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СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 1/12.04.2016 г.
от редовно заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
здравеопазването
Днес, 12.04.2016 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
От всички 40 членове присъстваха 22. Налице беше необходимият кворум за
провеждане на заседание. Същото се протоколира от г-жа Надежда Шанова – старши
експерт в Областна администрация и секретар на Комисията.
Г-н Станимир Станчев – Заместник областен управител и председател на
Комисията откри заседанието и запозна присъстващите с дневния ред, който беше
приет след гласуване:
1. Данни за здравето сред населението на възраст от 10 до 19 г. и над 20 г.
възраст. Самооценка на здравето, здравни знания, умения и нагласи за здравословен
начин на живот.
Докладва: д-р Димитър Лазаров – главен експерт в отдел ПБПЗ към РЗИ Русе.
2. Предоставяне на информация за разпоредбата на чл. 7 и чл. 11а от Закона за
закрила на детето и дискусия по темата.
Докладва: представител на Държавна агенция за закрила на детето Русе.
3. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
Г-н Станчев премина към първа точка и даде думата на д-р Димитър Лазаров
– главен експерт в отдел ПБПЗ към Регионална здравна инспекция Русе.
Д-р Лазаров запозна присъстващите с информация относно данни за здравето
сред населението на възраст от 10 до 19 г. и над 20 г. и самооценка на здравето,
здравни знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот. Той наблегна
основно на преминалите анкетирани през Общопрактикуващ лекар, брой лекувани в
болнично заведение, отсъствие от работа поради болест, прием на лекарства,
самооценка на здравното състояние, брой профилактични прегледи и др.
(Приложение 1). Д-р Лазаров завърши изказването си с това, че за здраве се счита не
само, когато човек има физически добро самочувствие и няма белег или травма, но и
да има добър психо-социален статус.
Г-н Станчев благодари за така изнесената информация и даде думата на
присъстващите за мнения и коментари.
Думата взе д-р Руденко Йорданов. Той поясни, че се надява да са спазени
основните правила при извършване на подобно проучване и анализ като
представителната извадка и броя на хората, необходими за проучването. Друго, което
му е направило впечатление е във връзка с нивата на холестерола на анкетираните –
дали изследванията са им били на скоро, дали помнят своите резултати и др. Друго,
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което д-р Йорданов каза е, че не е видял в анкетата данни за наркоманията при
подрастващи, затлъстяването, нерационалното хранене, недостатъчната физическа
активност и не на последно място фактора психическо здраве и най-вече нарастващата
агресия. Всичко това е по-скоро плод на самооценка, отколкото на оценка и е
необходимо да има сравнителен анализ.
Д-р Лазаров отговори, че той няма данни върху колко човека е правен анализа,
а материалът му е предоставен от София.
Д-р Маргарита Николова – директор на РЗИ Русе допълни, че материалът е
изготвен от Националния център по обществено здраве и анализи и смята, че са
спазени изискванията и предполага, че целта на проучването е точно самооценката на
хората.
По втора точка г-н Станчев даде думата на г-жа Палабуйкова –
представител на Държавната агенция за закрила на детето, отдел Русе.
Г-жа Палабуйкова запозна присъстващите подробно с разпоредбата на чл. 7 и
чл. 11а от Закона за закрила на детето. Тя изрази мнение, че чрез широкото
информиране на обществеността под формата на организирани кръгли маси, работни
срещи и др. с участието на медии, които да отразят дейно разглежданата
проблематика, ще се допринесе за информираността на гражданите и повишаване на
чувствителността им към проблемите на децата и техните права.
В тази връзка думата взе г-жа Радостина Пейкова – представител на
Община Русе. Тя каза, че Закона за закрила на детето работи вече 15 години и твърди,
че всички служители, работещи с деца много добре познават чл. 7 от Закона, който е
част от техните длъжностни характеристики. В Община Русе няма институция, в
която да не са разработени съответни процедури как да се реагира в случай на насилие
или инцидент с дете. Тя поясни, че е член на екипа по координационен механизъм,
сформиран в случаите на сигнали за насилие и подаваните сигнали основно са от
болнични заведения и училища. В заключение каза, че може би Агенцията за закрила
на детето имат някакъв повод, за да бъде дискутирана тази тема.
Г-жа Палабуйкова отговори,че има повод и той е, че при направена проверка
в две училища на територията на областта, се оказало, че не достатъчно добре са
запознати със Закона за закрила на детето и са изнесени в медиите лични данни за
дете и родител.
Г-жа Петя Лазарова – представител на РИО Русе попита какви са
препоръките след извършената проверка в съответното училище и направените
констативни протоколи.
Г-жа Палабуйкова отговори, че в момента се подготвя доклада и не може да
даде подробна информация, но при изготвяне на някакви предписания, Регионалният
инспекторат по образование ще бъде уведомен.
Д-р Йорданов повдигна въпроса свързан със Закона за закрила на детето и
взаимотношенията ни с деца мигранти, които се настаняват в нашия приют за деца.
Такива деца за календарната 2015 г. са 30. Това е една територия, която е неусвоена от
гледна точка на нормативната уредба, защото има някои особености, които
действащото законодателство понякога може трудно да бъдат отнесени към
съответните казуси. В по-голямата си част, това са деца пресичащи не по законния ред
българската граница, органите са задържали главата на семейството и децата се
настаняват с прокурорско постановление. Езикът е различен, културата също, има
особености в здравния статус, имунизационния календар. Тези деца са в особен
режим, когато семействата им са отказали да получат статут на бежанци и не могат да
ползват права за здравното осигуряване. Това е проблем, който не е законово уреден.
С оглед изказването на д-р Йорданов, г-н Станчев предложи всичко това да го
оформи и внесе в писмен вид в Областна администрация Русе, след което да се
предприемат съответните действия.
Поради изчерпване на дневния ред, г-н Станимир Станчев закри заседанието.
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