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Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве 

В „УМБАЛ „Света Анна“ София“ АД, гр. София, ул. „Д. Моллов“ №1 е създаден и 

функционира Здравно-консултативния център. Намира се в основната сграда на „УМБАЛ 

„Света Анна“ София“ АД, База – Запад, Административна част, етаж 1, кабинет 1 с 

координатор  – Ясенка Дамянова. Към центъра са назначени психолог и социален 

работник. 

От услугите на центъра, които са напълно безплатни,  могат да се възползват 

родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични 

заболявания,  недоносени деца, както и техните родители. 

В центъра се извършват: 

 психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични 

заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, 

хоспитализирани в болницата; 

 специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, 

психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и 

недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от 

извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-

терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на 

задължителното здравно осигуряване; 

 специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при 

заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от 

специалист по АГ, (освен прегледа по реда на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба  № 

26/14.06.2007г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от 

извънболничната помощ; 

 осъществяване на допълнителни консултации от лекари – специалисти по акушерство 

и гинекология, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени 

по искане от личните лекари; 

 информация за извършване на безплатни генетични изследвания на бременни жени, 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; 

 по преценка на специалистите, ще се извършват и домашни посещения на недоносени 

деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания. 
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Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 

8:00 до 16:30 часа на телефон:. 02/975 91 18, 0879 885 062. 

ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ КООРДИНАТОРА СЛЕД 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ!!! 

ДОМАШНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО 

ИЗГОТВЕН ГРАФИК!!! 

 

 

 

Провеждане на масов универсален слухов скрининг при 

новородени 

 

Изследването осигурява възможност за ранна диагностика и своевременно лечение 

при деца с увреждания на слуха. То се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър 

или УНГ) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или 

близък роднина, след подписано информирано съгласие. При установени отклонения ще се 

дават указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 

дни след изписването му от УНГ специалист в УНГ отделение. 

Лечебни заведения, които осъществяват тази дейност: 

1. „УМБАЛ „Света Анна“ София“ АД; 

2.  „МБАЛ – Самоков“ ЕООД; 

3. „МБАЛ – Ихтиман“ ЕООД; 

4. „МБАЛ Проф. Д-р Ал. Герчев - Етрополе“ ЕООД; 

5. „МБАЛ – Ботевград“ ЕООД. 

 



3 
 

ЛЗ Брой на новородени, на които  

е проведено изследване с 

апарат за отоакустични емисии 

през 2022 г. 

УМБАЛ „Св. Анна“ София АД  471бр. 

МБАЛ – Ихтиман ЕООД 53 бр. 

МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“– Етрополе ЕООД 109 бр. 

МБАЛ – Самоков ЕООД 
219 бр. 

МБАЛ – Ботевград ЕООД 
89 бр. 

 

 

ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪПРОСИ ПО ДЕЙНОСТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (2021 – 

2030), МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБРЪЩАТЕ КЪМ: 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЕЛЕНА САПУНДЖИЕВА  

КООРДИНАТОР ЗА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ: 

Телефон 0885821079 

e-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg    
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