Всяко бебе е БЕЗценно
ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Закон за здравето, чл. 127 (1) За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право
на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на
жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.

Какъв е проблемът?
7000 бебета годишно се раждат от бременности,
непроследени от медицински специалист.

РАЖДАНИЯ ПО ГОДИНИ

Поне 1/3 от тежките заболявания при
недоносените бебета се дължат на нелекувани

инфекции по време на бременност.

ЦЕНА ЗА БОЛНИЧНА ГРИЖА ЗА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО
И ПРИ УСЛОЖНЕНИЯ (цени в лв. по НРД за 2021 г.)

- брой раждания на
осигурени жени

- брой раждания
по Наредба 26
по данни на НЗОК

по данни на НЗОК

Според НАРЕДБА 26 на Министерство на здравеопазването, здравно неосигурените жени имат
право на 1 безплатен преглед и лабораторно изследване за целия период на бременността.
Въпреки това, една от десет жени през 2021 г.
ще роди, без да е преминала дори един преглед
по време на бременността си.
ДЯЛОВЕ НА РОДИЛКИТЕ ПО НАРЕДБА 26
БЕЗ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ
2020

2019

През 2021 г. ще платим над 63 млн. лв. за
болнично лечение на новородени.
ГОДИШЕН БЮДЖЕТ ЗА ГРИЖА ЗА НОВОРОДЕНИ ПО
СТОЙНОСТИ НА НРД ЗА 2021 Г. (В ЛВ.)
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Всяко бебе е БЕЗценно
Знаете ли, че...
Непроследените бременности се свързват и с повишен риск от раждане на недоносени бебета.
У нас всяка година се раждат по около 6 500 недоносени бебета.
Ако само при 26 от тях бъдат избегнати предотвратими усложнения, това ще покрие
разходите за проследяване на бременностите на всички жени без здравна осигуровка.

Какви са възможностите?
По данни на НЗОК за 2020 г. за проследяване на
една неосигурена жена сме отделили едва 19 лв.

РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА ЗА ЕДНО
БЕБЕ СПРЯМО ГРИЖА ЗА НОВОРОДЕНО С УСЛОЖНЕНИЯ (В ЛВ.)

Ако инвестицията в проследяване на бременността на
всички бременни жени у нас доведе до намаляване на
усложненията при бебетата само с 5%, то спестените
ресурси ще бъдат над два пъти по-голяма стойност от
тази инвестиция.
РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА
СПРЯМО ПРИХОДИ ОТ ПРЕВЕНЦИЯ (В ХИЛ. ЛВ.)

РАЗХОДИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТТА СПРЯМО ПРИХОДИ ОТ ПРЕВЕНЦИЯ (В ХИЛ. ЛВ.)

Нека помислим заедно как, с помощта на икономическите данни и анализ,
да изградим ефективни и хуманни политики, които са в интерес на цялото
общество.
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