здравето от най-често срещаните хронични
неинфекциозни болести.
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ОСНОВНА ЦЕЛ: Да продължи редуцирането на нивото на общите за хроничните
неинфекциозни болести, най-често срещани фактори на риска: поведенчески.
биологични, психосоциални и на околната среда.
ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1. Да продължи създаването на координиран подход на обществото към
профилактиката на ХНБ.
2. Преориентиране на структурите на Националната система за здравеопазване
(РЗИ, РЗОК, амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, МЦ, ДКЦ,
здравни кабинети в детските градини и училища, областни МБАЛ и др.) към
профилактични дейности, промоция на здраве и към крайни резултати от тях.
3. Дефиниране на най-добрите комуникационни канали за информиране и
образоване на обществото и всеки негов член по проблемите на здравето.
4. Разработка на ръководства за добра практика и други.
ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРОГРАМАТА
Интегриран подход - реализиране на дейности по промоция на здраве,
профилактика на болестите, терапия, включително рехабилитация, прилагане на
модули за интервенция срещу факторите на риска при всички възрастови и
професионални групи и др., с използването на различни стратегии при създаване на
система за координация на профилактичната дейност на специалистите и работата им в
екип.
Междусекторно сътрудничество - развитие на координирани, съвместни
дейности за здраве между секторите на общественото развитие, формиране на
междусекторни съвети, работни групи и др., инвестиране за здраве.
Наука в полза на практиката - използване на съществуващите знания и опит в
областта на профилактиката, създаване на модели за профилактика, развитие на нови
изследвания в тази насока, предоставяне на нови знания за практиката, оценка на
резултатите и др.
Международно сътрудничество - използване на единен подход на страните
към контрола на болестите, обмяна на опит, резултати, интервенционни модули,
квалификация на кадри, оценка на резултатите и др., като се уточни най-добрата
политика и подходи за профилактика на ХНБ.
ПРИОРИТЕТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА
ПРОГРАМАТА
Приоритетни болести: сърдечносъдови заболявания (исхемична болест на
сърцето,
мозъчносъдова
болест,
артериална
хипертония);
злокачествени
новообразувания (на белия дроб, гърдата, шийката на матката); болести на дихателната
система (хронична обструктивна белодробна болест); травми и отравяния
(пътнотранспортни травми).
Приоритетни поведенчески и биологични фактори на риска за здравето:
тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с
алкохол, повишено артериално налягане, повишен холестерол, затлъстяване.
Околна среда, подкрепяща здравето: създаване на физическа среда, укрепваща
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здравето; осигуряване на среда за живот и работа, укрепваща здравето.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА НА ПРИОРИТЕТНИТЕ БОЛЕСТИТЕ ДО
2020 г. (БАЗОВА ГОДИНА 2007):

Сърдечносъдови заболявания:
▪ Редуциране на смъртността от исхемична болест на сърцето с 10%.
▪ Редуциране на смъртността от мозъчносъдова болест с 15%.
▪ Намаляване честотата на артериалната хипертонията в популацията 25-64 г. с 15%.
▪ Повишаване контрола на артериалната хипертония чрез включване в адекватно и
резултатно лечение над 60% от хипертониците.
Злокачествени новообразувания:
▪ Намаляване на смъртността от злокачествени новообразувания с 10%.
▪ Увеличаване броя на изследваните за рак на гърдата жени над 50 години с 60%.
▪ Увеличаване броя на обследваните с Рар тест жени над 18 години с 60%.
Болести на дихателната система:
▪ Намаляване на смъртността от хронична обструктивна белодробна болест с 5%.
Травми и отравяния:
▪ Редуциране на смъртността от пътнотранспортни произшествия с 50%.
ЦЕЛИ В ОБЛАСТТА НА ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ НА РИСКА ЗА ХНБ ДО 2020 г.
(БАЗОВА ГОДИНА 2007):

Тютюнопушене:
▪ Намаляване на тютюнопушенето сред възрастните с 10%.
▪ Намаляване на пропушването на цигари при младите до 20-годишна възраст с 10%.
▪ Намаляване с 50% интензитета на тютюнопушенето при пушачи – мъже 25-64 г.
▪ Увеличаване на броя на редовните пушачи, посетили личния лекар до 50%, на които
им е предложено да спрат цигарите.
▪ Намаляване броя на бременните жени, които пушат по време на бременността с 50%.
Физическа активност:
▪ Увеличаване с 30% относителния дял на лицата, практикуващи физически
упражнения, отговарящи на препоръките на СЗО.
▪ Намаляване с 20% относителния дял на лицата с ниска физическа активност.
Злоупотреба с алкохол:
▪ Задържане средната консумация на алкохол на човек от населението на
съществуващото ниво.
▪ Намаляване относителния дял на лицата, злоупотребяващи с алкохол поне с 30%.
▪ Намаляване броя на смъртните случаи при ПТП, свързани с консумацията на алкохол
при шофиране поне с 50%.
Хранене:
▪ Подобряване поне с 15% баланса на хранителния прием на населението.
▪ Намаляване с 15% относителния дял на лицата с наднормено тегло и затлъстяване
(над 25 кг/м2) сред населението.
▪ Увеличаване до 50% на лицата с наднормено тегло и затлъстяване, посетили лечебни
заведения и консултирани от лекар.
Фактори на околната среда
▪ Осигуряване на чиста питейна вода за 99% от населението в зоните.
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▪ Намаляване замърсителите в атмосферния въздух по причина на транспорта,
промишлените и битовите замърсители (прах, оловни аерозоли, азотни окиси, серен
двуокис) с 30%.
▪ Снижаване средните нива на шума в зоните на страната с повишен шум поне с 60 %.
▪ Увеличаване броя на предприятията,
създадали условия за безопасен труд с 50%.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ:

▪ деца и ученици;
▪ население в активна възраст (25-64 г.), вкл. групи с висок риск по отношение
на определени заболявания.
МЕСТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ:

▪ демонстрационните зони (Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич,
Кърджали, Ловеч, Стара Загора, Русе, Ямбол);
▪ детски градини и училища в зоните;
▪ предприятия, фирми и др.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ
За проследяване на процеса на реализация на програмните дейности и тяхната
ефективност се използва Ръководство за мониторинг и оценка на резултатите,
разработено от експерти на СЗО за страните-участнички в програма СИНДИ.
Събирането на всички данни се извършва по стандартизирани процедури, описани в
отделни документи.
Индикатори
програмата:

за

мониториране

и

оценка,

съгласно

Протокола

на

Задължителни: възрастово-полов състав на населението; ниво на образование;
фактори, свързани с начина на живот (тютюнопушене, употреба на алкохол, физическа
активност, хранене); биологични фактори на риска (артериално налягане, ниво на
общия серумен холестерол, тегло, ръст); смъртност на населението по причини, пол и
възраст.
Препоръчителни: семейно положение; трудова дейност; липиден спектър;
заболеваемост на населението по причини, пол и възраст.
Селективни: начин на хранене на населението; психосоциален стрес; жилищни
условия; икономически фактори (работна заплата, трудова заетост и др.); фактори на
околната среда (битова, трудова, семейна); клинични и инструментални лабораторни
изследвания.
Оценката на програмата се извършва на основата на данните от мониторинга.
Към компонентите на оценката се отнасят: значимост, адаптивност, степен на
изпълнение, ефективност, резултативност, въздействие.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА. ПАРТНЬОРСТВО ПО ДЕЙНОСТИТЕ

На централно ниво управлението на програмата се осъществява от Програмен
съвет (ПСЦН), който се ръководи от заместник-министър на здравеопазването.
Програмният съвет включва представители от: МЗ, НЦООЗ, МРРБ, МИЕТ,
МФ, МОМН, МОСВ, МЗХ, МТСП, МВР, МФВС, НЗОК, БЛС и др. Поименният състав
и Правилникът за дейността на Съвета се определят със заповед на министъра на
здравеопазването. ПСЦН взема решения по хода на развитието и реализацията на
програмата и финансирането й, оценката на резултатите, дава предложения на
различните обществени структури по програмни въпроси. При реализацията на
дейностите, съблюдава Протокола за развитие на програмата.
Координатор на програмата на централно ниво (КЦН)
Координаторът се определя със заповед на министъра на здравеопазването и
отговаря за реализацията на политиката на програмата и постигането на целите й;
ръководи и участва в разработката на програмните документи и плановете за работа,
съобразно стратегиите на програмата, нейните цели и задачи; разпределя финансовите
средства, предоставени по програмата; координира дейностите в зоните; поддържа
връзка със СЗО и Комитета за управление на СИНДИ; представя резултатите от
дейностите на МЗ, ПСЦН, координаторите на програмата в зоните, при поискване и по
други поводи; изготвя ежегодна информация за дейността по програмата.
На локално ниво управлението на програмата се осъществява от Програмен
съвет (ПСЛН).
Програмният съвет включва представители от: общинската администрация,
РЗИ, областните МБАЛ, РЗОК, Районна колегия на БЛС, Обществената коалиция за
здраве и др. Поименният състав се определя със заповед на директора на РЗИ, който е и
председател на Съвета. ПСЛН взема решения по хода на развитието и реализация на
отделните дейности на програмата, оценката и резултатите; грижи се за допълнително
финансиране на дейностите; дава предложение на различните обществени структури по
програмни въпроси; съблюдава препоръките на ПСЦН и КЦН по развитието на
програмата.
Координатор на програмата на локално ниво (КЛН)
Координаторът на програмата на локално ниво се определя със заповед на
директора на РЗИ. Координаторът отговаря за реализацията на политиката на
програмата и постигането на целите й на локално ниво; ръководи и участва в
разработката на плановете за работа, съобразно стратегиите на програмата, нейните
цели и задачи; разпределя финансовите средства, предоставени по програмата;
представя резултатите от дейностите на координатора на програмата на централно
ниво, ПСЦН, ПСЛН, при поискване и по други поводи; изготвя ежегодна информация
за дейността по програмата.
Работни групи по проблеми на локално ниво
Работните групи по приоритетите за интервенция на програмата се определят
със заповед на директора на РЗИ. Работните групи планират и участват в практическото
реализиране на дейностите по програмата, съгласно приетите стратегии, цели, задачи и
дейности. Те извършват оценка на резултатите от дейностите по ключовите фактори на
риска за болестите; предоставят информацията на ръководните органи на програмата,
на координатора на програмата на централно ниво и други структури при поискване.
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Група за управление на данните по програмата на локално ниво
Групата се определя със заповед на директора на РЗИ. Групата допълва
създадената информационна база-данни за здравното състояние на населението в
зоната на програмата, честотата на разпространение на факторите на риска, резултатите
от проучванията. Обработва данните от изследванията, мониторинга на показателите и
др. Заедно с други специалисти извършва оценката на резултатите, като предоставя
информация на ръководните органи на програмата, на координатора на програмата на
централно ниво и други структури при поискване.
Партньорство - сътрудничество с националните институции за реализация на
политиката, целите и задачите на програмата. На локално ниво партньори са: органите
на местното самоуправление, структурите на Националната система за здравеопазване
(РЗИ, РЗОК, амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, МЦ,
ДКЦ, здравни кабинети в детските градини и училища, областни МБАЛ и др.),
обществените и неправителствените организации, доброволни партньори и други.
Програмните документи за всяка зона отразяват конкретните партньори по целите,
задачите и дейностите. Във всички зони работят и Обществени коалиции за здраве,
които са непосредствени помощници на Програмните съвети и работните групи на
програмата.
РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Програмата се финансира от Републиканския бюджет чрез бюджета на МЗ.
Средствата се изразходват за следните дейности, съдържащи се в програмите:
обучение, разработка на ръководства за професионалисти и материали за населението и
тиражирането им, организиране и провеждане на образователни кампании, празници на
здравето, състезания, курсове, изложби, медийни мероприятия, изследвания,
оборудване на зали и кабинети за обучение, свързани с програмни дейности, създаване
на база данни и обработка на данните, за консултанти, лектори и лица, разработващи
анализи и ръководства за специалистите и населението. Разходването на средствата се
планира всяка година.

РАБОТНА ПРОГРАМА - Приложение 1
ФИНАНСОВ РАЗЧЕТ - Приложение 2
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