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

ПРОТОКОЛ № 1/26.02.2015 г.
от заседание на Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването,
26.02.2015 г., 10:00 ч., Зала 1 на Областна администрация Русе

На 26.02.2015 г. (четвъртък) 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 26 от 41 члена.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседание.
Г-н Симеон Иванов – главен секретар в Областна администрация Русе поздрави
присъстващите и ги запозна с дневния ред на заседанието, който беше приет
единодушно.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Пътно – транспортен травматизъм на територията на Русенска област – анализ
и оценка на ефективността на системата за оказване на самопомощ, взаимопомощ и
квалифицирана спешна и болнична медицинска помощ на пострадали при пътно
транспортни проишествия;
Докладва: д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на Областен
Съвет на Български червен кръст Русе.
2. Разглеждане на Регламент 1169/2011 за предоставяне на информация за храните
на потребителите;
Докладва: д-р Георги Дяков, началник на отдел Контрол на храните на
Областна дирекция безопасност на храните Русе.
3. Отчет на изпълнението на приети от Комисията решения
Докладва: г-жа Пенка Попова, началник на отдел Регионално Развитие в
Областна администрация Русе.
4. Индикативна работна програма за дейността през 2015 година.
Докладва: г-жа Пенка Попова, началник на отдел Регионално Развитие в
Областна администрация Русе.
5. Разни.
Докладват: Членовете на комисията.
Предложението беше прието единодушно.
По първа точка от дневния ред г-н Симеон Иванов даде думата на д-р Руденко
Йорданов – директор на Секретариата на Областен Съвет на Български червен
кръст Русе.
Д-р Йорданов запозна членовете на комисията с „Анализ и оценка на
ефективността на системата за оказване на самопомощ, взаимопомощ и квалифицирана
спешна и болнична помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия в област
Русе 2012 г. – 2014 г.” (Приложение 1).

В хода на заседанието се включи г-н Станимир Станчев – заместник областен
управител на Област Русе.
По първа точка от дневния ред в следствие от изложените в презентацията данни
г-н Станчев предложи следното
РЕШЕНИЕ:
Да се предложи на Областния управител със своя заповед да сформира работна
група в състав от представители на: Областна администрация – Русе, РЗИ, ЦСНМП, МВР
– т. 112, МВР - КАТ, МБАЛ Русе, РИО на МОН, ДАИ, БЧК, която, използвайки
мултидисциплинарния подход, да изработи конкретни предложения за:
1. Хармонизиране на Националната стратегия за безопасно движение по пътищата
и Националната здравна стратегия с Евродоклада и резолюцията към него от
Европейския парламент от 8 юли 2011 г.
2. Хармонизиране на Областната стратегия за безопасно движение по пътищата с
Евродоклада и Резолюцията към него от Европейския парламент от 8 юли 2011 г. и плана
за изпълнението й.
3. Създаване на електронен регистър за събиране, обработване и анализ на
данните за пътно-транспортния травматизъм в Русенска област (предложението да има
характер на пилотен проект, който в последствие да бъде предложен за прилагане в
национален мащаб)
4. Предприемане на по-активни мерки за изпълнение на съществуващата
нормативна уредба, свързано с обучението на служителите на МВР КАТ Русе, съгласно
Наредба № І – 183/04.12.2002 г. за условията и реда за контрол и взаимодействие между
контролните органи на МВР и лечебните заведения за оказване на помощ на
пострадалите при ПТП с участието на Центъра за спешна медицинска помощ и БЧК –
Русе.
5. Семантично уеднаквяване (хармонизиране на понятийната система) на
показателите за база данни по пътно-транспортния травматизъм и внедряването им за
събиране, обработка и анализ.
Срок: За изграждане на групата 16.03.2015 г.
Отг.: Заместник областен управител
Срок за отчитане работата на работната група: 30.09.2015 г.
Отг. Председателят на работната група
По втора точка от дневния ред докладва д-р Георги Дяков – началник на отдел
Контрол на храните на Областна дирекция на безопасност на храните Русе. Той
запозна членовете на комисията с „Регламент 1169/2011 за предоставяне на информация
за храните на потребителите”. (Приложение 2).
Г-н Станчев предложи по т. 2 следното
РЕШЕНИЕ:
1. Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването приема за
сведение информацията относно прилагането на Регламент № 1169/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.
Решението беше прието с ( За - 26, Против - 0, Въздържали се – 0).
Приема се.
По трета точка от дневния ред докладва г-жа Пенка Попова – началник на
отдел Регионално развитие, която представи „Отчет на изпълнението на приети от
Комисията решения през 2014 г.”. (Приложение 3).
1. Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването приема за
сведение и гласува отчета за работата си през 2014 г.
Решението беше прието с ( За - 26, Против - 0, Въздържали се – 0).

По четвърта точка г-н Станчев напомни на членовете на комисията, че с наше
писмо изходящ № 37-00-4/20.12.2014 г. беше изискано от членовете на комисията да
предложат теми за обсъждане през 2015 г. В указания срок се отзоваха: Регионална
здравна инспекция – Русе, Български червен кръст, Областна дирекция по безопасност на
храните, Регионален инспекторат по образованието – Русе, Община Русе, Община
Иваново, Държавна агенция за закрила на детето, за което им благодари. Получените
предложения са включени в индикативната работна програма за дейността на комисията
през 2015 година.
Г-н Станчев даде думата на г-жа Попова – началник на отдел Регионално
развитие която представи „ Индикативна работна програма за дейността на Комисията
през 2015 година.” (Приложение 4).
Г-н Станчев предложи да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването приема
индикативната работна програма за дейността си през 2015 година.
Решението беше прието с мнозинство ( за-26, против-0, въздържали се-0).
По точка пет „Разни” д-р Маргарита Николова запозна аудиторията че е
получено писмо от Министерство на здравеопазването, в което се съдържа информация
за регистрирани 15 случая на заболяването туларемия през 2015 г., при 16 случая през
2014 г.
Тя отбеляза, че на електронната страница на РЗИ са публикувани относими
материали за заболяването.
Г-н Станчев предложи да се приеме следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се проведе заседание на Областната епизотична комисия, на която да се
обсъди темата „Туларемия”.
Срок: 05.03.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Постоянна секторна комисия в
областта на здравеопазването беше закрито в 11:45 часа.
Приложения:
1. Презентация: Пътно – транспортен травматизъм на територията на Русенска
област – анализ и оценка на ефективността на системата за оказване на самопомощ,
взаимопомощ и квалифицирана спешна и болнична медицинска помощ на пострадали
при пътно транспортни проишествия;
2. Презентация: Регламент 1169/2011 за предоставяне на информация за храните
на потребителите;
3. Презентация: Отчет на изпълнението на приети от Комисията решения;
4. Презентация: Индикативна работна програма за дейността през 2015 година.

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

