Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”

Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново”
ЕАД получи безвъзмездна финансова помощ за финансирането на Проект БГ 0749/30.04.2015 „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на
здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“. Проектът ще се
осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, Мярка 6 „Предоставяне на
здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години с акцент върху
групите в риск с фокус върху ромското население”.
Общата цел на проекта е предоставяне на здравни услуги, осигуряване на здравна
информация, здравно образование и консултиране на бременни жени и деца до 3
години, включително представители на уязвимите групи с фокус върху ромското
население, а специфичните цели:
 Опазване здравето на децата и на жените по време на бременност и в
периода на отглеждане на децата от раждането до 3 години чрез провеждане на
здравно-информационни кампании.
 Подобряване на майчиното и детското здраве чрез предлагане на
неонатални и педиатрични услуги и прилагане на политики на репродуктивно майчино
здраве и семейно планиране.
Основните дейности, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са:
 „Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с мобилна медицинска
апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“.
 „Провеждане на здравно-информационни кампании за опазване здравето
на децата и на жените по време на бременност и в периода на отглеждане на децата от
раждането до 3 години“.
 „Предлагане на неонатални и педиатрични услуги и прилагане на
политики на репродуктивно майчино здраве и семейно планиране“.


„Осигуряване на информация и публичност".

Продължителността на проекта е до 30 април 2016 г.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”,
която се изпълнява от Министерство на здравеопазването. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Втора специализирана акушеро-гинекологична
болница за активно лечение „Шейново” ЕАД.

Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез
предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“
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