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Приложение № 1 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОРАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦА 0 ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2015-2020 Г. 

 

РАБОТНА ПРОГРАМА 
 

№ 

по 

ред 

Дейност Отговорни 

институции/ 

Изпълнители 

Срок Целеви групи/ 

бенефициенти 

Резултати/Индикатори 

1 2 3 4 5 6 

1. Структури за управление и координиране на дейностите по изпълнение на програмата 

1.1. 
Сформиране на Национален координационен съвет 

по профилактика на оралните заболявания (НКС)  МЗ 
2015 г. 

МЗ, НКС 

 

Сформиран НКС, одобрен от министъра на 

здравеопазването 

1.2. 
Утвърждаване на Национален координатор и 

секретариат за програмата   МЗ, НКС 
2015 г. МЗ, НКС 

Утвърден Национален координатор и 

секретариат   

1.3. 
Утвърждаване на регионални координатори  

МЗ, НКС 
2015 г. МЗ, НКС 

Утвърдени  регионални координатора на 

програмата 

1.4. 
Поддържане на интернет страница на програмата и 

обновяване на информацията 

МЗ,НКС,  

Национален 

координатор 

Ежегодно 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Поддържане на  интернет страница 

2.  
Дейности за повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, 

бременните жени, децата и учениците 

2.1. 

Разработване на методично ръководство за 

профилактика на кариеса чрез здравословно хранене, 

правилна устна хигиена и др. за изпълнителите на 

програмата – лекари по дентална медицина.  

МЗ, НКС,  

Национален 

координатор 

2016 г. лекари по дентална 

медицина 

Издадено методично ръководство за лекари 

по дентална медицина. 

 

2.2. 

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, РЗИ 

Ежегодно 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Разпространени информационни материали 

2.3. 
Организиране на годишни форуми, насочени към 

профилактика и лечение на оралните заболявания. 
 НКС, БЗС Ежегодно 

Деца,  медицински  

специалисти, 

родители, учители 

Проведени годишни форуми 

2.4. 
Провеждане на срещи за информация за дейностите по 

програмата  за журналисти, отразяващи здравната 

 

МЗ, НКС, БЗС, 
Текущ Деца, родители, 

учители, бременни 

Провеждане на срещи по дейностите на 

програмата и тяхното отразяване в медиите 
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тематика в медиите Национален 

координатор  

жени, медицински 

специалисти и др. 

2.5. 

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 

обучението на децата, както и с административните 

ръководители 

МЗ, НЦОЗА,  БЗС, 

Национален 

координатор, РЗИ 

Периодично 

Деца, родители, 

учители,  

медицински 

специалисти и др. 

Проведени семинари по профилактика на 

оралните заболявания 

3. Профилактични дейности – флуорна профилактика и превенция на флуорозата 

3.1. 

Информиране на здравните и медицинските 

специалисти,  общинските органи и населението за 

кариес профилактиката с флуорсъдържащи продукти 

МЗ,  РЗИ, НЦОЗА 
2017 г.,  

2019 г. 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Издадени информационни материали 

3.2. 

Информиране на здравните и медицинските 

специалисти (общопрактикуващи лекари и т.н.),  

общинските органи и населението в населените места, в 

които флуоридите в питейните води са в оптимални 

граници, че не следва да се провежда флуорна 

профилактика 

 

МЗ,  РЗИ, НЦОЗА текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Издадени информационни материали 

3.3. 

Информиране на здравните и медицинските 

специалисти (общопрактикуващи лекари и т.н.),  

общинските органи и населението в населените места с 

наднормено съдържание на флуориди в питейната вода, 

не се препоръчва на деца под седем годишна възраст 

ежедневната консумация на питейната вода 

МЗ,  РЗИ, НЦОЗА текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Издадени информационни материали 

3.4. 

Подпомагане решаването на проблема с наднорменото 

съдържание на флуориди в питейната вода в 

проблемните населени места 

МЗ,  РЗИ, НЦОЗА текущ 

Деца, родители, 

учители, бременни 

жени, медицински 

специалисти и др. 

Съдържанието на флуориди в питейната 

вода не превишава нормата 

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

4.1. 

Утвърждаване на методическо ръководство за 

поставянето на силанти с критерии и професионални 

указания 

НКС 2015 г. 
лекари по дентална 

медицина 
Утвърдено ръководство 

4.2. 

Информиране на децата и родителите им за 

необходимостта от поставянето на силанти, 

съдържанието на процедурата и предоставените 

възможности от програмата, чрез организиране и 

провеждане на срещи и предоставяне на 

информационни материали 

МЗ, БЗС, РЗИ, 

Лекарите по 

дентална медицина 

Текущ Деца и родители 

 

 

 

Информирани деца и родители 

 

 

 

4.3. 
Определяне на екипи за поставяне на силанти по 

програмата 

МЗ, НКС, 

Национален 
Текущ 

лекари по дентална 

медицина 
Определени екипи 
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координатор,  

регионални 

координатори, 

ЛДМ 

4.4. 
Обучение на лекари по дентална медицина за поставяне 

на силанти 

НКС, Национален 

координатор. ФДМ 
ежегодно 

лекари по дентална 

медицина 
Проведени обучения 

4.5. Осигуряване и доставка на силанти 

МЗ, Рег. 

координатори,  

лекари по дентална 

медицина 

Ежегодно 
лекари по дентална 

медицина 
Доставени силанти 

4.6. 
Осигуряване и доставка на еднократен 

инструментариум за поставяне на силанти 

МЗ, Рег. 

координатори, 

ЛДМ 

Ежегодно 
лекари по дентална 

медицина 
Доставен инструментариум 

4.7. 
Поставяне на силанти на първите постоянни молари 

през първите години след пробива им  

Лекари по дентална 

медицина 

определени за 

работа по 

програмата 

Ежегодно Деца и ученици 
Поставени силанти на първите постоянни 

молари на до 20 000 деца годишно.  

4.8. Отчитане и контрол на дейностите по силанизиране 

МЗ, Национален 

координатор,   

регионални 

координатори, 

ЛДМ 

Ежегодно 
Участници в 

програмата 
Предадени отчети и извършен контрол 

5. Мониторинг и оценка на програмата 

5.1. 
Провеждане прегледи на контролни групи деца за 

оценка на програмата 

  НКС, БЗС, лекари 

по дентална 

медицина 

Ежегодно 
Деца от 3 възрастови 

групи 
Извършени прегледи 

5.2. 
Периодична оценка и анализ на дейностите по 

силанизиране 

 НКС, БЗС, 

Национален 

координатор 

Ежегодно 
Участници в 

програмата 

Представен анализ от извършените 

дейности по силанизиране 

5.3 

Периодична оценка и анализ на работата за повишаване 

нивото на информираност сред населението за оралните 

заболявания 

 Национален 

координатор, БЗС, 

ФДМ, НЦОЗА 

Ежегодно 
Участници в 

програмата 
Представен анализ от извършение дейности  

5.4. 
Изготвяне на годишни отчети за дейностите по 

програмата 

НКС, Национален 

координатор 
ежегодно 

Участници в 

програмата 
Представен годишен отчет 

5.5. 

 

Епидемиологична оценка на зъбния кариес и отчитане 

на нивото на кариес редукция при деца на възраст 8, 9 и 

10 години, на които са поставени силанти сравнена с 

контролна група деца на същата възраст, на които не са 

поставяни силанти 

МЗ, НКС 
2019 г.,  

2020 г. 

Участници в 

програмата, ФДМ 

Доклад за резултатите от 

епидемиологичното проучване 

5.6. Изготвяне окончателен анализ и оценка на програмата 

МЗ, НКС, 

Национален 

координатор, ФДМ, 

БЗС 

2020 г. 
Институции, МЗ, 

общественост 

Изготвен доклад с анализ и оценка на 

програмата 

 


