ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областна комисия „Здравеопазване”, 11.04.2013 г., 10:00 ч.,
Заседателна зала на Община Русе
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе и
председател на комисията откри заседанието, на което присъстваха 31 от 38 членове.
Отсъстваха представители на:
1. Община Борово;
2. Общински съвет Русе;
3. КТ „Подкрепа” Русе;
4. Център за спешна медицинска помощ Русе;
5. Регионална организация на Български фармацевтичен съюз;
6. Лечебни заведения „Медика”;
7. Сдружение „Национална пациентска организация” – клон Русе.
Д-р Райков предложи, а присъстващите единодушно одобриха следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обхват на населението в Област Русе с профилактика и превенция. Нови
моменти в реда и възможностите за използване на медицинска и дентална помощ през
2013 г.
Докладва: Представител на Районна здравноосигурителна каса.
2. Превенция на самоубийствата.
Докладва: Представител на Център за психично здраве
3. Информация за дейностите по програма „Асистирана репродукция” на община
Русе.
Докладва: Представител на Община Русе.
4. Оптимизиране работата на специалистите от доболничната помощ и
колаборацията им със стационарните звена.
Докладва: Представител на доболнична помощ.
5. Разни.
Докладват: членовете на комисията.
По първа точка г-н Калоян Копчев – директор на Районна здравноосигурителна
каса представи информация относно обхвата на населението в Област Русе с
профилактика и превенция и новите моменти в реда и възможностите за използване на
медицинска и дентална помощ през 2013 г.
По втора точка д-р Теменужка Матева – управител на Център за психично здраве
даде информация за мерките по превенция на самоубийствата и извършване на
здравнообразователни дейности сред целевите групи в най-голям суициден риск. Тя
подчерта, че съществува много добро взаимодействие с МБАЛ-Русе, които не подценяват
дори минимален риск дадено нараняване да е неуспешен опит за самоубийство.
Д-р Руденко Йорданов – директор на ОС на БЧК напомни за съществувалия
телефон на доверието, създаден още 1982 г., благодарение на който са предотвратени
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много случаи на самоубийство. Той изрази одобрение за идеята тази практика да се
възстанови, но подчерта, че трябва да се потърсят възможности услугата да е безплатна.
Д-р Маргарита Николова – директор на Регионална здравна инспекция
информира, че от Министерството на здравеопазването е получена инструкция за
организиране на дейности по превенция на самоубийствата. Предстои провеждане на
среща със здравните работници от училищата с фокус превенция на суицидния риск сред
учениците.
Д-р Антон Въжаров – председател на Районна колегия на Български лекарски
съюз също подкрепи идеята за безплатен телефон на доверието и заяви, че ще се включи с
доброволен труд.
След представените данни г-жа Пенка Попова – началник на отдел в Областна
администрация обобщи на членовете на комисията следните проекти на решения:
1. Да се изследва необходимостта от разкриване на Областен информационнообразователни център по проблемите на промоция на психичното здраве и превенция на
суицидното поведение.
Отговорник: Център за психично здраве, Регионална здравна инспекция и
Областна администрация
Срок: 30.09.2013 г.
2. Да се потърсят възможности за разкриване на телефонна линия за безплатни,
анонимни консултации, работеща 24 часа в денонощието по аналог на „Телефон на
доверието”.
Отговорник: Център за психично здраве, Регионална здравна инспекция, ОС на
БЧК и Областна администрация
Срок: 30.09.2013 г.
По трета точка г-жа Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални
дейности“ в Община Русе представи възможностите за финансово подпомагане на
семействата с репродуктивни проблеми от Община Русе. Тя подчерта, че ин-витро
процедурите на национално ниво от тази година се обезпечават от бюджета на Здравната
каса, а не от Министерство на здравеопазването. Г-жа Личева информира още, че през
2013 г. Община Русе ще подкрепи ежегодната инициативата на Сдружение „Зачатие“ –
Ден на репродуктивното здраве, която се провежда през месец юни.
Стана ясно, че в област Русе не функционира клиника, в която да се извършват инвитро процедури. Г-н Копчев информира, че Медицински център за репродуктивно здраве
„Д-р Щерев“ е заявил желание за сключване на договор с РЗОК, но поради липса на скъпо
оборудване лиценз за тази дейност не е издаден.
Г-жа Анжела Щрос – представител на МБАЛ-Русе заяви, че в болницата работят
специалисти, които могат да извършват процедурите, но липсва оборудване. При
проведени разговори общинското ръководство се е ангажирало с осигуряването му, но до
този момент не са предприети необходимите мерки. Г-жа Попова напомни, че по
оперативни програми се отпускат средства именно за закупуване на апаратура и МБАЛРусе като юридическо лице може да се възползва.
По четвърта точка д-р Стоян Стоянов – управител на Медицински център 1
представи своите предложения за оптимизиране работата на специалистите от
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доболничната помощ и колаборацията им със стационарните звена. Той засегна въпроса за
качеството на предлаганите услуги от ТЕЛК-овете и специализираните лекарски комисии.
Липсата на специалисти или такива в пенсионна или предпенсионна възраст затруднява
освидетелстването на пациентите и отпускането на помощни средства за лица с
увреждания. В област Русе няма неврологична, очна, ортопедична и белодробна ТЕЛК.
Д-р Николова информира, че предстоят промени в Закона за здравето, които ще
регламентират и дейностите на ТЕЛК. Предвижда се специализираните комисии да
отпаднат и всички документи да се разглеждат от обща ТЕЛК. Г-жа Татяна Дончева –
директор на Регионална дирекция за социално подпомагане допълни, че предстои да се
промени и Приложение 7, което регламентира отпускането на помощни средства за лица с
увреждания.
Г-жа Петя Чернева – заместник-председател на Областния обществен съвет за
социално включване на хора с увреждания предложи да отпадне необходимостта от
периодично освидетелстване на лица със заболявания, които не предполагат промяна на
състоянието или излекуване.
За разрешаване на констатираните проблеми бяха предложени и единодушно
приети две решения, а именно:
1. Да се създаде работна група за обсъждане състоянието на ТЕЛК-Русе и
набелязване мерки за подобряване на работата им, като в тази работна група се включат
представители на Регионална здравна инспекция, МБАЛ-Русе, Сдружение на
общопрактикуващите лекари, Областна администрация, представители на ТЕЛК и др.
Отговорници: Регионална здравна инспекция, МБАЛ-Русе, Сдружение на
общопрактикуващите лекари
2. Сдружението на общопрактикуващите лекари да направи предложение за
подобряване условията на работа на лекарите в ТЕЛК.
Отговорник: Сдружение на общопрактикуващите лекари
Срок: 30.09.2013 г.
По пета точка от дневния ред доц. Тодорка Стефанова – декан на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“ на Русенски университет представи напредъка по
изготвяне на Областната стратегия за развитие на област Русе 2014-2020 г. в сектор
„Здравеопазване“.
Д-р Въжаров изрази тревогата си от липсата на нови кадри в лечебните заведения и
наблегна на необходимостта от участие на повече лекари в изготвянето на стратегическия
документ. В отговор доц. Стефанова информира за участието на лекари в изготвянето на
стратегията.
Г-жа Попова допълни информация относно разработването и цялостния процес на
изготвяне на Областната стратегия за развитие на Област Русе. Тя осведоми
присъстващите, че проектът на Предварителната стратегическа рамка за развитие на
област Русе 2014-2020 г. ще е достъпен на сайта на Областна администрация и всеки
заинтересован може да даде своите препоръки, които ще бъдат разгледани и анализирани.
Д-р Йорданов изрази мнение, че има необходимост от по-подробна и пълна
информация и запознаване с разработения документ. В отговор д-р Райков информира, че
преди приемането на документа ще има среща на работната група и ще бъде обсъдена.
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Д-р Цветанка Доганова – заместник-председател на Районна колегия на съюза на
зъболекарите в България зададе въпрос за броя студенти, които се обучават в Русенския
университет в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“. Доц. Стефанова
отговори, че сестрите в първи и втори курс са 24, а с акушерство са 16.
С това дневния ред беше изчерпан и д-р Райков и заседанието на Областната
комисия „Здравеопазване” приключи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ /П/
Заместник областен управител
За Областен управител на Област Русе
(съгл. Заповед № 3-95-00-360/05.04.2013 г.)
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