ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на работна група по решение на Постоянната секторна комисия в
областта на здравеопазването, 05.06.2014 г., 14:00 ч. в кабинет 403 Б
На 05.06.2014 г. (четвъртък) от 14.00 часа се състоя работна среща в кабинета на
г-жа Карамехмедова – зам. Областен управител на област Русе по решение на
Постоянната секторна комисия в областта на здравеопазването.
На срещата присъстваха г-жа Карамехмедова, д-р Йорданов – Директор на БЧК
Русе, д-р Кожухаров – Председател на сдружение на общопрактикуващите лекари в
гр.Русе, д-р Стоева – Началник на отдел в Регионална здравна инспекция Русе, г-н
Райнов – Началник на Регионален инспекторат по образованието гр.Русе, г-жа Банчева
директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Русе.
Д-р Йорданов – Директор на БЧК Русе изказа мнение, че през последните 7-8
години промените и реформите, които се правят в системата на здравеопазването са
неефективни – не водят до преодоляване на кризата в перспектива в период 2015-2020
г. В анализа и в проекта на Националната здравна стратегия (2014-2020) на
Министерството на здравеопазването има противоречия.
Ние като гражданско общество сме задължени да участваме активно в
изготвянето на стратегията. Като прослойка, която в действителност активно работи в
тази област, ние най-добре сме запознати с болезнените проблеми, отбеляза д-р
Йорданов.
Д-р Кожухаров – Председател на сдружение на общопрактикуващите
лекари в гр. Русе отчете, че няма достатъчно квалифицирани млади кадри за
спешната ни помощ. Направленията за прегледи при специалисти са недостатъчни.
Объркан е начинът на финансиране и заплащане на здравните услуги. Сегашната
система принуждава медицинския персонал да не отразява действителното заболяване.
Има възможност да се източва здравната каса и по този начин се получава недостиг.
Друг съществен проблем е и големият брой неосигурени лица. Неточното описание на
диагнози и заболявания води в последствие и до грешки при анализа за здравното
състояние на населението. Това от своя страна се отразява и при изготвяне на всякакви
стратегии и мерки.
Д-р Стоева – Началник на отдел в Регионална здравна инспекция отбеляза,
че все още няма отговор от Министерството на здравеопазването относно областната
здравна карта. Има недостиг на медицински кадри - парамедици за спешната помощ.
Раждаемостта в България е много ниска през последните пет години. Намалели са
абортите.
Всички присъстващи изразиха мнение, че трябва да се обърне по-голямо
внимание на профилактиката и превенцията на заболяванията и че в работната група
трябва да се поканят още представители на заинтересованите страни Регионална
здравна каса, психо- и онко-диспансерите и др..
РЕШЕНИЯ:
1. Да се идентифицират основните проблеми при здравеопазването в област
Русе, съобразени и с проекта на националната здравна стратегия (2014 – 2020 г.)
Срок: 30.07.2015 г.
Отговорник: Регионална здравна инспекция Русе
Български червен кръст Русе

2. Информацията с идентифицираните проблеми да се изпрати за разглеждане и
становище до заинтересованите институции.
Срок: за изпращане
05.08.2015 г.
За представяне на становища
20.10.2015 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
3. Допълнената информация с идентифицираните проблеми да се обсъди в
Постоянна секторна комисия в областта на здравеопазването.
Срок: 31.12.2015 г.
Отговорник: Регионална здравна инспекция Русе

ПЕНКА ПОПОВА /П/
Началник на отдел АКРР в областна администрация Русе

