ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
от проведен семинар на тема: „Общи аспекти на здравната политика и здравните
услуги, насочени към деца, подрастващи и младежи – проблемни области и концепция“
на 24.04.2015 г., в Зала 1 на Областна администрация Русе

Днес, 24.04.2015 г. от 13.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе семинар на тема: „Общи аспекти на здравната политика и здравните услуги,
насочени към деца, подрастващи и младежи – проблемни области и концепция“
организиран от д-р Никола Събев – д. м. - директор на дирекция „Медицински
дейности“ към РЗИ – Русе и Областна администрация Русе. На форума присъстваха
представители на институции, неправителствени организации и други заинтересовани
страни, като целта бе да се запознаят присъстващите с проблемите на българското
здравеопазване и спецификата на социалната политика.
Д-р Събев представи програмата на семинара като уточни, че част от нея може
да бъде променена ако възникнат други интереси от участниците.
ПРОГРАМА:
1. Здравна политика – дефиниране, общи аспекти и концепция – лекция
2. Поведенчески фактори на риска сред ученици на възраст 13-19 г. в област Русе –
презентация
3. Проблемни области на здравните услуги, насочени към деца, подрастващи и
младежи – лекция
4. Практическо занятие
5. Организационно поведение и водене на спор – лекция
6. Практическо занятие
7. Закриване на курса и връчване на сертификати за участие
Д-р Събев обясни, че здравна политика обхваща дългосрочните, официално
приети становища и решения за гарантиране и опазване на човешкото здраве в
определен времеви период, в съответствие с базови социални условия.
Здравната политика включва:
1. Цели (разпределени като задачи, приоритети и т.н). В тяхното формиране
участват както интелектуални компоненти от експертното знание, идеи,
концепции, прогностика; така и собствени политически принципи, които са
идеологически свързани и следвани от управляващите в дадения исторически
момент.
2. Средства (инструментариум за постигането им), които от своя страна
обединяват:
− информацията (поливалентна по проблема и осъществяването му);
− законотворчеството и действащите норми и стандарти;
− нагласи, мотиви, стимули и интереси за реализацията;
− институции, учреждения, екипи, експерти, знание и квалификацията им;

− обезпечености – финансови, организационни; всички ресурси от материален и
нематериален характер.
По време на семинара д-р Събев посочи, че над 21 процента от учениците в
област Русе са употребявали наркотици. Той уточни, че данните са от проучване
направено от експерти и специалисти от Регионалния център по здравеопазване,
Инспектората по образование и Превантивно – информационния център. Целта на
проучването е била да се установи честотата на експозиция на някои от основните
поведенчески фактори на риска, свързани с тютюнопушене, употребата на алкохол и
наркотични вещества. To доказва и връзката между употребата на наркотични вещества
и другите два поведенчески фактори на риска - тютюнопушене и употреба на алкохол.
Установено е, че с нарастване на честотата на седмичната употреба на алкохол нараства
и относителният дял на употребяващите наркотични вещества, както сред непушачите,
така и сред епизодично и редовно пушещите. С нарастване на възрастта се наблюдава и
нарастване на относителния дял на употребяващите наркотици и при двата пола, поизразено при момчетата.
В края на семинара д-р Събев благодари на присъстващите за активното им
участие и закри мероприятието с връчване на сертификати.

