ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе
ПРОТОКОЛ № 2/19.09.2012 Г.
от заседание на Областна комисия „Здравеопазване“, зала 1 на Областна
администрация – Русе, 19.09.2012 г., 10:00 ч.
Д-р Андриан Райков – заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието. Присъстваха 31 от 38 членове на комисията, поканени на заседанието.
Отсъстваха:
- Представител на община Бяла;
- Представител на община Ценово;
- Представител на СРС на КТ „Подкрепа“ Русе;
- Представител на дирекция „Националнасигурност‘‘ Русе;
- Представител на Русенски Университет „Ангел Кънчев‘‘;
Д-р Райков поздрави присъстващите и подчерта, че това е второто заседание на
комисията за 2012 г. Той предложи, а комисията единодушно прие следния дневен ред:
1. Информация за отпуснатите средства за лечение и диагностика по реда на
ПМС 17 за здравно неосигурени лица от Област Русе за 2011 г. Осигуряване на кабинет
за обслужване на здравно неосигурени граждани от град Русе и областта.
Докладва: Представител на Регионална дирекция за социално подпомагане и
представител на Медицински център-1
2. Анализ на данните от профилактичните прегледи на деца от 1 до 7 години и
ученици от 7 до 18 години (регистрирани заболявания и аномалии, заболявания,
подлежащи на диспансерно наблюдение) от Област Русе, за периода 2006-2010 г.
Докладва: Представител на Регионална здравна инспекция Русе
3. Скрининг при деца и подрастващи с вродени и придобити заболявания.
Докладва: Представител на Лечебни заведения „Медика”
4. Отчет за изпълнението на решения от предишни заседания на комисията.
Докладва: Представител на Областна администрация Русе
5. Разни.
Докладват: членовете на комисията
По първа точка д-р Райков даде думата на г-жа Татяна Дончева –директор на
Регионална дирекция за социално подпомагане. Тя представи информация за
отпуснатите средства за лечение и диагностика по реда на ПМС 17/2007 г. за
здравнонеосигурени лица за 2011 г.
Д-р Стоян Стоянов – управител на „Медицински център“ № 1 предложи и
изрази готовност при наличие на финансиране на изгради обособен кабинет за
здравнонеосигурени пациенти, като това осигури по-лесен достъп на планови и спешни
случаи. Той изтъкна и евентуални рискове като например голям брой
здравнонеосигурени лица да решат в един момент да се възползват.
Д-р Руденко Йорданов–изпълнителен директор на ОС на БЧК изрази мнение че
подобен кабинет би стимулирал нездравноосигурените, които могат, но не искат да се
осигуряват, да не заплащат здравните си осигуровки.
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Д–р Теменужка Матева – управител на Център за психично здраве подчерта, че
към момента здравнонеосигурените се приемат само в психиатричните клиники.
Впоследствие като излязат оттам им е невъзможна обратната социализация в
обществото и те трябва да бъдат инвалидизирани.
Д-р АнтонВъжаров – председател на Районната колегия на Български лекарски
съюз подкрепи идеята, като изрази становище, че в този кабинет трябва да се лекуват
определени групи диагнози, а не даден брой пациенти. Също така е необходимо да се
осигури поне 12-часово дежурство.
Д-р ПенкаБахчеванова – директор на Центъра за спешна медицинска
помощизтъкна, че повечето пациенти постъпват в болничното заведение в много тежко
състояние поради недобра и ненавременна превенция на заболяванията, а болниците
нямат възможност да покриват клиничните пътеки.
За да се разреши този проблем, д-р Райков предложи, а комисията прие
следнитерешения:
1. Регионална дирекция за социално подпомагане и Регионалната здравна
инспекция да предоставят мотивирано предложение за изменение на ПМС 17/2007.
Срок: 19.12.2012 г.
Отговорник: Регионална дирекция за социално подпомагане и Регионална
здравна инспекция
2. Предложенията да се изпратят на Министерство на труда и социалната
политика.
Срок: 02.01.2013 г.
Отговорник: Областна администрация
Решението беше прието с 30 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“.
По втора точка от дневния ред д-р Райков даде думата на д-р
СианаХаджийска – представител на Регионална здравна инспекция, която направи
анализ на данните от профилактичните прегледи на деца от 1 до 7 години и ученици от
7 до 18 години (регистрирани заболявания и аномалии, заболявания, подлежащи на
диспансерно наблюдение) от област Русе, за периода 2006-2010 г.
Д-р Маргарита Николова – директор на Регионална здравна инспекция
предложи включване на повече часове по физкултура в училищата като начин за
справяне със затлъстяването при децата чрез спортуване.
Д-р Матева попита каква е относителна структура на заболеваемостта и как
точно се определя, че заболяванията на дихателната система са най-масови. ДрНиколова отговори че няма точна документация и данните са представени в
унифицирана таблица.
Д-р Райковпредложи родители, Регионален инспекторат по образование и дори
медии да насърчаватдецата към спортуване.
Д-р Матевапредложи при анализа на данните за заболяванията в детска възраст
да се включат специалисти по детска психиатрия. Д-р Райков предложи на д-р Матева
да изложи мнението си писмено и да го депозира в деловодството на Областна
администрация.
Д-р Бахчевановапоиска затягане на контрола към личните лекари при
освобождаване от физкултура на учениците и освободените да бъдат ангажирани по
друга форма като например лечебна физкултура.Д-р Орлин Кожухаров – председател
на Сдружението на общопрактикуващите лекари отговори, че личните лекари не
освобождават от часовете по физкултура, а това става чрез лекарска консултативна
комисия.
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Г-н Димитър Райнов – началник на Регионален инспекторат по образование
изрази становище, че проблемът с фалшивите медицински бележки е разрешен и делът
на освободените деца от физкултура е 3 %, но те присъстват в часовете. Той изнесе
данни за 11 възстановени спортни бази към училищата. Също така изрази мнение, че
часовете по лечебна физкултура трябва да се водят от специалисти.
Д-р Йорданов предложи на следващо заседание да се включи анализ на
заболяванията на дихателната система и да се направят предложения, свързани с
трансформирания Пневмофтизиатричен диспансер.
Д-р Райков предложи, а комисията единодушно прие следнитерешения :
1. Областната комисия „Здравеопазване“ препоръчва да се положат усилия за
оборудване на спортните зали в детските и учебните заведения с уреди и пособия за
спорт.
Срок: постоянен
Отговорник: Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по
образование, кметовете на общини в област Русе
2. Областната комисия „Здравеопазване“ препоръчва да се създадат условия за
уплътняване на часовете по физическо възпитание и спорт и модулите към тях.
Срок: постоянен
Отговорник: Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по
образование, кметовете на общини в област Русе
3. Областната комисия „Здравеопазване“ препоръчва да се обсъди с
институциите, имащи отношение към заболяванията на костно-мускулната система при
децата (в т. ч. гръбначни изкривявания), възможността за ситуиране на групи за
лечебен физически комплекс в училищата.
Срок: 31.10.2012 г.
Отговорник: Регионална здравна инспекция, кметовете на общини в област
Русе, Лечебни заведения „Медика“, Регионален инспекторат по образование
По трета точка от дневния ред д-р Райков даде думата на д-р Кирил
Панайотов – управител на Лечебни заведения „Медика“, който представи доклад на
тема „Скрининг при децата с вродени и придобити заболявания“.Беше направено
предложение за разработване и внедряване на програма на областно ниво за скрининг,
ранно откриване, лечение и рехабилитация на аномалии на опорно-двигателния апарат
и хирургични заболявания в детска възраст. От своя страна Лечебни заведения
„Медика“ ще участват като:
- осигурятбезвъзмездночастотнеобходимияекипспециалисти
–
педиатри,
физиотерапевти, кинезитерапевти, логопеди;
- предоставятбазазаизвършваненапрофилактичнитепрегледи;
- популяризиратинициативатадасепривлекатмедиите, катопартньори;
- привлекат в инициативата и другилечебнизаведения.
Д-р Цветанка Доганова –председател на Районна колегия на български
зъболекарски съюз изрази мнение относно липсата на прегледи за глухота в първите 30
дни от живота на децата. Тя уточни, че в града има налична апаратура за откриването и
диагностицирането на глухота при новородените и на следващо заседание може да се
разгледа ефекта от двата апарата, както и да се популяризира съществуването им, за да
могат повече лица да се възползват.
По трета точка се оформи следноторешение:
Да се създаде програма за извършване на клиничен скрининг на деца и
подрастващи с вродени и придобити заболявания.
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Срок: 31.10.2012 г.
Отговорник: Лечебни заведения „Медика“, Регионална здравна инспекция,
кметовете на общини в област Русе, Регионален инспекторат по образование,
Регионална дирекция за социално подпомагане, Български лекарски съюз, Областна
администрация
По четвърта точка от дневния ред д-р Райков даде думата на г-жа Павлина
Бранкова – представител на Областна администрация, която представи отчет за
изпълнение на решения, взети на предишнизаседания на комисията.
За да докладват относно проверките на лечебните заведения на територията на
област Русе думата взеха г-жа Събина Павлова – представител на Районната
здравноосигурителна каса и д-р Николова.
Д-р Райковсподели проблем, станал му известен при посещенията в малките
населени места на територията на областта. Оказва се, че качеството на медицинското
обслужване в редица села е на незадоволително ниво. Той даде за пример с. Червен,
където общопрактикуващият лекар не посещава редовно пациентите си.Г-н Калоян
Копчев – директор на Районна здравноосигурителна каса подчерта, че медицинското
лице, което се визира, няма практика в с. Червен, поради което не е задължено да
представи график и да посещава редовно пациентите си.
По пета точка Разни д-р Райков даде думата на д-р Георги Дяков–
представител на Областна дирекция по безопасност на храните, който запозна
присъстващите сдва проблема, свързани с нови изисквания към временните обекти,
където се продават храни и с организирането и провеждането на обществени поръчки
за храненето на децата в детските заведения и училищата. Във връзка снеобходимостта
от контрол върху получаваните от общини и организации хранителни дарения, д-р
Дяков предложи да се инициират срещи с кметовете на общини за да се разяснят
изискванията за проверка на даренията.
Във връзка с представената информация единодушно се взеха следните
решения:
1. Областната комисия „Здравеопазване“ възлага на кметовете на общини да
предоставят в Областна дирекция по безопасност на храните списъци на издадените
разрешителни за дейност на временни и преместваеми обекти за търговия с пресни
плодове и зеленчуци. Списъците е необходимо да съдържат адрес на определените в
разрешителните места и адреси на отговорните за търговията лица.
Срок за изпълнение: текущ
Отговорник: кметовете на общини в област Русе, Областна дирекция по
безопасност на храните
2. Областната комисия „Здравеопазване” препоръчва в комисиите по възлагане
на обществени поръчки за храненето на децата в детските заведения и училищата да се
включват представители на Областната дирекция по безопасност на храните.
Срок за изпълнение: текущ
Отговорник: кметовете на общини в област Русе, Областна дирекция по
безопасност на храните
В края на заседанието д-р Райков запозна присъстващите спроект
„Информирани и здрави“ на Министерство на здравеопазването, чиято цел на
кампаниите е достигане до широк кръг лица чрез използване на различни способи –
филми, плакати, тениски, шапки и други. Той изрази надежда, че всеки един от
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членовете на комисията ще намери начин за популяризиране на филмите, защото са
направени сполучливо и биха имали добър превантивен ефект върху съответната
целева група. От страна на Областна администрация те ще бъдат изпратени на
членовете на останалите областни комисии и съвети, а също така ще бъдат представени
по време на заседания по ресори.
Г-жа Пенка Попова– началник на отдел в Областна администрация напомни, че
продължава подготовката на Предварителната стратегическа рамка на област Русе
2014-2020 г. и призова всички за по-голяма активност. Г-жа Попова представи и нова
магистърска програма в Русенски университет „Мениджмънт по европейски
програми’’.
Д-р Йорданов анонсира, че на 25 и 26.09 в зала 1 на Областна администрация ще
има изнесен пункт в рамките на Националната кръводарителска кампания. Той на свой
ред призова членовете на Областната комисия „Здравеопазване“ за активност, като така
дадат пример на всички останали.
С това дневния ред беше изчерпан и д-р Райков закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АНДРИАН РАЙКОВ /П/
Заместник областен управител
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