Приложение № 2 към т. 3.2
ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН,
ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ
ПРОГРАМА „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”
КОМПОНЕНТ 4 “Увеличане на достъпа до грижи при ТБ за високорискови групи – бежанци и
търсещи убежище; имигранти; младежи в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с
алкохолна зависимост”
Основни параметри за работа на неправителствени организации с целева група
„имигранти”за град София:
1. Работа на терен и мотивиране на лицата от целевата група
• Работа на терен за популяризиране на дейностите по Програмата и установяване на
доверителни контакти с целевата група.
• Картографиране на районите - маркиране на мигрантските общности по лингвистични и
етнически признаци. Изготвяне на текущ анализ за динамиката в броя на представителите
на целевата група.
• Работа на терен за мотивиране за изследване на съмнителните за туберкулоза за изследване
и насочването им към лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза - чрез
провеждане на консултации и при възможност по домове на имигранти чрез провеждане на
консултации.
• Работа в общността за повишаване на информираността и осъзнаването на рисковете от
туберкулоза включително чрез разясняване на ползата от ваксинация/ имунизация, както и
препоръки за хигиена и здравословен начин на живот с цел ограничаване на риска от
туберкулоза.
• Мобилизиране на общността чрез обучение на лидери от целевата група за намаляване на
стигмата и дискриминацията.
2. Сътрудничество и съвместна дейност с лечебното заведение за диагностика и лечение
на туберкулоза, с под-получатели и държавните органи
• Придружаване на нуждаещите се от целевата група до лечебни заведения за диагностика и
лечение на туберкулоза, както и при необходимост насочване към други здравни и
социални услуги.
• Съдействие на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирване
на болни, напуснали стационарно лечение и мотивация за завършване на лечението.
• Съдействие на медицинската/патронажната сестра за осигуряване на редовно вземане на
медикаментите и осъществяване на контролните прегледи от пациентите по време на
продължителната фаза на лечение за туберкулоза.
• Подпомагане издирването на контактните лица, мотивиране, придружаване до лечебните
заведения за лечение и диагностика на туберкулозата и оказване на съдействие при
проследяване на химиопрофилактиката на контактните лица.
• Съдействие за провеждане на редовни контролни прегледи на контактните на пациентите с
резистентни форми на туберкулоза.
3. Обучение и администрация
• Участие на местните екипи и доброволци в обучителни семинари и работни срещи,
организирани от Програмата за повишаване на квалификацията и компетентността.

• Обучение и супервизиране на представители от целевите групи, обучени за работа в
общността.
• Активно участие в създаването и функциониране на местни мрежи от служби и услуги по
посока на ефективно взаимодействие по Програмата на местно ниво.
• Участие в срещи за обмяна на опит съвместно с медицинските специалисти, работещи по
Програмата.
• Осигуряване участието на представители на мигрантски общности при провеждане на
кампании за преодоляване на стигмата и дискриминационното отношение към засегнатите
от туберкулоза лица.

