ОДОБРИЛ:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на Областна комисия „Здравеопазване”
06.07.2011 г., зала № 1 на Областна администрация - Русе
На заседанието присъстваха 20 от 30 члена, поканени на заседанието на комисията.
Отсъстваха:
Ивайло Дървеняшки - директор на Районно управление „Социално осигуряване“;
- Д-р Минчо Вичев - представител на работещите в болничната помощ, управител на
МБАЛ - Русе;
Ивелин Димитров - представител на Областно управление „Пожарна безопасност и
защита на населението“;
- Пламенка Стефанова - представител на Регионална организация на Български
фармацевтичен съюз;
Цветелина Георгиева - представител на Община Борово;
Боян Симеонов - представител на Община Две могили;
Десислава Атанасова - представител на Община Ценово;
- д-р Недка Дикова - представител на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа”,
Русе;
Жасмина Рангелова - представител на Регионален съвет на КНСБ, Русе;
- проф. д.т.н. Христо Белоев - представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Иван Григоров - заместник областен управител и председател на Комисията
откри заседанието. Той предложи и единодушно беше приет следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за дейностите на детските ясли на територията на Община Русе.
Докладва: Представител на Община Русе
2. Нови лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани от НЗОК - ред и
възможности на получаване.
Докладва: Представител на РЗОК - Русе
3. Представяне на сравнителен анализ за резултатите от Регионалното проучване на
организираното подкрепително хранене на учениците от начална ученическа възраст в
Община Русе и взаимовръзката му с разпространението на социално-значими заболявания,
за тригодишния му период 2008-2010 г.
Докладва: Представител на РЗИ - Русе
4. Обсъждане актуални въпроси, свързани с безстопанствените кучета, като важен
ветеринарно-медицински, здравен и социален проблем.
Докладва: Представител на РЗИ - Русе
5. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
След проведено гласуване, проектът беше приет с пълно единодушие.
По първа точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на г-жа Даниела
Великова - представител на Община Русе, която представи дейността на детските ясли на
територията на Община Русе. (Приложение 1)
След това членовете на комисията бяха приканени да изразят мнение по изнесената
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информация. Д-р Виделина Даскалова - представител на Български лекарски съюз (БЛС)
благодари за информацията и сподели, че съществува проблем между медицинските
специалисти, обслужващи детските градини и лекарите, към които са насочвани децата при
наличие на заболяване. Тя сподели, че мнението на лекарите се подлага на съмнение и
децата отново биват връщани от детските ясли. Г-жа Великова отговори, че това се случва
заради безопасността на другите деца. За да бъде разрешен този проблем, г-н Григоров
предложи да се проведе среща между представители на БЛС и медицинските специалисти.
След това г-н Григоров попита дали съществува проблем с броя на местата, с
недостиг на кадри или друго. Г-жа Великова отговори, че места наистина не достигат и това
е във връзка с новото изискване, съгласно Наредба № 26 на Министерство на
здравеопазването, децата да остават в яслена група до месец септември на годината, в която
навършват 3-годишна възраст. Също по тази Наредба е изискването за специална
материална база, особено в детските ясли, в които има кърмачета. Г-жа Пенка Попова
- началник отдел Регионално развитие в Областна администрация попита дали има
предложение за решение на тези проблеми. Г-жа Великова поясни, че Община Русе е
кандидатствала по проект „Основен ремонт на 10 детски ясли“, но заради изключително
високите изисквания, той не е одобрен. Въпреки това при отворена нова процедура ще се
доразработи и отново ще се кандидатства. Стана ясно, че за учебната 2011-2012 г. броят на
децата до 3 г., чакащи за прием в детска ясла е голям, поради което е необходимо да се
потърси възможност за изграждане на нова детска ясла.
По първа точка от дневния ред г-н Григоров предложи, а комисията единодушно
прие следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Комисията оценява като добро състоянието на детските ясли на територията
на Община Русе по отношение на материална база, квалификация и численост на
персонала, както и по отношение на полаганите грижи за децата.
2.
Да се организира тематична работна среща с участието на Община Русе,
представители на БЛС и здравните специалисти в Детските ясли за уточняване на някои
различия във вижданията им.
Отговорник: Областна администрация
Срок: 30.09.2011 г.
3.
Препоръчва на община Русе да актуализира проект „Основен ремонт на 10
детски ясли” с цел готовност за кандидатстване при нова възможност.
Отговорник: Кмет на Община Русе
Срок: До отваряне на подходяща процедура
4.
Община Русе да потърси възможности за разкриване на нови места в детски
ясли с оглед удовлетворяване на заявленията от родители, тъй като 600 деца от 1 до 3
години чакат за прием през 2011 и 2012 година.
Отговорник: Кмет на Община Русе
Срок. 30.12.2011 г.
По втора точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на г-жа Събина Павлова
- представител на Районна здравноосигурителна каса Русе, която презентира новия ред за
получаване на новите лекарствени продукти, заплащани от Националната
здравноосигурителна каса. (Приложение 2) След приключване на презентацията г-н
Григоров даде думата на членовете на комисията за коментари. Д-р Камен Кожухаров
- представител на Комплексен онкологичен център Русе посочи като основен проблем,
засягащ лекарствата за пациенти с онкологични заболявания, че фирмите, които трябва да
ги доставят нямат възможност да го направят. Така се налага пациентите да чакат по 4
месеца да им се осигури лекарството. Необходимо е да се търсят възможности за по- голям
контрол върху тези фирми. Те не просто забавят доставките, а не ги изпълняват. Д-р
Кожухаров уточни, че ще предостави на комисията списък с фирмите, които не изпълняват
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поетите ангажименти и лекарствата, които не са доставени. Д-р Цветанка Доганова представител на Български зъболекарски съюз предложи да бъде добавена и информация
кога е спечелен търга.
Г-жа Росица Маринова - представител на Съюза на слепите в България попита към
кого трябва да се обърне за да бъде изградена аптека в квартал Чародейка - север. Д-р
Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция отговори, че това е
частна инициатива.
След разискванията бяха гласувани следните
РЕШЕНИЯ:
1.
След приемането на предвижданите промени в нормативната база, касаещи
изискванията за разкриване на аптека, Комисията да бъде информирана за актуалното
състояние на проблема.
Отговорник: Калоян Копчев - директор на Районна здравноосигурителна каса
Срок: Първо заседание след влизането в сила на промените в нормативната
база
2.
Да се потърси съдействието на Министерството на Здравеопазването и
Парламентарна комисия по здравеопазване за предприемане на мерки, включително ако се
налага законодателни инициативи за решаване на съществуващ проблем, свързан с факта,
че част от фирмите спечелили обществена поръчка за доставка на лекарства не могат да
изпълнят поетите ангажименти.
Отговорник: Областна администрация
Срок: 29.07.2011 г.
По трета точка от дневния ред д-р Сиана Хаджийска - представител на
Регионална здравна инспекция запозна комисията с резултатите от Регионалното проучване
на организираното подкрепително хранене на учениците от начална ученическа възраст в
Община Русе и взаимовръзката му с разпространението на сопиално-значими заболявания,
за тригодишния му период 2008-2010 г. (Приложение
3)

След презентацията комисията гласува и прие следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Комисията приема информацията за резултатите от Регионалното проучване
на организираното подкрепително хранене на учениците от начална ученическа възраст в
Община Русе.
2.
Комисията препоръчва да се извърши анкетно проучване на асортимента на
предлаганите закуски в бюфетите на училищата на Община Русе, с оглед контрол по
спазване изискванията на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците на
Министерство на здравеопазването.
Отговорник: д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция
- Русе
Срок: 29.06.2012 г.
3.
Да се изпрати информацията с анализа за Регионалното проучване на
организираното подкрепително хранене на учениците от начална ученическа възраст в
Община Русе на кметовете на общини, председателите на Общински съвети и
членовете на Областната комисия по образование, младежки дейности и спорт за сведение
и за предприемане на мерки по тяхна преценка.
Отговорник: Областна администрация
Срок: 29.07.2011 г.
По четвърта точка от дневния ред г-н Григоров даде думата на д-р Николова, която
представи информация относно безстопанствените кучета. (Приложение 4) Д-р Николова
подчерта, че общините са отговорни за разрешаването на проблема с бездомните кучета, а
Регионалната здравна инспекция има задачата да им изпраща информацията навреме.
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Средствата, които се отпускат трябва да са насочени не към ваксиниране на ухапани, а към
борбата с популацията.
Г-жа Попова попита представителите на другите общини дали имат проблем с
кучетата. Г-жа Славейка Антонова - заместник кмет на Община Бяла отговори, че и там
има проблем, но също няма пари за неговото разрешаване. Г-жа Попова напомни, че е
провеждана работна среща за разрешаване на този проблем, обсъждани са и са взети
решения за задължително ваксиниране, настойници на кучетата и други. Закони има,
трябва да се спазват. Д-р Николова попита дали всички общини имат наредба за
безстопанствените кучета и подчерта, че трябва да приемат такива.
По четвърта точка беше прието следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Комисията възлага на кметовете на общини в област Русе да прилагат поефективни и строги мерки с оглед намаляване и контролиране броя на безстопанствените и
свободно скитащи кучета, както и паспортизация на всички домашни и ловни кучета.
Отговорник: Кметове на общини
Срок: постоянен
2.
Да се изиска становище на кметовете на общини за приети Общински
наредби, напредъкът по тяхното изпълнение, предвидени и реализирани мерки и
предложения за решаване на проблемите с безстопанствените животни.
Отговорник: Кметове на общини
Срок: 30.09.2011 г.
По точка Разни думата поиска д-р Стоян Стоянов - управител на Медицински
център 1. Той отправи въпрос към д-р Николова относно това дали в Регионалната здравна
инспекция има диагнози под наблюдение. Д-р Николова отговори, че има много болнични
листи, които НОИ обжалва и е необходимо да има ясен регламент. За изясняване на този
проблем, д-р Николова предложи да се проведе работна среща между заинтересованите
страни. Комисията гласува и прие следното
РЕШЕНИЕ:
Комисията препоръчва на д-р Николова да организира работна среща по отношение
диагнозите под наблюдение със заинтересованите страни за уточняване на единен подход в
работата.
Отговорник: Д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция
Срок: 30.09.2011 г.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.

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