ОДОБРИЛ:
За Областен управител на Област Русе
(съгл. Заповед № 3-95-00-734/10.08.2012 г./
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
ПРОТОКОЛ № 2
от проведена работна среща с цел обсъждане на възможностите за разрешаване на
проблем с лица, злоупотребили с алкохол или упойващи вещества – 28.08.2012 г.,
стая 403а на Областна администрация – Русе
Работната среща беше свикана като продължение на дискусията относно
необходимостта от осигуряване на помощ за клинично здрави лица, изпаднали в
състояние на безпомощност поради употреба на алкохол. Присъстваха:
- Д-р Андриан Райков – заместник областен управител и председател на
Областната комисия „Здравеопазване“;
- Г-жа Пенка Попова – началник на отдел в Областна администрация;
- Г-жа Павлина Бранкова – старши експерт в Областна администрация;
- Д-р Пенка Бахчеванова – директор на Център за спешна медицинска помощ;
- Г-жа Татяна Дончева – директор на Регионална дирекция за социално
подпомагане;
- Д-р Пламен Панайотов – заместник-управител на Център за психично здраве;
- Д-р Нели Петрова – изпълнителен директор на МБАЛ-Русе.
Д-р Райков откри срещата, като припомни становищата на ангажираните
институции (Протокол/04.05.2012 г.).
Д-р Бахчеванова припомни статистиката за тези случаи, като подчерта, че децата
задължително се транспортират до Спешно приемно отделение (СПО). Д-р Петрова
подкрепи изказването на д-р Бахчеванова. Тя подчерта, че разходите за обслужените в
СПО, но не хоспитализирани лица, се поемат от издръжката на болницата. Освен това
след оказване на спешната помощ, когато няма други медицински показатели, лицата
трябва да напуснат лечебното заведение, а няма къде да бъдат транспортирани.
Д-р Панайотов подкрепи д-р Петрова и подчерта, че в Центъра за временно
настаняване също няма ресурс за оказване на помощ на тези лица.
Д-р Бахчеванова допълни, че ¼ от лицата, за които се отзовават, са бездомни, а
¼ са системно злоупотребяващи, поради което могат да се настанят за лечение.
Останалата част, тоест половината, са инцидентно злоупотребили с алкохол. Именно за
последната група трябва да се намери място, където да бъдат настанявани, без да се
създава риск за живота и здравето на лицето и околните.
Г-жа Дончева напомни, че вероятно от 01.01.2013 г. в Русе ще заработи приют за
бездомни лица. Според методиката обаче, там също няма да могат да се настаняват
лица в нетрезво състояние. Тя допълни, че е увеличен капацитетът на Защитеното
жилище за лица с дисфункционално поведение в следствие употреба на наркотични
вещества или алкохол. Там би могла да се обособи стая за спешен прием на лица в
остра фаза на алкохолно опиянение. Д-р Панайотов възрази, че целта на тази социална
услуга е лицата да бъдат рехабилитирани и не е уместно да се настаняват лица в
нетрезво състояние.
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Г-жа Дончева уточни, че процесът по кандидатстване за разкриване на
социалната услуга „Приют за бездомни лица“ като делегирана от държавата дейност е
започнал преди още да е осигурена материалната база. Издръжката на лице, ползвало
услугата е 6 000 лв., които могат да се използват за заплата на персонала, консумативи,
храна, но не и за строително-ремонтни работи. Последните трябва да се поемат от
бюджета на общината. Г-жа Дончева изрази опасения, че може средствата да се
отпуснат, а сградата още да не е готова за използване.
Д-р Райков попита дали не е възможно прилагането на Постановление № 17 на
МС от 31.01.2007 г., което покрива разходи за диагностика и хоспитализация на
здравнонеосигурени пациенти. Г-жа Дончева отговори, че няма пречка за прилагането
му и в тези случаи. Г-жа Петрова обясни, че принципът на финансиране на болницата
не е на база преминал пациент, а прогнозен бюджет на база предходна година, тоест на
месец лечебното заведение получава 1/12 от предварително определената сума. Освен
това след като се установи, че лицето няма никакъв здравословен проблем, няма как да
се приложи ПМС 17, тъй като няма причина да бъде хоспитализирано.
В края на работната среща присъстващите се обединиха около мнението, че найдоброто решение на проблема е разкриването на Дом за временно настаняване на лица.
Издръжката на услугата се поема от Министерството на вътрешните работи, а
материалната база се осигурява отново от общината.
Д-р Райков предложи, а присъстващите единодушно приеха следните решения:
1. Всеки от присъстващите на работната среща да изпрати до Областния
управител своето становище относно необходимостта от разкриване на Дом за
временно настаняване на лица.
Отговорник: д-р Бахчеванова, д-р Панайотов, г-жа Дончева и г-жа Петрова
Срок: 04.09.2012 г.
2. Обобщените становища да бъдат изпратени на г-н Пламен Стоилов с искане
за становище относно възможностите за разкриване на услугата на територията на
община Русе.
Отговорник: д-р Райков
Срок: 13.09.2012 г.
Поради изчерпване на темата д-р Райков закри срещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ:
Д-Р АНДРИАН РАЙКОВ
Заместник областен управител
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Съгласували:
Иваничка Банчева
Директор на ДАКРРДС
Пенка Попова
Началник отдел РР в ДАКРРДС
Изготвил:
Павлина Бранкова
Старши експерт в отдел РР на ДАКРРДС
28.08.2012 г.
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