ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Областна комисия „Здравеопазване”
10.11.2011 г., зала №1 на Областна администрация Русе
Г-жа Пенка Попова - началник отдел РР на ДАКРРДС откри заседанието, на което
присъстваха 23 от 30 членове. Отсъстваха:
1. Представител на Общински съвет, Русе
2. Представител на Община Бяла
3. Представител на Община Ветово
4. Представител на Община Две Могили
5. Представител на Община Сливо поле
6. Представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”
7. Представител на болничната помощ
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Попова предложи следния проект на
ДНЕВЕН РЕД:
1. Ниво на усвояване на годишните стойности на отпуснатите лимити и делегирани бюджети.
Обхват на населението в област Русе с профилактика и превенция.
Докладва: Представител на РЗОК Русе
2. Основни проблеми при оказване на медицински и дентални дейности, отчетени при
осъществяване на последващ контрол от РЗОК - Русе.
Докладва: Представител на РЗОК Русе
3.

Информация за дейностите на медицинските специалисти от училищно здравеопазване.
Докладва: Представител на Община Русе

4. Окончателен отчет за дейностите по проект „Предотвратяване на пътнотранспортния
травматизъм сред първокласниците на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе, реализирани в срока на
изпълнение на проекта 15.10.2010-31.05.2011 г., част от Общинска програма „Здрави деца в
здрави семейства”.
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-жа Попова даде думата на г-н Калоян Копчев директор на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), който запозна комисията с нивото на
усвояване на годишните стойности на отпуснатите лимити и делегирани бюджети и обхвата на
населението в област Русе с профилактика и превенция. (Приложение 1)
След това членовете на комисията бяха приканени да изразят мнение по изнесената
информация. По време на представянето на г-н Копчев стана ясно, че общините с най-висок
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обхват на профилактични прегледи сред здравноосигурените пациенти са Борово и Иваново, а с
най-нисък -Ветово.
По този проблем д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна
инспекция изрази мнение, че е трудно да се докаже кои пациенти са без профилактични
прегледи. Проблемът произтича от факта, че информация трябва да постъпи от
общопрактикуващите лекари, а освен това е необходимо да бъдат отправени покани към
некоректните пациенти. Г-жа Попова посочи, че е необходима по-голяма активност на тези
общини, включително и на заседанията на Областната комисия по здравеопазване. Вариант е
например провеждането на кампании за популяризиране на ползите от профилактични
прегледи.
По първа точка от дневния ред г-жа Попова предложи, а комисията единодушно прие
следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областна комисия „Здравеопазване“ приема за сведение информацията за
нивото на усвояване на годишните стойности на отпуснатите лимити и делегирани бюджети и
за обхвата на населението в област Русе с профилактика и превенция.
2.
Областна комисия „Здравеопазване“ препоръчва на кметовете на общини да
организират по тяхна преценка, съвместно с РЗИ, БЛС и РЗОК инициативи, насочени към
повишаване броя на лицата, преминаващи годишни профилактични прегледи.
Срок: 15.03.2012 г.
Отговорник: кметове на общини, РЗОК, РЗИ, БЛС
По втора точка от дневния ред г-жа Попова даде думата на г-жа Събина Павлова,
която презентира основните проблеми при оказване на медицински и дентални дейности,
отчетени при осъществяване на последващ контрол от Районна здравноосигурителна каса Русе.
(Приложение 2)
След приключване на презентацията г-жа Попова даде думата на членовете на
комисията за коментари. Д-р Цветанка Доганова - представител на Български зъболекарски
съюз изрази одобрението си за работата на Районната здравноосигурителна каса Русе. Тя
сподели, че в Русе се работи много добре с денталните специалисти и всеки един констативен
протокол се разглежда внимателно при проверка. Д-р Антон Въжаров - председател на
Районната колегия на български лекарски съюз също оцени високо равнището на работа на
Районната здравноосигурителна каса Русе.
След разискванията по втора точка бяха гласувани и приети следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областна комисия „Здравеопазване“ приема за сведение предложената
информация за основните проблеми при оказване на медицински и дентални дейности,
отчетени при осъществяване на последващ контрол от Районната здравноосигурителна каса.
2.
Областна комисия „Здравеопазване“ оценява като положителна практиката за
подпомагане дейността на лекарите контрольори и финансовите инспектори към РЗОК чрез
създаване на Клинична консултативна комисия.
3.
Областна комисия „Здравеопазване“ оценява високо работата на РЗОК Русе и
взаимодействието й с РЗИ, лечебни и здравни заведения.
4.
Областна комисия „Здравеопазване“ препоръчва на РЗОК и РЗИ да извършат
съвместни проверки на лечебните и здравни заведения на територията на Област Русе с цел
завишаване въздействието от контролната дейност.
Срок; 30.06.2012 г.
Отговорник:РЗОК и РЗИ
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5.
Членовете на Комисията да бъдат информирани за резултатите от направените
проверки.
Срок: първо заседание след извършване на проверките
Отговорник: РЗОК и РЗИ
По трета точка от дневния ред думата беше дадена на г-жа Искра Иванова представител на община Русе, която представи информация за дейностите на медицинските
специалисти от училищно здравеопазване(77риложение 3).
След това членовете на комисията бяха приканени да изразят мнение по изнесената
информация. Д-р Въжаров зададе въпрос дали в училищата в община Русе има специалисти,
които да преценят кои ученици са употребили наркотици или алкохол преди да отидат на
училище. Той изрази мнение, че всяко четвърто дете между 10 и 14 години опитва някакви
упойващи вещества. Предложи част от специалистите на Центъра за психично здраве
съвместно с директорите на училища да проведат курс на обучение на учителите и
медицинските специалисти, работещи в училищата, с цел разпознаване на учениците
употребили наркотици или алкохол. Д-р Въжаров изказа мнение, че такива ученици трябва да
бъдат отстранявани от училище. Д-р Пенка Бахчеванова - директор на Център за спешна
медицинска помощ (ЦСМП) попита какво се случва с децата, които се отстраняват от училище.
Д-р Въжаров отговори, че такива ученици трябва да бъдат изпратени в специализирана клиника
за наркомани във Варна.
След изказванията но трета точка комисията прие следните
РЕШЕНИЯ:
1.
Областна комисия „Здравеопазване” отчита като добро състоянието на
училищното здравеопазване в Община Русе.
2.
Областна комисия „Здравеопазване” препоръчва да се потърсят възможности за
назначаване на специалисти - психолози в учебните заведения и да се обсъдят механизми
(отделен стандарт) за финансиране на тази дейност .
Срок: 30.12.2011 г.
Отговорник: Областна администрация, РИО на МОМИ, кметове на общини
3.
Областна комисия „Здравеопазване” препоръчва да се сформира работна група с
участието на РЗИ, РИО на МОМН, Община Русе, Български червеи кръст, НПО, Центъра за
психично здраве, Превантивно-информационния център към Община Русе, директори на
училища и други заинтересовани страни, на която да се набележат мерки за засилване на
превантивната работа с деца, употребяващи наркотични вещества и алкохол.
Срок: 30.12.2012 г.
Отговорник: Областна администрация, Община Русе, РИО на МОМН
По четвърта точка от дневния ред г-жа Попова даде думата на д-р Сиана Хаджийска
- представител на Регионална здравна инспекция, която представи окончателен отчет за
дейностите по проект „Предотвратяване на пътнотранспортния травматизъм сред
първокласниците на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе, реализирани в срока на изпълнение на проекта
15.10.2010-31.05.2011 г., част от Общинска програма „Здрави деца в здрави семейства”.
(Приложение 4)
След представянето на отчета членовете на комисията изразиха своето мнение.
Д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция Русе, изказа
благодарност на община Русе за финансирането на програма СИНДИ. Г-жа Попова изрази
мнение, че покана трябва да бъде отправена и към другите общини, които също да се
възползват от подобни инициативи съвместно с неправителствени организации.
По четвърта точка бяха приети следните
РЕШЕНИЯ:
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1.
Приема Отчета за дейностите по проект „Предотвратяване на
пътнотранспортния травматизъм сред първокласниците на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе,
реализирани в срока на изпълнение на проекта 15.10.2010-31.05.2011 г.
2.
Подкрепя решението на партньорите по проекта за продължаването му и през
учебната 2011/2012 година.
3.
Препоръчва да се увеличи обхвата на здравно-образователните мероприятия, с
оглед опазване живота на децата като участници в движението по пътищата.
Срок: постоянен
Отговорник: д-р Маргарита Николова - Директор на Регионална здравна инспекция
Русе.
По пета точка - Разни се обсъдиха следните проблеми:
т. 5.1 относно състоянието на Спешната помощ и преминаването на ЦСМП към
МБАЛ. Д-р Стоян Стоянов - представител на работещите в извън болнична помощ изрази
мнение, че не е необходимо да се правят сериозни трансформации в Спешна помощ, тъй като
качеството й на работа е добро. Д-р Бахчеванова също сподели мнението на д-р Стоянов, че не
са необходими промени. Според нея промяна би трябвало да настъпи в заплатите и обучението
на персонала. Тя каза още, че ЦСМП функционира по европейски модел и не е необходимо да
преминава към областната болница. Д-р Бахчеванова оцени високо работата на служителите от
тел. 112, особено по начина на приемане на адреси и посочи, че ще се изисква още по-точна
информация за мястото на инцидента. Д-р Въжаров сподели, че центровете за медицинска
помощ трябва да бъдат отделени от болниците. Той също отчете, че Спешна помощ работи
добре и не са необходими промени.
След изказванията по т. 5.1 беше взето следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Извадка от протокола, съдържаща становищата по отношение на преминаването
на ЦСМП към МБАЛ да се изпрати на г-жа Десислава Атанасова и МЗ.
Срок: 24.11.2011 г.
Отговорник: Областна администрация
2.
При наличие на проект на нормативен акт, свързан със Спешната помощ, да се
свика заседание на Областна комисия „Здравеопазване“, на което да бъде обсъден.
Отговорник: Областна администрация, РЗИ

по т. 5.2 беше поставен въпроса за лекарите контрольори. Д-р Стоянов
предложи да се обсъди нужно ли е наличието на контрольори. Д-р Бахчеванова изрази мнение,
че е необходимо да има контрол, но той да не бъде извършван от представители на общината, а
от компетентни лица. Г-жа Попова отговори, че това е работа на Общински съвет Русе. На
заседанието присъства член на Общинския съвет Русе - г-жа Сабина Павлова, която ще предаде
мнението на д-р Стоянов и д-р Бахчеванова.
по т. 5.3 беше поставен въпроса за здравнонеосигурените лица. Д-р
Въжаров изказа предложение проблемът със здравнонеосигурените лица, най-вече по
отношение на това къде ще бъдат извършвани прегледите им и кой ще плаща за това, да бъде
обсъден на следващо заседание на Областна комисия „Здравеопазване“. Д-р Доганова сподели,
че в област Русе се работи много активно в областта на детското дентално здраве итози въпрос
също може да включен в плана на комисията за 2012г. Г- жа Попова отговори, че ще бъде
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потърсено мнението на всички членове на комисията при планирането на дейността за 2012г.
Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
ПЕНКА ПОПОВА Началник
отдел РР в ДЛКРРДС
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