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                Приложение № 1 

 

Работна програма по 

Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България  2017-2021 г. 

 
№ 

по 

ред 

Дейност 
Отговорни институции/ 

Изпълнители 
Срок 

Целеви групи/ 

бенефициенти 

Резултати/Индика-

тори 

1 2 3 4 5 6 

1. Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за контрол и лечение на РГЕ в България 

1.1. 

Сформиране на Национален 

координационен съвет по 

изпълнение на Националната 

програма за контрол и лечение на 

РГЕ в България в състав, и 

утвърждаване на правила за 

работата му. 

МЗ 

 

 

 

януари 

2017 г. 

 

 

 

представители на НЗОК, 

МЗ, НСОПЛБ, БПА, 

БСИМ, национално 

сдружение на педиатри 

специалисти от 

извънболничната помощ 

Издадена заповед на 

министъра на 

здравеопазването за 

определяне на НКС 

и утвърдени правила 

за работата му  

1.2. 

Определяне на национален 

координатор и секретариат за 

програмата. 

 

МЗ 
Февруари  

2017 г. 

представители на НЗОК, 

МЗ, НСОПЛБ, БПА, 

БСИМ, Национално 

сдружение на педиатрите 

специалисти от 

извънболничната помощ 

Определен 

национален 

координатор и 

секретариат 

1.3. 

Определяне на регионални 

координатори. 

 

НКС 
Март  

2017 г. 

представители на НЗОК, 

МЗ, НСОПЛБ, БПА, 

БСИМ, Национално 

сдружение на педиатрите 

специалисти от 

извънболничната помощ 

Определени 

регионални 

координатори на 

програмата 

1.4. 

Изграждане на система за 

мониторинг и контрол по 

изпълнението на програмата на 

национално и регионално ниво 

НКС 
Февруари 

2017 г. 

НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, 

Национално сдружение на 

педиатрите специалисти от 

извънболничната помощ, 

Българска педиатрична 

асоциация, Българско 

сдружение по иновативна 

медицина, националните 

консултанти по 

инфекциозни болести, 

Определени 

показатели за 

мониторинг и 

контрол на 

програмата 
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вирусология, педиатрия и 

неонатология 

2. 
Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и осигуряване ниво на заплащане с публични 

средства на ваксините срещу РГЕ за основната целева група и дейностите по поставянето им 

2.1. 

Въвеждане на код на имунизацията 

срещу РГЕ в Наредба № 15 от 2005 

г. за имунизациите в Република 

България 

МЗ 
Февруари 

2017 г. 

деца от 6  седмична 

възраст; недоносени деца 

след навършена 

коригирана двумесечна 

възраст, т.е. два месеца 

след определения термин 

за раждане 

Въведен код на 

имунизацията срещу 

РГЕ 

2.2. 

Изготвяне на указания относно реда 

за предписване, отпускане и 

получаване на ваксините срещу 

РГЕ, съобразени с действащата 

нормативна уредба 

МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, националните 

консултанти по инфекциозни 

болести, вирусология, педиатрия и 

неонатология 

Февруари 

2017 г. 

деца от 6  седмична 

възраст; недоносени деца 

след навършена 

коригирана двумесечна 

възраст, т.е. два месеца 

след определения термин 

за раждане 

Изготвени указания 

2.3. 

Разработване на механизъм за отчет 

на извършените от ОПЛ 

имунизации 

МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, националните 

консултанти по: инфекциозни 

болести, вирусология, педиатрия и 

неонатология 

Февруари 

2017 г. 

извършени имунизации на 

деца от 6  седмична 

възраст; недоносени деца 

след навършена 

коригирана двумесечна 

възраст, т.е. два месеца 

след определения термин 

за раждане 

Разработен 

механизъм 

3. 
Дейности целящи повишаване на нивото на информираност сред населението, със специална насоченост към родителите на целевите 

групи и изпълнителите на програмата, за тежестта на РГЕ, диагностиката, лечението и профилактиката чрез имунизация 

3.1. 

Разработване на методически 

указания за профилактиката на РГЕ 

за медицинските специалисти, 

изпълнители на програмата 

НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, 

Национално сдружение на 

педиатрите специалисти от 

извънболничната помощ, Българска 

педиатрична асоциация, Българско 

сдружение по иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

Март 

2017 г. 

 

 

 

ОПЛ, педиатри, 

неонатолози, 

инфекционисти 

Разработени, 

издадени и 

разпространени 

методически 

указания 

3.2. 

Разработване, издаване и 

разпространение на информационни 

и обучителни материали относно 

НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, 

Национално сдружение на 

педиатрите специалисти от 

Ежегодно 
Родители на целевата група 

и медицински специалисти 

Разработени, 

издадени и 

разпространени 
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профилактиката и лечението на РГЕ 

- чрез печатни и елекронни медии, 

интернет страници на пациентски 

организации, родители, медицински 

сдружения; 

 

извънболничната помощ, Българска 

педиатрична асоциация, Българско 

сдружение по иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

информационни и 

обучителни 

материали 

3.3. 

Провеждане на годишни научни 

форуми, посветени на проблема 

РВГЕ и неговата профилактика 

НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, 

Национално сдружение на педиатри 

специалисти от извънболничната 

помощ, Българска педиатрична 

асоциация, Българско сдружение по 

иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

Ежегодно Медицински специалисти 

Проведени ежегодни 

форуми на 

национално и 

регионално ниво 

3.4. 

Провеждане на семинари за 

обучение на изпълнителите на 

програмата, здравни медиатори, 

НПО и др. за необходимостта от 

профилактика на РГЕ 

НКС, националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

Ежегодно 

 

Медицински специалисти и 

здравните медиатори 
Проведени семинари 

3.5. 

Провеждане на срещи с 

журналисти, отразяващи здравни 

теми в медиите, и информирането 

им за дейностите по програмата 

 

НКС, НСОПЛБ, Национално 

сдружение на педиатри специалисти 

от извънболничната помощ, 

Българска педиатрична асоциация, 

Българско сдружение по иновативна 

медицина, националните 

консултанти по инфекциозни 

болести, вирусология, педиатрия и 

неонатология 

Ежегодно 

 
Целеви групи 

Проведени ежегодни 

срещи на 

национално и 

регионално ниво 

4. Осигуряване на високо имунизационно покритие на целевата група 

4.1. 

Провеждане на имунизации с 

ротавирусни ваксини на лицата от 

основната целева група. 

 

ОПЛ, педиатри, неонатолози, 

инфекционисти 

2017- 

2021 г. 

деца от 6 седмична възраст; 

недоносени деца след 

навършена коригирана 

двумесечна възраст, т.е. 

два месеца след 

определения термин за 

раждане 

Проведени 

имунизации 

5. 
Подобряване диагностиката на РГЕ, провеждане на вирусологичен надзор на ротавирусните инфекции с мониториране на 

циркулиращите щамове 
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5.1. 
Изготвяне на указания/алгоритъм за 

диагностика на РГЕ 

Национално сдружение на педиатри 

специалисти от извънболничната 

помощ, Българска педиатрична 

асоциация, Българско сдружение по 

иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

2018 г. Медицински специалисти 
Изготвени указания-

алгоритъм 

5.2. 

Изследване за ротавируси на 

фекални проби от хоспитализирани 

с остър гастроентерит деца на 

възраст до 5 години и провеждане 

на молекулярно - епидемиологични 

проучвания на циркулиращите 

ротавирусни щамове чрез RT-PCR в 

НРЛ по Ентеровируси в НЦЗПБ 

НЦЗПБ Ежегодно Деца до 5 год. с РГЕ 

Изследвани фекални 

проби, проведени 

молекулярно-

епидемиологични 

проучвания 

6. 
Оптимизиране и стандартизиране на лечебния подход при деца с РГЕ в страната като част от комплексната стратегия за борба с 

диарийните заболявания 

6.1. 

Разработване на препоръки за 

лечение и хранене при деца с РГЕ 

 

Национално сдружение на педиатри 

специалисти от извънболничната 

помощ, Българска педиатрична 

асоциация, Българско сдружение по 

иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

2018 г. 
Медицински специалисти, 

родители 

Разработени 

препоръки 

7. Мониторинг и оценка на програмата 

7.1. 

Периодична оценка и анализ на 

работата за повишаване нивото на 

информираност сред населението за 

риска от РГЕ, начинът на 

диагностика, лечение и 

профилактика 

НКС, МЗ, НСОПЛБ, Национално 

сдружение на педиатри специалисти 

от извънболничната помощ, 

Българска педиатрична асоциация, 

Българско сдружение по иновативна 

медицина, националните 

консултанти по инфекциозни 

болести, вирусология, педиатрия и 

неонатология 

Ежегодно 

Медицински специалисти, 

родители, социални 

работници и здравни 

медиатори 

Представен 

шестмесечен и 

годишен анализ на 

извършените 

дейности 

7.2. 

Периодична оценка и анализ на 

изпълнението на имунизацията 

срещу РГЕ на подлежащите 

НКС, МЗ, НЗОК, НСОПЛБ, 

Национално сдружение на 

педиатрите специалисти от 

извънболничната помощ, Българска 

Ежегодно 
Основна целева група, 

родители 

Представен 

шестмесечен и 

годишен анализ на 

извършените 
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педиатрична асоциация, Българско 

сдружение по иновативна медицина, 

националните консултанти по 

инфекциозни болести, вирусология, 

педиатрия и неонатология 

имунизации 

7.3. 
Изготвяне на годишни отчети за 

дейностите по програмата 
НКС Ежегодно Целеви групи 

Представен годишен 

отчет 

7.4. 
Изготвяне на окончателен анализ и 

оценка на програмата 
Национален координатор, НКС 2021 г. Целеви групи 

Изготвен 

заключителен 

доклад с анализ и 

оценка на 

програмата 
 

 


