ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването,
16.04.2014 г., 10:00 ч., Зала „Свети Георги” на Областна администрация Русе

На 16.04.2014 г. (сряда) от 10.00 часа в Зала „Свети Георги” на Областна
администрация Русе се проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта
на здравеопазването, на което присъстваха 25 от 39 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-жа Айлян Карамехмедова – Заместник областен управител на област Русе и
председател на Комисията поздрави присъстващите и ги запозна с дневния ред на
заседанието, който беше приет единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Здравни вреди вследствие употребата на наркотични вещества, особено
амфетамини
Докладва: Д-р Теменужка Матева – Управител на „Център за психично
здраве” Русе
2. Първо епидемиологично проучване за постигнати резултати и изследване
носителството на фактори на риска за здравето на ученици (14-18 г.) – 2013 г.
Сравнителен анализ на резултатите с базовото проучване, проведено през 2008 г. по
общинска програма „Здрави деца в здрави семейства” – детска компонента на програма
СИНДИ – зона Русе (за първо шестмесечие на 2014 г.)
Докладва: д-р Елка Юстиниянова – Гл. експерт в отдел „Профилактика
на болестите и промоция на здравето” към Дирекция „Обществено здраве” на
„Регионална здравна инспекция”Русе
3. Организация и осъществяване на превантивна дейност във връзка с
тютюнопушенето и употребата на алкохол сред децата и учениците в училищата от
област Русе.
Докладва: Г-жа Албена Нинова – Ръководител на „Превантивно –
информационен център” Русе
4. Организация и осъществяване на превантивна дейност във връзка с употребата
на наркотични вещества сред децата и учениците в училищата в област Русе
Докладва: Г-жа Албена Нинова – Ръководител на „Превантивно –
информационен център” Русе
5. Разни
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка от дневния ред г-жа Айлян Карамехмедова даде думата на д-р
Теменужка Матева - Управител на „Център за психично здраве” Русе.
Д-р Матева представи информация на тема „Здравни вреди вследствие
употребата на наркотични вещества, особено амфетамини”. (Приложение 1)
Г-жа Айлян Карамехмедова благодари на г-жа Матева за презентацията и даде
думата за становища и предложения.

По втора точка от дневния ред г-жа Айлян Карамехмедова даде думата на д-р
Елка Юстиниянова – Гл. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция
на здравето”, Дирекция „Обществено здраве” на „Регионална здравна инспекция”
Русе.
Д-р Юстиниянова запозна членовете на комисията с „Първо епидемиологично
проучване за постигнати резултати и изследване носителството на фактори на риска за
здравето на ученици (14-18 г.) – 2013 г.”. Сравнителен анализ на резултатите с базовото
проучване, проведено през 2008 г. по общинска програма „Здрави деца в здрави
семейства” – детска компонента на програма СИНДИ – зона Русе – за първо шестмесечие
на 2014 г.” (Приложение 2)
Г-жа Карамехмедова благодари на д-р Юстиниянова за подробната презентация.
По трета и четвърта точка от дневния ред информация представи г-жа Албена
Нинова – Ръководител на „Превантивно – информационен център” Русе:
„Организация и осъществяване на превантивна дейност във връзка с тютюнопушенето и
употребата на алкохол сред децата и учениците в училищата от област Русе” и
„Организация и осъществяване на превантивна дейност във връзка с употребата на
наркотични вещества сред децата и учениците в училищата в област Русе. (Приложение
3 и 4).
След изчерпване на първите четири точки от дневния ред г-жа Карамехмедова
предложи да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването приема за
сведение предоставената информация.
Решението беше прието с мнозинство ( за-24, против-0, въздържали се-1).
По точка пет „Разни” г-жа Карамехмедова запозна членовете на Комисията с
писмо с наш Изх. № 37-00-4 от 22.01.2014 г., в което от членовете на Комисия е изискано
да предложат теми, които да бъдат разгледани на заседанията през 2014 г.
В указания срок предложения са изпратени от Център за психично здраве Русе,
Регионална здравна инспекция Русе, Регионален инспекторат по образованието Русе,
Многопрофилна болница за активно лечение Русе, Областна дирекция по безопасност на
храните, Сдружение на общопрактикуващите лекари, Община Русе, Български червен
кръст (БЧК), Център Динамика, Община Борово, Районна здравна осигурителна каса и
Държавна агенция за закрила на детето.
На 12.03.2014г. в Областна администрация Русе е проведена работна среща за
уточняване на темите, които да бъдат включени в дневния ред на двете редовни
заседания на Комисията през 2014 г.
Индикативната програма е изпратена по електронната поща на членовете на
Комисията, но междувременно е постъпило писмо от д-р Руденко Йорданов –
Директор на БЧК Русе, относно необходимостта от разработване на стратегия за
развитие на здравеопазването в област Русе, както и обсъждане на основни моменти в
изработването на Областна здравна карта.
Г-жа Карамехмедова даде думата на д-р Йорданов да запознае членовете на
Комисията с направеното от него предложение.
Д-р Йорданов обърна внимание на това, че на електронната страница на
Министерски съвет е публикуван проект на Национална здравна стратегия и призова
членовете на Комисията да се запознаят внимателно с него.
Д-р Йорданов обоснова необходимостта от разработване на Областна здравна
стратегия. Той предложи да бъде създадена работна група от специалисти, които да
представят своето виждане и идеи за Националната здравна стратегия, и в частност да се
заложат рамки на стратегията за развитие на здравеопазването в област
Русе.(Приложение - гласов файл от изказването на д-р Йорданов)

Г-жа Карамехмедова благодари на д-р Йорданов и даде думата за мнения,
предложения и становища.
Д-р Антон Въжаров – Председател на „Районна колегия на български
лекарски съюз” Русе отбеляза, че проектът на Националната здравна стратегия е
разглеждан в лекарския съюз и има много забележки по него.
Той подкрепи създаването на работна група, която да започне работа по
обсъждане на Национална стратегия и постепенно идентифициране на рамки и
параметри на Стратегия за развитие на здравеопазването в област Русе. (Приложение –
звуков файл от изказването на д-р Въжаров)
Д-р Въжаров обърна внимание и на проблема с употребата на наркотични
вещества сред децата от най-ранна възраст и необходимостта да се вземат спешни мерки
за неговото решаване.
Той предложи да се помисли за създаване на работна група, работата на която е
насочена към превенция и борба с употребата на наркотици сред децата.
Д-р Матева уточни, че по тяхна статистика децата от 11 годишна възраст
употребяват марихуана, а от 12 години и алкохол. (Приложение – гласов файл от
изказването на д-р Матева)
Д-р Николова – Директор на „Регионална здравна инспекция” Русе отбеляза,
че служителите на здравната инспекция изнасят лекции в училищата, като част от тях
засягат и проблема с употребата на алкохол и тютюнопушенето.
По отношение на Областната здравна карта, предстои изготвянето на такава, която
ще бъде регламентирана със Закона за лечебните заведения. (Приложение – гласов
файл от изказването на д-р Николова)
Г-жа Галя Атанасова – Началник отдел към „Държавна агенция за закрила
на детето”, Дирекция „Контрол по правата на детето” предложи да се проведе
анонимно проучване относно употребата на наркотични вещества сред учениците в
област Русе, като изрази готовност служители от Агенцията да окажат съдействие при
провеждане на анкетата.
Г-н Цветослав Димитров – Началник отдел „Инспектиране и
организационно - методическа дейност” към „Регионален инспекторат по
образование” Русе заяви, че от инспектората ще съдействат за провеждане на анкетата, с
единственото условие тя да се проведе през месец октомври 2014 г., след стартиране на
новата учебна година.
Членовете на Комисията се обединиха около становището да бъде проведена
анкета в училищата, която да даде по-реална информация за броя на децата в училищна
възраст, които употребяват наркотици ( подобна подробна анкета е правена през 2009 г.).
След изчерпване на точка „Разни” от дневния ред г-жа Айлян Карамехмедова
предложи да се приемат следните
РЕШЕНИЯ:
1. Да се сформира работна група, която да организира и координира
разработването на Областна стратегия за развитие на здравеопазването на област Русе.
В работната група трябва да се включат представители на:

Областна администрация Русе

Регионална здравна инспекция Русе

Български червен кръст Русе

Български лекарски съюз Русе

Диагностично-консултативен център Русе

Сдружение на общопрактикуващите лекари Русе

Многопрофилна болница за активно лечение Русе
Срок: 15.06.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
2. Да се създаде работна група за борба с наркотичните вещества.

3. Да се проведе анкета сред учениците в област Русе, относно употребата на
наркотични вещества. Резултатите да се представят в Постоянната секторна комисия по
здравеопазване през 2015 г.
Срок: 15.11.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
Регионален инспекторат по образованието Русе
Регионална здравна инспекция Русе
Държавна агенция за закрила на детето Русе
Кметовете на Общини
Решения 1 и 3 от точка „Разни” бяха приети с единодушие.
Решене 2 от точка „Разни” не се прие. ( за-4, против-13, въздържали се-8)
Поради изчерпване на дневния ред г-жа Карамехмедова закри заседанието на
Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването.
Приложение: съгласно текста
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител на област Русе

