ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯ “ДЕТСКО СЪРЦЕ”
За периода април, 2004 – 2005 год.
Дейността на Асоциация “Детско сърце” през отчетния период бе
съсредоточена върху основните дейности на Асоциацията и следните
основни задачи:
1.Подобряване и разширяване на дългосрочната програма на
Асоциацията с оглед подобряване на психическото, физическото и
социално здраве на сърдечно болните деца.
2.Разширяване дейността на психосоциалната служба за работа с деца
с други хронични заболявания.
3.Социална закрила и материално подпомагане на децата и техните
семейства.
4.Оздравителни рехабилитационни програми за отдих на децата
5.Подобряване работата на Асоциацията и нейното популяризиране
6.Финансиране
ПСИХОСОЦИАЛНА СЛУЖБА – ръководител на службата е г-ца
Мила Маркова.Службата работи в няколко направления:
1.консултативна дейност – извършва се в Център “Детско сърце”
ежеседмично.През годината са осъществени 109 консултации и 9
сесии за дългосрочна терапевтична работа в индивидуален /69/ и
семеен /49/ план на общо 73 пациенти по проблеми, свързани с
трудности в адаптацията към нови училища, трудности в социалната
адаптация, поведенчески проблеми, подготовка за операция,
следоперативна травма.
2.социална дейност - Социалният работник – Елена Станева извърши
общо 54 социални консултации на 39 семейства,свързани предимно с
кандидатстване пред районни комисии – РЕЛК,търсене на работа и
възможности за социални облекчения на децата, претърпели сърдечна
операция.
В социалните спални на Център “Детско сърце” бяха настанени над
150 семейства от страната по повод различни изследвания,
манипулации и оперативно лечение на децата им.
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3.Научни разработки – През м.октомври,2004г. Мила Маркова и
Велина Костова /психолози / учавстваха в Европейска конференция
по фамилна терапия в Германия-Берлин.На тази конференция г-жица
Маркова изнесе доклад на тема “Различия в източноевропейския и
западноевропейския семеен модел”.
В Националната Кардиологична Болница стартира нова разработка,
свързана със стандартизация на теста за качество на живот на деца
след сърдечна операция на възраст между 8 и 18 години.
Г-жица Мила Маркова има 3 статии /публикации/ на теми свързани с
психическото развитие на децата.
Калина,Ивайло и Мариета ,членове на клуб “Младеж” взеха участие в
международна конференция на младите хора с оперирани сърца от 1016 юли,2004г. в Швейцария.Пътуването се осъществи с финансовата
подкрепа на фирма “Медимаг”.
Те ще разкажат повече за това си участие.
4.Проекти – През отчетния период се завърши работата по проект
финансиран от Фонд “Социално подпомагане” , който стартира
септември,2003г. към Агенцията по социални дейности.
5.Рехабилитационни оздравителни програми – през годината се
проведe eдна рехабилитационна програма 31 юли – 10 август
,Сарафово.Програмата се реализира с финансовото съдействие на
фонд “Социално подпомагане” на Министерството на труда и
социалната политика в рамките на проект, с начало 2003
година.Учавстваха 32 деца предимно след сърдечна операция,на
възраст от 9 до 17 години от цялата страна – Добрич, София,Сливен,
Пловдив,Пазарджик,Дупница и др.За децата се грижеше екип от
кардиолог,психолог и социален работник.Всички участници имаха
застраховка за злополука,вкл. и за транспорта.
Децата бяха организирани в две подгрупи според възрастта и
учавстваха в специална програма ,организирана от психолозите
,където се разглеждаха специфичните проблеми на децата.
Организирани бяха спортни игри и подходящи забавления ,една
специална екскурзия до Слънчев бряг и гр.Несебър;една група посети
гр.Бургас; дискотеки и др.
Д-р Ташков, зам.председател на УС на Асоциацията,който
традиционно е лекар-кардиолог и главен организатор на нашите
оздравителни програми и би могъл да разкаже малко повече за тази
дейност,както и какво предстои за тази година в това направление.
Активната работа на психолозите, соц.работник и лекарите имаха
много добър ефект върху подобряването на психо-емоционалното и
физическо състояние на децата.
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6.Клубна дейност –през изтеклата година най-активни бяха срещите
в клуб “Приятелство” един път месечно.Създаде едно пространство,
където децата споделят тревогите си, получават подкрепа, изпробват
различни поведения, занимават се с
интересни за тях
неща.Обикновено присъстват 10-15 деца.
Както повечето от вас знаят през 2001 год. към Асоциацията се
учреди клуб “Младеж”.Той е насочен към проблемите на младите
хора /над 18 год./ със сърдечни заболявания. Клубът бе създаден с
чисто човешки стремеж да подаде ръка на тези млади хора, да
подпомогне адаптацията им и личната и професионална реализация.
От 23 до 26 септември,2004 год. в комплекс “Щъркелово гнездо” се
проведе Втората Национална конференция на младите хора със
сърдечни заболявания.Първата конференция се проведе в гр.Поморие
предната година.
Като цяло дейността на психосоциалната служба през годината беше
насочена не само към стабилизиране и разширяване на Център
“Детско сърце” и организиране на работата в него, но и към
поуляризиране на Асоциацията и включване на различни
професионалисти и семейства с оперирани деца от различни градове
активно в дейността ни.
ЗДРАВНА И МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ –тази дейност извършваме по
време на семинарите в различните градове на страната.Тази година за
съжаление не можахме да организираме такива семинари.Аз и д-р
Кънева учавствахме със здравни консултации в Бургас,юни,2004г. в
рамките на проект,който се реализира от Асоциация за семейна
подкрепа и социална работа с която имаме съвмесни проекти и работим
много добре.Бяха консултирани около 25 деца. Считам, че тази
дейност-семинарната- е полезна тъй като предлагаме услугата на
хората в техния район, спестяваме им финансови средства и не на
последно място осигуряваме висококвалифицирана консултация на
място от специалист детски-кардиолог.
Освен това всички деца, които учавстват в рехабилитационните
програми предварително са прегледани и е направена оценка на
физическото им състояние и дали е подходящо участието им в дадена
програма.
Ние, детските кардиолози сме посредници в решаването на здравните
проблеми на израстналите младежи с ВСМ – оперирани и неоперирани.
Оказваме им съдействие в контакт с кардиолозите за възрастни или
консултации с други специалисти.
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Заедно с ръководството на Националната кардиологична болница
обмисляме начина на колаборация между детските кардиолози и тези
за възрастни по отношение обгрижването на израстналите с ВСМ.
Въпреки финансовите затруднения Асоциацията продължава да издава
бюлетин.През отчетният период са издадени два бюлетина.Стремим се
да разнообразяваме материалите и темите в него, но дали постигаме
тези цели ще кажете вие.
Освен това изготвихме информационна брошура за родители,която
издадохме съвместно с Бургаската Асоциация . Финансовите средства
бяха осигурени от Обединените Холандски Фондации.
Популяризиране на Асоциацията –това е едно от най-слабите ни
места,за които уважаваната от нас проф.Величкова често ни
критикува и с право.В това отношение има известен напредък –
имаме няколко изяви в нац.радио и други частни радиа.Ние се
популяризираме главно чрез бюлетина и информационната брошура
за родителите.Разбира се, че това не е достатъчно и има още какво
да се прави.
Набиране на средства –основен източник на средства през
годината бяха
спонсорите и тук мястото да ги спомена с
благодарност :
1.д-Р Ничев ни дари 500 лв. и финансира изработването на
значките със знака на Асоциацията
2.Фирма – Медимаг – г-жа Силвия Петрова – 1134 лв. с които се
осъществи пътуването на двамата младежи за конференцията в
Швейцария.
3.Дарения от родители – 1325 лв.
4.Дарение от колеги от Македония-детски кардиолози,които бяха
гости на кардиологичния конгрес – дариха 75 евро.
Накрая искам да благодаря на членовете на целия УС за усърдната
работа.
Благодаря за вниманието.

....................
Доц.Цонзарова
/Председател на Асоциацията/

4

