ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИНДИКАТИВНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Комисията подпомага Областния управител при провеждане
на държавната политика в сферата на здравеопазването, съгласно приоритетите на
Правителството на Република България.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:
1. Осигурява условия за провеждане на регионалната политика в сферата на
здравеопазването.
2. Съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
планови и стратегически документи в сферата на здравеопазването.
3. Определя приоритети на регионалната политика в сферата на
здравеопазването в съответствие с приоритетите на Областната стратегия за развитие,
на Регионалния и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на
националните стратегически документи за регионално развитие.
4. Обсъжда и предлага решения за сключване на споразумения за
сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни
дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество в областта на
здравеопазването.
5. Обсъжда и одобрява инициативи и схеми за ресурсно осигуряване на
Областната стратегия за развитие на област Русе, включително за финансиране на
общински проекти.
ПРИОРИТЕТИ:
1. Достъпност на здравните услуги за целевите групи.
2. Развитие на мрежата от медицински центрове – обхват, качество,
достъпност и равномерно разпределение в цялата област.
3. Включване на населението в предприети мерки за профилактика, превенция
и промоция на здравето.
МЕРКИ:
1. Организиране на мероприятия, насочени към повишаване на здравната
култура на населението.
2. Изготвяне и одобряване на становища по проекти на нормативни актове и
промяна на съществуващи такива в областта на здравеопазването.
3. Организиране на мероприятия, насочени към скрининг и профилактика на
заболяванията.

1

ПОСТОЯННА СЕКТОРНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПЛАНИРАНИ ЗАСЕДАНИЯ И ИНДИКАТИВЕН ДНЕВЕН РЕД
I. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията на
12.04.2016 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Предимства и недостатъци на имунизациите и риска за здравето на детето
при непоставянето им. Работа на училищните медицински кабинети и медицинските
специалисти за подобряване на детското и училищно здравеопазване.
Докладва: представител на РЗИ Русе.
2. Данни за здравето сред населението на възраст от 10 до 19 г. и над 20 г.
възраст. Самооценка на здравето, здравни знания, умения и нагласи за здравословен
начин на живот.
Докладва: представител на РЗИ Русе.
3. Предоставяне на информация за разпоредбата на чл. 7 и чл. 11а от Закона за
закрила на детето и дискусия по темата.
Докладва: представител на Държавна агенция за закрила на детето Русе.
II. Организиране и провеждане на редовно заседание на Комисията на
11.10.2016 г. от 10:00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе:
Проект на Дневен ред:
1. Анализ на заболяемостта от кърлежово-преносими инфекции, вкл. Лаймска
болест в област Русе през 2016 г. и представяне на актуални данни за броя на
ухапваните от животни лица, неимунизирани и имунизирани против бяс в област Русе.
Докладва: представител на отдел „Противоепидемичен контрол“ към РЗИ
Русе.
2. Здравно-демографски анализ на населението на област Русе през 2015 г.
Демографски процеси, заболеваемост и болестност.
Докладва: представител на дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ Русе.
3. Предоставяните бутилирани води за питейно-битови цели в детските
заведения в гр. Русе.
Докладва: представител на отдел „Държавен санитарен контрол“ към РЗИ
Русе.
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