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СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на област Русе
За Областен управител на област Русе
(Съгласно Заповед № 2-95-00-608/29.09.2016 г.)
ПРОТОКОЛ
№ 2/25.10.2016 г.
от редовно заседание на Постоянна секторна комисия в областта на
здравеопазването
Днес, 25.10.2016 г., от 10.00 ч. в Зала „Свети Георги“ в Областна
администрация Русе се проведе редовно заседание на Постоянната секторна комисия
в областта на здравеопазването.
От всички 40 членове присъстваха 23. Налице беше необходимият кворум за
провеждане на заседание. Същото се протоколира от г-жа Надежда Шанова – старши
експерт в Областна администрация и секретар на Комисията.
Г-н Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе откри
заседанието и запозна присъстващите с дневния ред, който беше приет след гласуване:
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: д-р Иван Михайлов – старши инспектор в Регионална здравна
инспекция Русе
2. Здравно-демографски анализ на населението на област Русе през 2015 г.
Демографски процеси, заболеваемост и болестност.
Докладва: г-жа Иванка Славчева, главен експерт в РЗИ Русе
3. Предоставяните бутилирани води за питейно-битови цели в детските
заведения в гр. Русе.
Докладва: д-р Мариета Дянкова, д.м. началник отдел „Държавен здравен
контрол“ в РЗИ Русе
4. Разни.
Докладват: членовете на Постоянната секторна комисия в областта на
здравеопазването.
Г-н Бурджиев премина към първа точка и даде думата на д-р Иван
Михайлов – старши инспектор в Регионална здравна инспекция Русе.
В своята презентация, д-р Михайлов подробно запозна присъстващите с
профилактиката и контрол на векторно предавани трансмисивни инфекции при
хората. Разгледа подробно регистрирани заболели брой лица за период 2012 г. до 2016
г. от Марсилска треска, Ку-треска, Хеморагична треска с бъбречен синдром и
Лаймска борелиоза. Д-р Михайлов поясни, че в края на месец февруари 2016 г.,
дирекция „Надзор на заразните болести” при РЗИ-Русе са изготвили 8 бр.
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предписания до кметовете на общини в Русенска област за предприемане на мерки за
борба с Лаймската борелиоза. Съгласно тези предписания се изисква регулярно
окосяване и периодична дезакаризация на тревните площи в паркове, градини, детски
и учебни заведения, редовно обезкърлежаване на домашните животни с подходящи
препарати, да се носи лично предпазно облекло. Особено важно значение за
ограничаване разпространението на тази природно-огнищна инфекция има
свеждането до минимум на безстопанствените кучета в населените места, както и
осигуряването на недостъпност на скитащите кучета в територията на детски и учебни
заведения. В РЗИ-Русе е представена информация относно предприети мерки,
сключени договори с ДДД-фирми за планирани обработки от община Русе, община
Вятово, община Две могили и община Сливо поле. (Приложение 1)
В тази връзка, г-н Бурджиев поиска в кратък срок детайлна справка от
Регионалната здравна инспекция за общините, които не са дали тази информация,
като поясни, че Областна администрация ще изготви подходящо по съдържание
писмо до съответните общини относно поставения проблем.
По втора точка г-н Бурджиев даде думата на г-жа Иванка Славчева –
главен експерт в РЗИ Русе. Тя запозна членовете на комисията със здравнодемографски анализ на населението на област Русе през 2015 г., демографски
процеси, заболеваемост и болестност. Към 31.12.2015 г., по данни от Националния
статистически институт, населението на област Русе е 225 674 души, което нарежда
областта на 12-то място в страната по този показател. В сравнение с 2014 г.
населението в областта намалява с 2011 души. През 2015 г. в област Русе са
регистрирани 1 778 живородени деца, броят им е намалял с 95 деца в сравнение с 2014
г. Броят на умрелите през 2015 г. е 3 733 души, общата смъртност е 16,54 на 1000
души население.
През изминалата година регистрираните заболявания са 623 425, които
представляват 2 762,50 на 1000 души, а новооткритите заболявания са 228 732 и
представляват 1 013,55 на 1000 души население.
Болестността от злокачествени новообразувания през 2015 г. е 5 356,84 на
100 000 души от населението, заболеваемостта от злокачествени новообразувания е
537,50 на 100 000 души от населението. Болестността постепенно нараства през
периода 2011-2015 г., от 4 349,63 през 2011 г. до 5 356,84 в 2015 г. Тенденция през
последните години е към увеличаване и подмладяване на злокачествените
заболявания.
Броят регистрирани заболявания от активна туберкулоза във всички форми
през 2015 г. за област Русе е 134 души, а броят на новооткрити заболявания е 39 души.
За сравнение с предходната година болестността се е увеличила от 52,70 на 100 000
души на 59,38 на 100 000 души.
В заключение г-жа Славкова каза, че докладът е изготвен по данни на
Националния статистически институт и кратък статистически справочник на РЗИ
Русе, който всяка година се публикува на електронната страница на РЗИ Русе и
съдържа данни за демографското състояние на населението и здравеопазването в
област Русе. Данните с малки изключения са дадени в динамика и обхващат период от
пет години назад. Справочникът е предназначен за ръководствата на лечебните и
здравни заведения, здравните кабинети, за всички медицински специалисти, научни
работници и студенти, нуждаещи се от обобщена и систематизирана база данни.
Г-н Бурджиев благодари на г-жа Славкова за изнесената информация и след
като нямаше изказвания и мнения, той даде думата на д-р Мариета Дянкова, д.м.
началник отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ Русе по трета точка от
дневния ред. Той се извини на членовете за отсъствието си поради неотложни
ангажименти и предложи г-жа Попова да води заседанието.
Д-р Дянкова представи информация за бутилирани води за питейно-битови
цели в детските заведения в гр. Русе. Тя поясни, че във връзка с нормативно
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зададените функции и задачи, РЗИ извършва системен здравен контрол на вида и
качеството на водата, подавана за питейни цели, както за населението, така и на
децата и учениците в детските и учебни заведения. Контролът се извършва по реда и
изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели.
През последните години е добило широко разпространение ползването на води
за пиене чрез апарати тип топла-студена вода, т.нар. диспенсери за вода. Обект на
проверка от страна на РЗИ в детските заведения са диспенсерите и предлаганите
бутилирани води в потребителски опаковки. През настоящата 2016 г. е извършена
проверка на част (една трета) от детските градини в гр. Русе и общините Иваново и
Ценово. Проверени са 42 детски заведения, от които 38 в гр. Русе, 2 в Община
Иваново и 2 в Община Ценово. Взетите за анализ проби от водите в диспенсерите са
общо 23, от които отклонения от здравните норми са установени при 14 проби (61%).
От проверените 42 детски заведения, в 14 от тях са установени ползването на
диспенсери.
Като най-вероятна причина за отклоненията в резултатите беше посочено
ползването на диспенсерите, които не могат да се дезинфекцират качествено, а не
бутилираните води.
Г-жа Попова благодари на д-р Дянкова за изнесената информация.
Преди да закрие заседанието тя предложи за гласуване следното решение,
което се прие единодушно:
1. До 14 ноември 2016 г. членовете на Постоянната секторна комисия в
областта на здравеопазването да изпратят в Областна администрация Русе
предложения за теми, които да бъдат включени в Индикативната програма на
Комисията за 2017 г.
Срок: 14.11.2016 г.
Отг.:
Членовете
на
Областната комисията по
здравеопазване.
Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Попова закри заседанието.
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