ОДОБРИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Областна комисия „Здравеопазване” 06.04.2011 г., зала № 1 на
Областна администрация - Русе
На заседанието присъстваха 21 от 30 члена, поканени на заседанието на комисията.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Отсъстваха:
1. Представител на община Борово
2. Представител на община Две могили
3. Представител на Районно управление „Социално осигуряване”, Русе
4. Представител на Районна колегия на Съюза на зъболекарите в България, Русе
5. Представител на работещите в болничната помощ
6. Представител на Дирекция „Гражданска защита”
7. Представител на Регионална организация на Български фармацевтичен съюз
8. Представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”
9. Представител на Фондация „Център Надя”, Русе
На заседанието присъстваха още д-р Сиана Хаджийска - представител на РЗИ, Русе
и д-р Георги Дяков - представител на ОДБХ, Русе.
Гост на заседанието беше д-р Кирил Панайотов - управител на Лечебни заведения
“Медика”, който представи в т. Разни тема за „Ранното откриване на детски заболявания.
Социална значимост, профилактика, лечение и рехабилитация.”
Г-н Иван Григоров - заместник областен управител и председател на Комисията
откри заседанието. Преди да премине към обсъждането на дневния ред, той отбеляза, че
заседанията на комисията се провеждат с цел ефективна работа и взаимодействие между
институциите и е недопустимо отсъствие без уважителни причини. Накратко г-н Григоров
презентира темите, които ще бъдат разгледани и предложи проект на дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на план-график за дейността на Областна комисия
„Здравеопазване” за 2011 г.
Докладва: Павлина Бранкова - секретар на комисията
2. Дежурен кабинет за неотложна помощ - функциониране и условия за посещение.
Докладва: Събина Павлова - представител на РЗОК Русе
3. Развитие на Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” - детска
компонента на Програма СИНДИ в Община Русе, дейности и резултати за 2010 г.
Докладва: д-р Сиана Хаджийска - представител на РЗИ, Русе
4. Специфични изисквания за директна доставка на малки количества суровини и
храни от животински произход от производителя до крайния потребител.
Докладва: д-р Георги Дяков - представител на ОДБХ Русе
1. Разни.
След проведено гласуване, проектът беше приет с пълно болшинство.
По първа точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на г-жа Павлина
Бранкова - старши експерт в Областна администрация - Русе и секретар на Комисията.

В началото г-жа Бранкова започна с отчет на дейността на Комисията през 2010 г.
като отбеляза, че са проведени 2 заседания на комисията. През отминалата година са взети
13 решения, част от които все още са в процес на изпълнение. Г-жа Бранкова уточни, че
това заседание е първото за годината като в него са събрани темите за първото тримесечие
на 2011 г. До края на годината е възможно да възникне необходимост от включване на
други точки към така направения план-график за дейността на комисията за 2011 г. и при
постъпване на нови предложения те ще бъдат добавени.
Г-н Григоров даде думата на членовете за мнения и коментари и след като такива не
постъпиха по първа точка от дневния ред той предложи следното решение: Комисията
приема така предложения план-график за дейността си през 2011 г.
Решението се прие с пълно единодушие.
По втора точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на г-жа Събина Павлова
- представител на РЗОК Русе. Преди да започне по същество, тя благодари на
присъстващите и подчерта, че за първи път дежурния кабинет е разкрит като структура,
която да обслужва пациенти от 8.00 вечерта до 8.00 сутринта, както и през почивните дни.
Тя уточни, че сега държавата ще заплаща по 0,11 лв. на всеки пациент на ОПЛ, който е
сключил договор с такъв дежурен кабинет. Г-жа Павлова направи презентация за
функционирането и условията за посещение на дежурния кабинет за неотложна помощ.
Г-н Григоров даде думата за на присъстващите за коментари.
Д-р Пенка Бахчеванова - директор на Център за спешна медицинска помощ, Русе
попита дали ще е възможно в действителност само 2 кабинета в Русе да приемат
евентуалните пациенти от цялата област. Тя отчете необходимостта от разкриване и на
други дежурни кабинети, които да обхващат всички пациенти, както и неразрешения
проблем с мъртвоприемането в тези кабинети. Д-р Бахчеванова акцентира върху
невъзможността на лекаря да напуска дежурния кабинет, като отбеляза че в Бяла
общопрактикуващите лекари работят и в спешна помощ и в дежурните кабинети
едновременно.. Тя предложи или да му се даде опция при определени пациенти, които
например са трудно подвижни, да може да извършва домашни посещения или да се
предвидят по двама лекари в такъв кабинет. Необходимо е и да се създаде система за
контрол, която да работи.
Г-жа Павлова отчете, че няма законов лост, който да принуди някой да отвори
дежурен кабинет, след като той не е сигурен дали ще може да си осигури финансирането.
Д-р Вид елина Даскалова - председател на УС на Районната колегия на Български
лекарски съюз отчете, че в момента кабинета за неотложна помощ се възприема от
пациентите като място за амбулаторни прегледи. Необходимо е да се разясни какъв е
статутът на кабинета и трябва да се направят нормативни промени в тази насока.
Д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция набеляза,
че основния проблем е необходимостта от промяна в нормативния регламент.
След края на дебатите по втора точка г-н Григоров предложи и единодушно беше
прието следното решение: Да се сезира Парламентарната комисия по Здравеопазване за
установените пропуски в нормативната уредба, с цел предприемане на законови промени
относно:
1. Контролни функции на РЗИ и НЗОК върху дейността на разкритите дежурни
кабинети. Документооборот и документация по консултации и медико-диагностични
изследвания; издаване на амбулаторни листи.
2. Регламентиране необходимата медицинска апаратура и оборудване.
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3. Законово определяне статута на медицинските фелдшери, с цел да им бъдат
делегирани права при оформяне на медицинска документация.
4. Задължения на дежурния лекар.
Срок: 29.04.2011 г.
Отговорник: Павлина Бранкова - Областна администрация; Събина Павлова РЗОК
Г-н Григоров наблегна, че на следващото заседание отговорниците трябва да
докладват какво е развитието по тази точка.
По трета точка г-н Григоров даде думата на д-р Сиана Хаджийска представител на РЗИ, Русе, която презентира дейността и резултатите за 2010 г. по
програма СИНДИ в община Русе.
След края на презентацията не постъпиха предложения и по трета точка комисията
прие единодушно следните решения:
1.
Приема информацията за дейността на екипа на Програма СИНДИ за 2010
година.
2.
Подкрепя усилията на ангажираните институции за ограничаване факторите
на риска за здравето на децата, като препоръчва да се извърши второ проучване с цел
установяване на резултатите от интервенционните дейности.
Срок: 31.12.2013 г.
Отговорник: Д-р Маргарита Николова - Директор на РЗИ, Русе, Регионален
координатор на Програмата
По четвърта точка г-н Григоров даде думата на д-р Георги Дяков - представител
на отдел „Контрол на храните” на ОДБХ Русе, който представи специфичните изисквания
за директна доставка на малки количества суровини и храни от животински произход от
производителя до крайния потребител.
След като приключи презентацията на д-р Дяков, г-н Григоров предложи по
четвърта точка следното решение: Да се популяризира Наредба № 26 от 14 октомври
2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход с помощта на средствата за масово осведомяване.
Срок: 15.04.2011 г.
Отговорник: Павлина Бранкова, Ралица Маринова, д-р Георги Дяков
Решението беше прието с пълно мнозинство.
По т. Разни думата взе д-р Кирил Панайотов - управител на Лечебни заведения
“Медика”. Той презентира по тема: Ранно откриване на детски заболявания. Социална
значимост, профилактика, лечение и рехабилитация.
След края на презентацнята г-н Григоров даде думата на членовете на комисията.
Д- р Стоян Стоянов - представител на работещите в извънболничната помощ, се
обърна към представителите на общините за преразглеждане на размера на наема, който
заплащат представителите в извънболничната помощ, който е двойно по-голям в сравнение
с наема на общопрактикуващите лекари.
Д-р Даскалова отбеляза, че в действителност има официална документация, като е
говорено с общините по места, но засега няма решение по този проблем.
Г-н Григоров предложи съдействие за решаването на този проблем.
По пета точка г-н Григоров предложи на последваща дискусия да се разисква темата
за разработване и внедряване на програма на областно ниво за скрининг, ранно откриване,
лечение и рехабилитация на аномалии на опорно-двигателния апарат и хирургични
заболявания в детска възраст. Тази здравна дискусия трябва да се проведе в началото на
месец юни, като в нея и необходимо да се включат медицински специалисти, педагози,
представители на РИО на МОМН, на ДАЗД, медии и др.
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Д-р Хаджийска отбеляза също, че този скрининг се извършва и резултатите са
такива, че т.нар. гръбначни изкривявания са на второ място след белодробните заболявания
сред децата.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.

ИВАН ГРИГОРОВ
Председател на Области а комисия „Здравеопазване” и
Заместник областен управител
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