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                Приложение № 1 
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0-18 Г. В  БЪЛГАРИЯ 2009-2014 Г. 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

№ 

по 

ред 

Дейност Отговорни 

институции/ 

Изпълнители 

Срок Целеви групи/ 

бенефициенти 

Резултати/Индикатори 

1 2 3 4 5 6 

1. Изграждане на структури за управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата 

1.1. 

Сформиране на Национален координационен съвет 

по профилактика на оралните заболявания (НКС) и 

утвърждаване правилник за дейността му МЗ, БЗС 

2009 г. 
Участници в 

програмата 

Сформиран НКС, одобрен от министъра на 

здравеопазването 

1.2. 
Определяне на Национален координатор и секретариат 

за програмата и заплащане на възнаграждение МЗ, НКС 
2009 г. 

Участници в 

програмата 

Определен Национален координатор и 

секретариат 

1.3. 

Определяне на регионални координатори и на 

изпълнители на програмата на регионално ниво и 

заплащане на възнаграждение МЗ, НКС, БЗС 

2009 г. 
Участници в 

програмата 

Определени регионални координатора на 

програмата 

1.4. 

Изграждане на система за координиране, мониториране 

и контрол по изпълнението на програмата на 

национално и регионално ниво. 

МЗ, НКС, БЗС, 

Национален 

координатор 

2009 г. 
Участници в 

програмата 

Определени регионални изпълнители на 

програмата 

2.  Провеждане на епидемиологично проучване за състоянието на оралния статус на деца от 3 възрастови групи: на възраст 5-6 год; на 12 год; на 18 год 

2.1. 
Определяне на екипи за изпълнение на проучването и 

сключване на договори 

МЗ, НКС,  

Национален 

координатор, БЗС 
2009 

лекари по дентална 

медицина 
Сключени договори с екипите 

2.2. Теоретично обучение и калибриране на екипите МЗ, НКС, ФДМ, БЗС 2009 
лекари по дентална 

медицина 

Проведено обучение на екипите – по 2 

дентални лекари от всяка област. 

2.3. 
Осигуряване на необходимите материали и консумативи 

за провеждане на прегледите на децата 

МЗ, НКС, 

 Национален 

координатор  

2009 
лекари по дентална 

медицина 

Осигурени материали и консумативи за 

провеждане на прегледите 

2.4. 
Провеждане на прегледи на 20 160 деца – по 720 деца от 

всяка област 

МЗ, НКС, БЗС, 

лекари по дентална 

медицина 

2009 
Деца от 3 възрастови 

групи 

Извършени прегледи на 20 160 деца – по 

720 деца от всяка област. 

2.5. 
Обобщаване, анализиране и представяне на данните от 

проучването 
МЗ, НКС, ФДМ, 

БЗС, статистици 
2009 - 2010 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

Представени обобщени и анализиране 

данни от проучването 
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 специалисти и др. 

3. 
Дейности за повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, 

бременните, децата и учениците 

3.1. 

Анкетно проучване за установяване състоянието на 

информираност на населението по въпросите на 

оралното здраве 

МЗ,  НКС, БЗС, 

НЦООЗ 
2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Проведено проучване и обобщени, 

анализирани и представени резултатите от 

него 

3.2. 

Изработване на “Лого” и “Емблема” на Програмата с 

оглед идентифициране и ефективно популяризиране 

сред обществеността 

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор, БЗС 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Изработено лого на програмата 

3.3. 

Разработване на методични ръководства за 

профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, 

правилна устна хигиена и др. за изпълнителите на 

програмата – за лекари по дентална медицина, както и 

за деца, родители, учители, бременни жени, медицински 

специалисти и др. 

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор 

НЦООЗ, ФДМ 

2010 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др., 

лекари по дентална 

медицина 

Издадено методично ръководство за лекари 

по дентална медицина. 

Издадено методично ръководство за деца, 

родители, учители, бременни жени, 

медицински специалисти и др. 

3.4. 

Разработване, издаване и разпространение на 

информационни и обучителни материали за оралните 

заболявания сред децата, за тяхното значение за общото 

здраве, за необходимостта от профилактични прегледи, 

за правилата за поддържане на устна хигиена и за 

методите на профилактика чрез печатни издания, 

интернет страници, средства за масово осведомяване. 

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор, МОН, 

БЗС, НЦООЗ, 

РИОКОЗ 

Текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Разпространени информационни материали 

3.5. 
Организиране на годишни форуми, насочени към 

профилактика и лечение на оралните заболявания. НКС, БЗС Ежегодно 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Стоки и услуги в областта на 

профилактиката на оралните заболявания 

представени на изложенията 

3.6 Изработване и поддържане на уеб сайт на програмата 

 МЗ, НКС, БЗС, 

Национален 

координатор 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Изработена интернет страница 

. 3.7. 

Провеждане на срещи за информация за дейностите по 

програмата  за журналисти, отразяващи здравната 

тематика в медиите 

МЗ, НКС, БЗС, 

Национален 

координатор 

НЦООЗ  

Текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Дейностите по програмата отразени в 

медиите 

3.8. 

Организиране и провеждане на семинари по 

профилактика на оралните заболявания с медицинските 

специалисти от детските градини и училищата, учители, 

възпитатели и други специалисти, участващи 

непосредствено в отглеждането, възпитанието и 

МЗ, НЦООЗ, 

Национален 

координатор 

РИОКОЗ, БЗС 

периодично 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Проведени семинари по профилактика на 

оралните заболявания 
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обучението на децата, както и с административните 

ръководители 

3.9. 

Здравно обучение и консултиране на деца и ученици в 

здравните кабинети за придобиване на здравни знания и 

навици и формиране на здравословно поведение с оглед 

профилактика на оралните заболявания 

МЗ, НЦООЗ, 

РИОКОЗ, БЗС, мед. 

специалисти от здр. 

каб-ти, ФДМ 

Постоянен Деца до 18 г. 
Извършени обучения и консултации на деца 

и ученици по въпросите на оралното здраве 

4. Профилактични дейности – флуорна профилактика 

 Питейни води     

4.1. 

Извършване на подробно и пълно проучване за 

актуализиране на данните за съдържание на флуориди в 

питейните води и определяне на зоните за 

водоснабдяване, респ. населените места, в които 

флуоридите са в оптимални граници и не следва да се 

провежда флуорна профилактика 

МЗ,  РИОКОЗ, 

НЦООЗ,  експерт 

СЗО 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Извършено проучване за съдържанието на 

флуориди в питейната вода 

4.2. 

Информиране на здравните и медицинските 

специалисти (общопрактикуващи лекари и т.н.),  

общинските органи и населението в тези населени 

места, че поради достатъчното съдържание на флуориди 

в питейната вода не следва да се провежда флуорна 

профилактика 

МЗ,  РИОКОЗ, 

НЦООЗ,  експерт 

СЗО 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Издадени информационни материали 

4.3. 

Информиране на здравните и медицинските 

специалисти (общопрактикуващи лекари и т.н.),  

общинските органи и населението в населените места с 

наднормено съдържание на флуориди, че питейната 

вода не се препоръчва за ежедневна консумация на деца 

под седем годишна възраст 

МЗ,  РИОКОЗ, 

НЦООЗ,  експерт 

СЗО 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Издадени информационни материали 

4.4. 

Подпомагане решаването на проблема с наднорменото 

съдържание на флуориди в питейната вода в 

проблемните населени места 

МЗ,  РИОКОЗ, 

НЦООЗ,  експерт 

СЗО 

2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Съдържанието на флуориди в питейната 

вода не превишава нормата 

4.5. 

Изработване на карта/ препоръчителен списък на 

населените места, в които МЗ и БЗС насърчават и 

подкрепят внедряването на програми за кариес-

профилактика с флуориди 

МЗ,  БЗС, НЦООЗ 2009 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Изготвена карта 

 Флуорирано мляко     

4.6. 

Подкрепа за продължаване на съществуващите 

програми за  кариес-профилактика с флуорирано мляко, 

респ. в Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Велико 

Търново, Шумен, Севлиево и Дряново 

МЗ, Национален 

координатор, 

съответните 

общини,  БЗС, 

Текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Действащи програми в осемте общини 
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НЦООЗ, РИОКОЗ 

4.7 

Разработване и внедряване на интегриран механизъм за  

мониторинг на флуоридите по цялата верига на 

внедряване на програмите за кариес-профилактика на 

флуорираното мляко – от производителя до детското 

заведение 

МЗ, НЦООЗ,  

експерт СЗО 

До края на 

2009 г. 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Разработен механизъм за контрол 

4.8. 

Анализ на консумацията на въглехидратни храни от 

деца, ученици и бременни и изработване на подходи за 

намаляването й 

МЗ, НЦООЗ 

2009-2014 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Изготвен анализ 

5. Запечатване (силанизиране) на дълбоки фисури и ямки на първи постоянни молари 

5.1. 

Разработване на методическо ръководство за 

поставянето на силанти с критерии и професионални 

стандарти 

НКС, ФДМ, 

Национален 

координатор, БЗС 

2009 
лекари по дентална 

медицина 
Изготвено и разпространено ръководство 

5.2. 

Информиране на децата и родителите им за 

необходимостта от поставянето на силанти, стойността 

на процедурата и предоставените възможности от 

съответната програма. 

МЗ, БЗС, РИОКОЗ, 

Лекарите по 

дентална медицина 

Текущ Деца и родители Информирани деца и родители 

5.3. 
Определяне на екипи за поставяне на силанти по 

програмата и сключване на договори с тях  

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор, РЦЗ, 

БЗС, регионални 

координатори 

2009 
лекари по дентална 

медицина 
Сключени договори с екипите 

5.4. 
Обучение на лекари по дентална медицина за поставяне 

на силанти 

НКС, Национален 

координатор, ФДМ 

БЗС 

2009-2014 
лекари по дентална 

медицина 
Проведени обучения 

5.5. Осигуряване и доставка на силанти 
МЗ, Рег. 

Координатори, РЦЗ 
ежегодно 

лекари по дентална 

медицина 
Доставени силанти 

5.6. 
Осигуряване и доставка на еднократен 

инструментариум 

МЗ, Рег. 

Координатори, РЦЗ 
ежегодно 

лекари по дентална 

медицина 
Доставен инструментариум 

5.7. 
Поставяне на силанти на първите постоянни молари 

през първите две години след пробива им  

Лекари по дентална 

медицина 

определени за 

работа по 

програмата 

Текущ Деца 6-9 г. 
Поставени силанти на първите постоянни 

молари на до 20 000 деца годишно.  

5.8. 
Отчитане и контрол на дейностите по силанизиране и 

периодично отчитане и контрол 

МЗ, Национален 

координатор, РЦЗ, 

БЗС,  регионални 

координатори 

Текущ 
Участници в 

програмата 
Предадени отчети и извършен контрол 

6. Мониторинг и оценка на програмата 
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6.1. 
Закупуване на компютри и създаване на софтуеър за 

мониторинг и оценка на програмата 

МЗ,  НКС, 

Национален 

координатор 

2010 
Участници в 

програмата 
Създаден софтуеър и осигурени компютри 

6.2. 
Провеждане прегледи на контролни групи деца за 

оценка на програмата 

МЗ,  НКС, БЗС, 

лекари по дентална 

медицина 

2011,2014 
Деца от 3 възрастови 

групи 
Извършени прегледи 

6.3. 
Периодична оценка и анализ на дейностите по 

силанизиране 

МЗ, НКС, БЗС, 

Национален 

координатор 

Текущ 
Участници в 

програмата 

Представен анализ от извършените 

дейности по силанизиране 

6.4. 

Периодична оценка и анализ на работата за повишаване 

нивото на информираност сред населението за оралните 

заболявания 

МЗ, Национален 

координатор, БЗС, 

ФДМ, НЦООЗ 

Текущ 
Участници в 

програмата 
Представен анализ от извършение дейности  

6.5. 
Изготвяне на годишни отчети за дейностите по 

програмата 

НКС, Национален 

координатор 
ежегодно 

Участници в 

програмата 
Представен годишен отчет 

6.6. Изготвяне окончателен анализ и оценка на програмата 

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор, БЗС, 

ФДМ 

2014 Деца до 18 г. 
Изготвен доклад с анализ и оценка на 

програмата 

 


