ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването,
09.12.2014 г., 10:00 ч., Зала 1 на Областна администрация Русе
На 09.12.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването,
на което присъстваха 24 от 40 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Станимир Станчев – Заместник областен управител на област Русе и
председател на Комисията поздрави присъстващите и предложи следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Анализ на заболеваемостта от морбили в Русенска област по време на
епидемичния взрив през периода 2009 – 2010 г. и имунизационен обхват на
подлежащите на задължителната специфична имунопрофилактика срещу тази въздушнокапкова инфекция.”
Докладва: Д-р Цветелина Мирчева – директор на дирекция „Надзор на
заразните болести” в РЗИ – Русе.
2. Ситуационен анализ за самоубийствата и опитите за самоубийства за 10
годишен период в област Русе.
Докладва: Д-р Никола Събев – заместник директор на РЗИ – Русе.
3. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
Предложението беше прието единодушно.
По първа точка от дневния ред г-жа Пенка Попова даде думата на д-р
Цветелина Мирчева – директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ –
Русе.
Д-р Мирчева запозна членовете на комисията с „Анализ на заболеваемостта от
морбили в Русенска област по време на епидемичния взрив през периода 2009 – 2010 г. и
имунизационен
обхват
на
подлежащите
на
задължителната
специфична
имунопрофилактика срещу тази въздушно-капкова инфекция” (Приложение 1).
Д-р Мирчева поясни, че към момента няма заболели от морбили в Русенска
област. Тя представи заболеваемостта от морбили в Русенска област по време на
епидемичния взрив през периода 2009 – 2010 г. и имунизационния обхват на
подлежащите на задължителната специфична имунопрофилактика. По данни на
Национален център по заразни и паразитни болести в България при последния подем,
регистриран след 16-годишен между-епидемичен период, вкл. прекъсване на местното
разпространение през 2003-2008г., заболяемостта достига 29,7% за 2009 г. – 2 249
заболели (със засегнати 12 области, предимно в източната половина на страната) и 290,9
% през 2010г.–22004 заболели (с обхванати всички области на страната). Интензивното
разпространение на морбили, поради лесния въздушно-капков механизъм на предаване

на инфекцията и високата контагиозност (100%), както и натрупване на възприемчиво
население, са допринесли за наблюдаваното разпространение на инфекцията.
През м. април 2009 г. са регистрирани първите случаи на морбили в страната, а в
Русенска област – през м. ноември 2009 г.
Д-р Николова обърна внимание, че имунизациите са много важен фактор за
здравеопазването, за което е предложила тази тема за включване в дневния ред на
заседанието.
По втора точка от дневния ред докладва д-р Никола Събев – заместник
директор на Регионална здравна инспекция – Русе. Той запозна членовете на
комисията със „Ситуационен анализ за самоубийствата и опитите за самоубийства за 10
годишен период в област Русе” (Приложение 2).
Д-р Събев поясни, че 80 са опитите за самоубийство, направени в Русенска област
за единадесет месеца на тази година. От тях 22 са били успешни. Най-често опити правят
младите хора на възраст между 20 и 39 години.
След оживена дискусия комисията с пълно болшинство реши да се приемат
следните решения:

РЕШЕНИЯ:
1. Да се проведе работна среща между Областна дирекция на МВР, Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионална здравна инспекция –
Русе, Български лекарски съюз, Дирекция социално подпомагане, Български
червен кръст, Община Русе за разработване на единна стандартна оперативна
процедура за реагиране при риск от самоубийства и самонараняване.
Срок: 30.03.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
2. Да се попуализира и оцени достатъчността на съществуващите услуги,
изпълняващи функциите на т.н. „телефон на доверието”.
Срок: 30.06.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
3. Да се организира работна среща по проблемите на децата без ЕГН.
Срок: 30.06.2015 г.
Отговорник: Регионална здравна инспекция – Русе
Регионална дирекция социално
подпомагане
Агенция за закрила на детето
Община Русе
По точка три „Разни” г-жа Попова отбеляза, че във връзка с Протокол № 3 от
заседание на Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването от
25.06.2014 г. и Решение по т. 1 за провеждане на заседание на тема „Готовност за
практически мерки за извършване на йодна профилактика на населението в Русенска
област при ядрени аварии” в Областна администрация Русе е постъпило писмо от
Регионална здравна инспекция – Русе.
Д-р Маргарита Николова сподели, че решението за йодна профилактика при
авария в атомна централа се взема от националния щаб. Йодната профилактика (ЙП) е
превантивна защитна мярка с цел да не се допусне увреждане здравето на хората в
резултат натрупването на радиоактивен йод в щитовидната жлеза при възникване на
ядрена авария. Тя се извършва чрез приемане на таблетки, най-често калиев йодид (KI),
съдържащи стабилен (нерадиоактивен) йод. По този начин предварително се насища
(„блокира”) щитовидната жлеза със стабилен йод и се предотвратява попадането на
радиоактивен йод в нея при вдишаване или поглъщане на замърсени вещества (храна,
мляко, вода).

По т. 3 с пълно болшинство се прие следното РЕШЕНИЕ: Във връзка с планиране
работата на комисията през 2015 г. да се изпратят в Областна администрация Русе
предложения за теми и докладващи по тях.
Срок: 20.12.2014 г.
Отговорник: Членовете на комисията
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Постоянна секторна комисия в
областта на здравеопазването беше закрито в 11:30 часа.

Приложения:
1. Презентация: Анализ на заболеваемостта от морбили в Русенска област по
време на епидемичния взрив през периода 2009 – 2010 г. и имунизационен обхват
на подлежащите на задължителната специфична имунопрофилактика срещу тази
въздушно-капкова инфекция.”
2. Презентация: Ситуационен анализ за самоубийствата и опитите за
самоубийства за 10 годишен период в област Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе

