ОДОБРИЛ: / П /
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от заседание на работна група по решение на Постоянната секторна комисия в
областта на здравеопазването, 16.03.2015 г., 15:00 ч. в кабинет 403 Б
На 16.03.2015 г. (понеделник) от 15.00 часа се състоя работна среща в кабинета
на г-н Станимир Станчев – зам. Областен управител на област Русе.
На срещата присъстваха г-н Станчев, д-р Пенка Бахчеванова – директор на
Център за спешна медицинска помощ Русе, д-р Руденко Йорданов – директор на
секретариата на Областния съвет на Български червен кръст Русе и представител на
МБАЛ Русе, сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Русе, Регионален
инспекторат по образование Русе, Регионална здравна инспекция Русе, Регионална
дирекция „Автомобилна администрация” Русе, Регионален център 112 Русе, г-жа Пенка
Попова началник на отдел АКРР в Областна администрация Русе и експерти от отдел
АКРР, г-жа Мерлин Масалджиева старши експерт и г-жа Елица Петкова главен
експерт.
По време на срещата се обсъдиха възможности за изпълнение на приетото
решение (26.03.2015 г.) на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването, а именно: В срок до 16.03.2015 г. да се сформира работна група в
състав от представителите на: Областна администрация Русе, РЗИ, ЦСНМП, МВР, т.
112, МВР – КАТ, МБАЛ Русе, РИО на МОН, ДАИ, БЧК, която, използвайки
мултидисциплинарния подход, да изработи конкретни предложения за:
1. Хармонизиране на Националната стратегия за безопасно движение по
пътищата и Националната здравна стратегия с Евродоклада и резолюцията към него от
Европейския парламент от 8 юли 2011 г.
2. Хармонизиране на Областната стратегия за безопасно движение по пътищата
с
Евродоклада и Резолюцията към него от Европейския парламент от 8 юли 2011 г. и
плана за изпълнението й.
3. Създаване на електронен регистър за събиране, обработване и анализ на
данните за пътно-транспортния травматизъм в Русенска област (предложението да има
характер на пилотен проект, който в последствие да бъде предложен за прилагане в
национален мащаб)
4. Предприемане на по-активни мерки за изпълнение на съществуващата
нормативна уредба, свързано с обучението на служителите на МВР КАТ Русе, съгласно
Наредба № І – 183/04.12.2002 г. за условията и реда за контрол и взаимодействие между
контролните органи на МВР и лечебните заведения за оказване на помощ на
пострадалите при ПТП с участието на Центъра за спешна медицинска помощ и БЧК –
Русе.
5. Семантично уеднаквяване (хармонизиране на понятийната система) на
показателите за база данни по пътно-транспортния травматизъм и внедряването им за
събиране, обработка и анализ.
Г-н Станчев изрази мнение, че създаването на регистъра е наистина тежко
начинание, но ако тази идея бъде осъществена успешно, тя ще е от полза и на други

области в страната, тъй като цяла България трябва да съгласува начина на водене на
статистика с възприетия в Европейския съюз.
След дискусията, всички участници се обединиха около следните решения:
РЕШЕНИЯ:
1. Да се организира опреснително обучение на служителите от МВР КАТ и ДАИ
за оказване на първа помощ.
Срок: 31.12.2015 г.
Отг: БЧК, ДАИ и МВР КАТ
2. Да се актуализира Стратегията за безопасност на движението по пътищата в
област Русе, като се предложат за включване нови индикатори за наблюдения и др.
Срок: 30.06.2015 г.
Отг. ОА и членовете на раб. Група
3. Да се разнообрази учебната програма, като се имплантират практически
казуси в нея, да се предостави на класните ръководител, като представителна извадка
от тях се обучат от БЧК. Програмата да се разпространи чрез вътрешно-учебни
механизми.
Срок: 15.09.2015 г.
Отг. РИО на МОН и БЧК
4. Да се представя ежемесечно в ОА попълнена анкетна карта (актуализирана),
свързана с пътнотранспортния травматизъм
Срок: 5-то число на следващия месец
Отг: РЗИ,МВР КАТ, ЦСМП, тел. 112,
МБАЛ и БЧК
5. Да се проучи възможността за разработване и кандидатстване с проект за
въвеждане и поддържане на електронен регистър относно пътнотранспортния
травматизъм.
Срок: 15.04.2015 г.
Отг. ОА и членовете на работната
група
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе

