Центърът е създаден като самостоятелно звено на територията на лечебното заведение
като има за цел да разшири и допълни дейността на личните лекари, педиатри и акушергинеколози в няколко основни аспекти:
• Информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и с
хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността.
• Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания,
хронични заболявания, бременни жени и родилки
• Предоставяне на специализирани консултации от медицински и немедицински
специалисти за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца,
родилки и бременни с патология на бременността на място в здравно-консултативния
център или в дома по искане на лекар от друго лечебно заведение. Консултациите се
организират по предварително изготвен график и се осъществяват от лекари специалисти от
лечебното заведение – изпълнител в зависимост от диагнозата и искането на насочващия
лекар. Домашни посещения могат да се предоставят на деца с увреждания и хронични
заболявания и недоносени деца до 1 година, за които след оценка на състоянието е преценена
от специалистите в лечебното заведение необходимост от провеждане на консултация в
домашни условия.
Дейността на ЗКЦМДЗ се ръководи от Координатор, който организира дейностите,
съвместно със социален работник и психолог. В Центъра се предоставят информационни,
консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и
специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Консултациите
се извършват както на място в центъра, така и по преценка в дома на пациентите.
Посещението в центъра става по преценка от личния на детето или от лекар-специалист от
извънболничната медицинска помощ. Домашните посещение се предоставят на деца с
увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година.
Програмата за Подобряване на майчино и детски здраве бе разкрита на 21,09,2015 година
в МБАЛ Д-р Тота Венкова Габрово.
За времето през което е създаден центъра до 31 декември 2015 година са извършени над 130
медицински и психологични консултации на деца с хронични заболявания и бременни.
Недоносените бебета са посетени от специалисти в дома и им е оказана методическа помощ
и извършен консултативен преглед
В национален мащаб, по Националната програма за подобряване на майчиното и детско
здраве 2014–2020 г. ще се осигурява и комплексно медицинско наблюдение на деца с
хронични и вродени заболявания, недоносени деца и бременни.

