РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 13.11.2017г. до 17.11.2017 година

ДИРЕКЦИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО—ПРАВНО,ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”
 Ежедневно и в срок се осигурява правилно приемане, регистриране,
разпределяне и насочване на входящата служебна кореспонденция, извеждане и
изпращане по предназначение на изходящата кореспонденция;
 През отчетния период са изпратени





През отчетния период са получени писма
Приети и обработени жалби 
Регистрирани и обработени заявления за достъп до обществена информация 
Регистрирани ЛЗК

 Общо издадени наказателни постановления
на стойност:

бр.

87
133
10
51
6
1100

 В петък се обобщи и изпрати по електронна поща отчета по прилагане на
мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене и злоупотребата с алкохол.
 Изготвихме, разпечатаме и окомплектовахме различни индигирани бланки,
брошури за другите отдели

730

 Изготвени са в срок различни видове справки на служителите на РЗИ във връзка
с техните служебни или трудови отношения;
заповеди за отпуск
заповеди за заместване
служебна бележка - бр., производствена характеристика - бр.
заповеди за назначаване СПО- 1 бр. по ТПО - бр., прекатяване TПО - бр.
Пр еназначаване - СПО- 1 бр., за разположение -1 бр., за проверка на кораб бр.
разпределение на работното време- 1 бр.
 Редовно се поддържа сайта на РЗИ 
 В четвъртък се изготви график на пътуванията за следващата седмица
 Изпълниха се заявки за консумативи от различните отдели 
 Оказа се навр еменна методична помощ за работа с компютърната техника и
инсталираните програми на отдели
 Автомобилният парк на инспекцията ежедневно се проверява за техническа
изправност и при възникване на необходимост от ремонт своевременно се реагира. 
 Поддържа се регистъра на подадените декларации по чл.12 от ЗПРКИ /З-н за
предотвр атяване и разкриване на конфликт на интереси. 

7
1

4

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
Дейности

3. Уведомяване на Изпълнител на агенция
"Медицински одит" за случаи на нарушения на
медицинските стандарти, констатирани при
изпълнение на правомощията на РЗИ

Извършени услуги/продукт
Издадени удостоверения за промяна в
обстоятел ствата по регистрацията на лечебни
заведения за извънболнична по мощ и хосписи

1

Кореспонденция/справки, очети и др./ във връзка с
регистъра

1

Направ ени уведомления до Изпълнителна агенция
"Медицинск и одит"

1

Извършени проверки от Регионален съвет /РС/ на
издадени решения за временна неработоспособност
и Експертни решения/ЕР/ по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ

72

Приети и обработени документи за явяване на Т ЕЛК

91

Проверени, заверени експертни решения

132

Изпратени експертни решения на заинтересованите
страни
Преписки по обжалвани болнични листове и
експертни решения

409

Преписки с Т ЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионал на
дирекция социално подпомагане/РДСП/ и други
институции по медицинската експертиз а

7.Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за
здравето по жалби и сигнал и при нарушаване
правата на пациентите ил и при спорове, свързани с
медицинското обслужване и участие в съвместни
проверки с Изпълнител на агенция "Медицински
одит";

Брой

31
26

Извършени справки и заверени копия на документи

215

Извършени проверки по жалби и сигнал и свързани с
медицинското обслужване и нарушени пациентски
права

2

8. Събиране и анализ на информация, свързана с
разходването на публични средства в лечебните и
здравните заведения на територията на областта и
контрол по спазването н а методиката за субсидиране Приети, проверени и изпратени на НЦОЗА отчети
на лечебни заведения със средства от бюджета на
МЗ
13. Съвместно със звената, ангажирани със
социалното подпомагане в общините,
Участия в заседания на Регионален съвет по
осъществяване на дейности по Закона за закрила на осиновяване
детето и по други нормативни актов е

4

1

Участие в други междуведомствени комисии,
съвместни проверки и др.

2

Проверка и кодиране на съобщения за смърт

26

Събрани съобщения за суицидни действия
Извършени проверки на лечебните заведения,
отчитащи специал ни рецептурни бланки за
изписв ане на медикаменти, съдържащи наркотични
вещества

6
1

21. Водене на регистър на лекарите и лекарите по
дентална медицина, които предписват лекарствени
продукти, съдържащи н аркотични веществ а от
приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите

Предоставени рецептурни бланки за предписване на
медикаменти, съдържащи наркотични вещества
(кочани)

4

Приети протоколи за отчитане на специални
формуляри за поръчка на медикаменти, съдържащи
наркотични вещества

1

Приети заявления и вписвания в регистъра

2

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВ ЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

І. ОБОБЩЕНИ ЦИФРОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
№

ВИДОВЕ

БРОЙ

1.

ПРОВЕРЕНИ ОБЕКТИ – през периода*

21

2.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ В ОБЕКТИТЕ

138

3.

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ

9

3.1

- в това число във връзка с чл.56 от Закона за
здравето

-

3.2

- в това число за задължителни хигиенни мерки

9

3.3

- в това число за спиране експлоатацията на обект
или на дейност

-

3.4

- в това число за забрана реализацията на стоки и
продукти

-

4.

ЗАПОВЕДИЗА СПИРАНЕЕКСПЛОАТ.ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОКИ , ПРОДУКТИ

-

5.

БРОЙ СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ

-

5.1.

- в това число глоби на Ф.Л.

-

5.2.

- в това число имуществени санкции на Ю.Л.

-

6.

БРОЙ НП – ОБЩО

-

6.1.

- в това число НП по глоби на Ф.Л.

-

6.2.

- в това число НП по имуществени санкции на Ю.Л.

-

7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

СУМА ПО НП – ЛВ. - ОБЩО
- в това число суми по НП от г лоби на Ф.Л.
- в това число суми по НП от имуществени санкции на Ю.Л.

РАЗГЛЕДАНИ ЖАЛБИ





в т.ч. - решени в срок
в т.ч. - основателни
в т.ч. - неоснователни
в т.ч. пренасочени към други инстанции

РАЗГЛЕДАНИ СИГНАЛИ/ПИСМА
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ – ПИТЕЙНО-БИТОВИ ВОДИ ОТ ЦВ, ВВ
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ СУРОВИ ВОДИ
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ ВОДИ ЗА КЪПАНЕ (ПЛ. БАСЕЙНИ)
ВЗЕТИ ПРОБИ КОЗМЕТИКА - ПО ПЛАН
ВЗЕТИ ПРОБИ БИОЦИДИ
РАЗГЛЕДАНИ И СЪГЛАСУВАНИ СЕДМИЧНИ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ
ИЗГОТ ВЕНИ ОБОБЩЕНИ Г ОД .ИНФОРМАЦИИ, СЪГЛ. НАР . 36 ЗА ДЗК

1
1
1
1

3
4
-

*Показател с натрупване ; на Ред 1 се вписват ссаам
моо ннооввооппррооввееррееннииттее ззаа 22001177 гг.. ппрреезз ппееррииооддаа
обе кти
ІІ. Извършени дейности по здравен контрол:
 Извършени са общо 138бр. проверки в обектите с обществено предназначение на
територията на град Русе, община Две могили и община Сливо поле: магаз ини за съхраняване и
търговия с козметични продукти, магазини за промишлени стоки, детски и учебни заведения,
фр изьорски и козметични салони, спортни обекти, хотели, ЗОХ, обекти за търговия с ОХВС .
 Във вр ъзка с констатирани отклонения от нормативните изисквания са издадени 9
предписания за задължителни мерки.
 Издадени са две заповеди за отмяна на забраната за търговия с химични смеси, след
отстраняване на допуснатите нарушения.
 Извършена е проверка по постъпила една жалба от родител и е изготвен отговор.
 Извършена е проверка по сигнал за тютюнопушене в заведение и е изготвен отговор .
 Извършва се планова тематична проверка за наличие на толуен в бои за нанасяне чрез
разпръсквани и в слепващи смеси, предназначени за масовия потребител, за спазване
ограниченията, съгласно вписване 48 от Приложение ХVІІ на Регламент(ЕО) 1907/2006г
 Извършени са и проверки по чл. 56 от ЗЗ – за спазването на забраната за тютюнопушене
в закрити обществени места. Извършени са общо 41 бр. проверки, от които: 9 в обекти за
хранене и развлечение, 1 в детски и учебни заведения и 31 бр. в други закрити обществени
места (фризьорски и козметични салони, хотели/места за настаняване, и др.).
 Изготвяни са, ежедневно, писмени електронни отчети за дневното присъствие на
служителите и дневни графици за проверките по държавен здравен контрол.

І. ПЛАНИРАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОС ТИ ПО ЗДРАВЕН КО НТРО Л
№

ВИДОВЕДЕЙНОСТИ / ЗАДАЧИ

БРОЙ

1.

ПЛАНИРАНИ ЗА ПРОВЕРКА ОБЕКТИ – ОБЩО

100

2.
3.
4.
5.

ПЛАНИРАНИ ЗА ПРОВЕРКА ОБЕКТИ – ГРАД РУСЕ
ПЛАНИРАНИ ЗА ПРОВЕРКА ОБЕКТИ – ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
ПЛАНИРАНИ ЗА ПРОВЕРКА ОБЕКТИ – ОБЩИНА РУСЕ
ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
ПРОБИ ВОДИ ОТ ЦЕНТРАЛНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ- ОБЩИНА ДВЕ

88
6
12
1

6.

-

МОГИЛИ

Планирани са общо 100 проверки в обекти с обществено предназначение, централни
водоизточници, обекти за търговия с козметични продукти и др.

ОТДЕЛ „ЗДРАВНО Т ЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
№

ВИДОВЕ

проверки на
място

бр.

пров. по док-ти

1

ЗД РАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

1

1

2

ЗД РАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

1

1

3

ХИГИЕННО СТАНОВИЩЕ ЗА ДПК

0

4

СТАНОВИЩЕ ДО РДНСК ЗА ДПК

0

5

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА С ДР. ИНСТ.

0

6

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВ ЕРКА НА ЛЗ

1

7

СТАНОВИЩА РИОСВ

3

8

ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК

0

0

0

9

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ООП

9

9

9

10

ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ

0

0

11

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ/БРОЙ АКТОВЕ

12

ПИСМА ДО ДРУГИ ИНСТАНЦИИ И ГРАЖДАНИ

1

1

13

СТАНОВИЩА /ПРИЕМАТЕЛНИ КОМИСИИ ДО БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

0

14

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВ АНЕ НА ООП

2

15

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗК А С НАРЕДБАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

16

ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА С ТРОИТЕЛСТВО

0

17

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗК А СЪС ЗЗ , ЧЛ.54 З А ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ

8

8

18

ПРОВЕРКИ НА БУТ. В ОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

8

8

1

1
3

0

20

2
20

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”
І Цифрови показатели за извършен общ радиационен
контрол в ОИИЙЛ
1 Пр оверки ПСК (текущи, регистър, архив)
2 М ерки за административна принуда
- издадени предписания
- съставени актове/заповед за спиране

4
2

ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на околната среда
1 Брой проби
2
- по Заповед на М З
1
- мониторинг питейни води
1
- други
2 Брой работни протоколи за извършени анализи
2
3 Брой анализи
4
-радиохимични анализи
4
- радиометрични измервания
3
ІІІ Монито ринг на лицата работещи в йонизираща среда:
1. Изготвено и изпратено уведомително писмо до НЦРРЗ, във връзка с издаването
на експертни заключения за медицинска годност на работещи в среда с ЙЛ
Систематизиране на получените медицински документи, получени във вр ъзка с
предстоящия здравен мониторинг на 357 бр. лица, работещи в среда с ЙЛ.
ІV Административна дейност :
1. Акту ализирани документи по чл. 30 от Наредба за радиационна защита при
дейности с източници на йонизиращи лъчения (ДВ бр. 76/2012г.) – Заповеди – 5

бр. – Заповед за Ръководител на обект отдел Радиационен контрол, Заповед за
отговорник по радиационна защита, Заповед за персонал, работещ в среда на
йонизиращи лъчения, Заповед за отговорник за уведомяване на АЯР при
инциденти и аварии на обект отдел РК, Заповед за отговорник за водене на
отчет и контрол на източници на йонизиращи лъчания, Пр авилник за
вътрешния ред на одел Радиационен контрол, Инструкция за радиационна
защита при дейности с ИЙЛ, Вътрешен авариен план на отдел Радиационен
контрол, Програма за провеждане на радиационен мониторинг в отдел РК.
2. Запознаване на служителите в отдела с Наредба за прилагане на гаранциите
по договор а за неразпространение на ядреното оръжие (ДВ бр. 88/03.11.2017г.).
3. Изготвени вътрешни
правила за
контрол
на количеството,
местонахождението и движението на уранил нитрат, съгласно Наредба з а
прилагане на гаранциите по договор а за неразпространение на ядр еното оръжие
(ДВ бр. 88/03.11.2017г.).
4. Извършена е проверка в отдел „Радиационен контрол” от Международната
агенция за атомна енергия и Европейската комисия за верификация на
резултатите от годишната физическа инвентаризация на малки количества
ядр ен материал, във вр ъзка спазване гаранциите по Договор аза Евратом и
тристранното споразумение за прилагане на гаранциите между евратом, М ААЕ
и Република България (INFCIRC193).
5. Изготвено становище по протоколи с резултати от радиологичен
мониторинг на питейна вода, във вр ъзка с Наредба 9.

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛ ЕДВАНИЯ”
1. Контрол на качеството на водите.
Физико-химичен анализ
Микробиолог ичен анализ
Вид проби

Води - всичко
Централни
водоизточници постоянен мониторинг
Ведомствени
водоизточници постоянен мониторинг
Плувни басейни покрити
Заявки

Брой
проби

Брой
изследвания

8
5

78
50

2
1

2

19

0

1

9

Брой
Брой
нес тандартни нес тандартни
проби
изследвания

1

Брой
проби

Брой
изследвания

2
1

9
5

23
10

1
0

4
0

0

2

4

0

0

1

5

0

0

1

4

1

4

1

Брой
Брой
нес тандартни нес тандартни
проби
изследвания

2. Контрол на физичните фактори на жизнената среда.
Пр ез периода по заявки от физически и юридически лица са извършени следните из мервания на
физичните фактори, посочени в таблицата:
Физични фактори
Брой измервания
Брой измервания с
отклонение от нормите
Осветление
30
0
Микроклимат
72
0
3. Контрол на химичните фактори.
Измерванията по показатели общ прах и азотен диоксид във връзка с целогодишен мониторинг
на атмосферния въздух в гр . Русе.
Замърсител
Брой проби
Бр.проби над ПДК
Общ прах
4
2
Серен диоксид
32
0

Азотен диоксид

32

0

4. Контрол на биоциди и дезинфе кционни разтвори
Извършени са 4 химични изследвания на 3 проби (2 дез. разтвора и 1 биоцид) – отклонение от
изискванията е установено в един дез. разтвора.

5. Друго
 Пр обонабиране на 10 проби питейна вода, съгласно Пр ограмата з а мониторинг на
качеството на питейни води – община Ветово;
 За всички извършени измервания и проведени анализи са изготвени протоколи и/или
сертификати за контрол.
 Текущо приготвяне на базови и работни хранителни среди в СМ и разтвори в ХФИ;

ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
I.

Здравен контрол:
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.
5.1.
5.2.

Дейности
Контрол на храненето в организирани колективи,
общо:
Детски ясли
ДГ
ДГ с яслени групи
Ученически столове
Ученически столове с кетъринг
Ученически бюфети
Специализирани институции за социални услуги за деца
Контрол по чл. 54 от ЗЗ: съвместно с КЗП и ОДБХ
Русе по писмо на зам-министър на здравеопазването
Контрол по чл. 56 от ЗЗ:
административни учреждения
обекти за хранене
открити обществени обекти
Издадени предписания
Съ ставени актове:
физически лица
юридически лица
Жалби/сигнали:
основателни
неоснователни

Брой

1
6
2
2
5
6
1
8

7
12
1
1
1

I. Дейности по програми и проекти:
1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
1.1. Обучителни дейности: 8 лекции, обхванати общо 244 души, 202 ученици (109 м , 93
ж) и 42 педагози (17м, 25 ж)
1.1.1. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия:
Отбелязване Международен ден без тютюнопушене – 16 ноември
13.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма: „Денят на Яна” на тема: „Как да бъдем здрави”
с ученици от 1 а,б,в клас на ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе, присъствали 64 души, 60
ученици (37 м , 23 ж) и 4 педагози (ж);
14.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма: „Денят на Яна” на тема: „Как да бъдем здрави”
с ученици от 4 „д” клас на СУЕЕ „Константин- Кирил Философ” гр. Ру се, присъствали 24
души, 23 ученици (11 м , 12 ж) и 1 педагог (ж);

14.11. 1 лекция (ММ П) със събеседване на тема: „Вредата от тютюнопушенето” със студенти от
РУ „Ангел Кънчев”, факултет „Обществено здраве и здравни грижи” гр. Русе, присъствали 28
души, 28 педагози (16 м, 12 ж);
16.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма „Дим” на тема: „Вредата от тютюнопушенето” с
ученици от 9 клас на ПГТ „Иван П. Павлов” гр. Ру се, присъствали 26 души, 24 ученици (14 м ,
10 ж) и 2 педагози (1 м, 1 ж);
17.11. 1 лекция (ММП) с видеопоказ на филма „Невидимият” на тема: „Вредата от
тютюнопушенето” с ученици от 6 „в” клас на СУЕЕ „Константин- Кирили Философ” гр. Русе,
присъствали 27 души, 25 ученици (14 м , 11 ж) и 2 педагози (ж);
1.1.2. Рисков фактор Злоупотреба с алкохол:
17.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма „42 градуса” на тема: „Прояви на насилие при
злоу потреба с алкохол ” с у ченици от 11 „а” клас на СУ „Възраждане” гр. Русе, присъствали 26
души, 24 ученици (11 м , 13 ж) и 2 педагози (ж);
1.1.3. Рисков фактор Хранене:
15.11. 1 лекция (ММ П) със събеседване на тема: „Здравословно хранене” с ученици от 1 клас на
ОУ „Отец Паисий” гр. Ру се, присъствали 26 души, 25 ученици (12 м, 13 ж) и 1 педагог (ж).
16.11. 1 лекция (ММ П) със събеседване на тема: „Здравословно хранене” с ученици от 3-ти Г
клас на СУЕЕ „Константин-Кирил Философ” гр. Русе, присъствали 23 души, 21 ученици (10м,
11ж) и 2 педагози (ж);
1.2. Друг и дейности: 1 работна среща, обхванати 5 педагози (ж); 3 здравно-образователни
мероприятия, обхванати 103 души, 92 ученици (49 м, 43 ж), 11 педагози (ж); 1 изнесена
акция, общо 8 души (2 м, 6 ж); 1 волейболна среща, обхванати 25 души, 22 ученици (8 м, 14
ж), 3 педагози (2 м, 1 ж);
1.2.1. Рисков фактор: Хранене
Отбелязване Европейски ден за здравословно готвене – 8 ноември
06.11.Работна среща с директор и педагози от ДГ „Здравец” относно провеждане празник на
здравословното готвене, присъствали 5 педагози (ж);
08.11. Здравно-образователно мероприятие под мотото „Готви и хапвай здравословно” с деца
от III група на ДГ „Здравец”, ММ П на тема: „Здравословно хранене”, викторина с храни за
здраве, интерактивни и дидактични игри с децата, обхванати 34 души, 27 деца (13 м, 14 ж), 7
педагози (ж),
- Изготвяне на информация за медиите и сайта на РЗИ, изготвяне на грамота, сценарий и
материали с плодове и зеленчуци;
1.2.2. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия:
Отбелязване Международен ден без тютюнопушене – 16 ноември
13.11. Здравно - образователно мероприятие с ученици от 3 б клас на ОУ „Никола Обретенов”,
гр. Русе. Учениците наблюдаваха демонстрация с пушещата кукла Сю и участваха в дискусия
на тема: „Спорт и движение срещу тютюнопушене”. Пр исъствали 24 души, 23 ученици (13 м,
10 ж) и 1 педагог (ж);
15.11. Здравно - образователно мероприятие с ученици от 6,7 клас на ОУ „Ангел Кънчев”, гр.
Ру се. Учениците наблюдаваха демонстрация с пушещата кукла Сю и участваха в дискусия на
тема: „Спорт и движение срещу тютюнопушене”. Пр исъствали 45 души, 42 ученици (23 м, 19
ж) и 3 педагози (ж);
Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене:
14.11. Изнесена акция за мониториране на въглероден оксид и карбоксихемоглобин в
издишван възду х в РУ „Ангел Кънчев”, факултет „Обществено здраве и здравни грижи” гр.
Ру се, изследвани общо 8 души (2 м, 6 ж);
16.11. Волейболна среща с ученици от 6 клас на ОУ „Тома Кърджиев” гр. Ру се. На участниците
и публиката бе изнесена кратка беседа за вр едите от пушенето и ползите от спорта за здравето
сред подрастващите. Участниците получиха предметна награда. Пр исъствали 25 души, 22
ученици (8 м, 14 ж), 3 педагози (2 м, 1 ж);
- Изготвяне на грамоти и награждаване на ученици, участвали в конкурс за рисунка по повод
„Международен ден без тютюнопушене- 16 ноемвр и”;
- изготвяне на инфор мация за медиите и електронната страница на РЗИ по повод
„Международен ден без тютюнопушене- 16 ноемвр и”;
- изготвяне ан инфор мация за медиите и електронната страница на РЗИ по повод „Световен ден
за профилактика на диабета- 14 ноември”;

Разпространени 220 бр. ЗОМ
2. Национална програма за превенция на самоубийствата в РБ 2013 – 2018 г.
2.1. Обучителни дейности: 2 лекции, обхванати общо 44 души, 42 ученици (17 м, 25 ж) и 2
педагози (ж);
13.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма „Депресия. Нека поговорим!” на тема:
„Депресия и тревожност” с ученици от 10 клас, клуб „Правото да знам” на ПГИУ „Елиас
Канети” гр. Ру се, присъствали 19 души, 18 ученици (1 м , 17 ж) и 1 педагог (ж);
15.11. 1 лекция (ММ П) с видеопоказ на филма „Депресия. Нека поговорим!” на тема:
„Депресия и тревожност” с ученици от 10 „б” клас на СУ „Възраждане” гр. Русе, присъствали
25 души, 24 ученици (16 м , 8 ж) и 1 педагог (ж);
Разпространени ЗОМ: 45 бр.
3. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012 –
2016 г.
3.1. Обучителни дейности: 1 лекция, обхванати общо 19 души, 19 студенти (3 м, 16 ж)
07.11. 1 лекция (ММП) тема: „РМ Ш. Нежелани лекарствени реакции при ваксинации” със
студенти, II курс, специалност ЕТООС на РУ „Ангел Кънчев” присъствали 19 студенти (16 м , 3
ж);
4. Дейности по околна среда-здраве.
4.1. Обучителни дейности: 1 семинар, обхванати общо 22 студенти (10 м, 12 ж);
15.11. Семинар на тема: „Замърсяване с ФПЧ на атмосферния въздух и здраве” със студенти от
РУ „Ангел Кънчев”, специалност ЕТООС, гр. Русе и връчване на сертификати на отличените
студенти, присъствали 22 души, 22 студенти (10 м, 12 ж).
5. Областна стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата в
Област Русе 2012– 2020 г.
5.1. Обучителни дейности: 1 лекция, обхванати общо 14 педагози (м);
Отбелязване на „Световен ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия”
16.11. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Безопасност на движението” със студенти от
РУ „Ангел Кънчев”, катедра „Земеделска техника”, гр. Ру се, присъствали 14 ду ши, 14 педагози
(м).
5.2. Друг и дейности:
- изготвяне на инфор мация за медиите и електронната страница на РЗИ по повод „Световен ден
за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 19 ноемвр и 2017 г. ”.
6. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към
етническите малцинства.
3.1. Обучителни дейности: 2 лекции, обхванати общо 36 души, 32 ученици (18 м, 14 ж) и 4
педагози (ж);
16.11. 1 лекция (ММП) с видеопоказ на тема: „Рециклиране” с ученици от 2 „а” клас на ОУ
„Олимпи Панов” гр. Ру се, присъствали 23 души, 21 ученици (12 м, 9 ж) и 2 педагози (ж).
14.11. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „СПИН” с ученици от 6-ти и 7-ми клас на ОУ
„Алеко Константинов” гр. Ру се, присъствали 13 души, 11 ученици (6 м, 5 ж) и 2 педагози (ж);
Разпространени ЗОМ : 30 бр.
7. Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ в
Република България 2016 – 2020г.
7.1. Обучителни дейности: 1 лекция, обхванати общо 11 души, 9 ученици (3 м, 6 ж) и 2
педагози (ж);
17.11. 1 беседа без видеопоказ на тема: „СПИН – начини на инфектиране” с ученици от ПАГ
„Гео М илев” гр. Русе, 11 души, 9 ученици (3 м, 6 ж) и 2 педагози (ж);
7.2. Друг и дейности
1 декември – Световен ден на СПИН
- Изготвяне на план-програма за М З и инфор мацияия за ел.страницата на РЗИ
Разпространени презервативи: 144 бр.
Разпространени ЗОМ: 50 бр.
8. Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 - 18г. в
България
8.1. Обучителни дейности: 1 лекция, обхванати общо 48 души, 46 ученици (24 м, 22 ж) и 2
педагози (ж);

15.11. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Орални заболявания” с ученици от 2-ри А,Б
класове на ОУ „Иван Вазов” гр. Русе, присъствали 48 души, 46 ученици (24 м, 22 ж) и 2
педагози (ж);
9. Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве
9.1. Обучителни дейности: 2 лекции, обхванати общо 75 души, 70 ученици (33 м, 37 ж) и 5
педагози (ж);
13.11. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Пубертет” с ученици от 6-ти В клас на СУ
„Христо Ботев” гр. Русе, присъствали 25 души, 23 ученици (13 м, 10 ж) и 2 педагози (ж);
16.11. 1 лекция (ММ П) със събеседване на тема: „Пубертети полова култура” с ученици от 8мите класове на ПГИУ „Елиас Канети” гр. Ру се, присъствали 50 души, 47 ученици (20 м, 27 ж)
и 3 педагози (ж);
Разпространени ЗОМ: 5 бр.
III. Организационно-методична помощ на медицински специалисти – 1 брой
ОМП относно агресивни прояви
13.11. ОМП за работа с агресивни ученици с медицински специалист от ПГПТ „Атанас Ц.
Буров” гр. Русе, присъствали 3 души (ж).
IV. Медийни изяви – 7 броя
1. Rousse. info
14.11. „Намалява възрастовата граница при Диабет тип 2 ”;
14.11. РЗИ – Русе продължава с образователните инициативи за превенция на ПТП.
15.11. „РЗИ – Русе с няколко инициативи по повод М еждународния ден без тютюнев дим”;
16.11. „Безплатни изследвания организира РЗИ – Русе по повод М еждународния ден без
тютюнев дим”;
2. Ruse. utre
15.11. „РЗИ – Русе с инициативи за М еждународния ден без тютюнев д им”;
3. TVN
16.11. Интервю и репортаж по повод М еждународния ден без тютюнев дим;
4. Радио Русе
15.11. Радио-интервю на тема „Евр опейска седмица за изследване на СПИН, Световен ден на
СПИН”.

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел "Пр отивоепидемичен контрол” са извършили 60 проверки на
противоепидемичния режим в различни обекти (амбулатории за първична медицинска,
специализирана и дентална помощ, болнични заведения, детски, учебни и социални заведения,
спешни центрове и др.), по надзора на острите вяли парализи и във вр ъзка с изпълнение
изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в лечебните заведения. Взети проби
за микробиологичен контрол – 6, химичен анализ - 3.
2. Контрол на паразитозите
Пр ез отчетния период са извър шени 17 проверки по противопаразитологичен контрол, относно
изследване, диагностициране, съобщаване, лечение, регистрация и диспансеризация на
малария, ехинококоза и други паразитози. Взети проби противопаразитологичен контрол – 0.
3. Административно-наказателна дейност
Връчени предписания – 0
Издадени АУАН – 0
Отстранени лица от работа – 0
Затвор ени обекти – 0
ІІ. Надзор на за разните и паразитни болести
Извършени са 17 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са
предприети противоепидемични мерки в заразните огнища.

ІІІ. Имунопрофилактика.
- Пр отивогрипна имунизация – брой обхванати в Имунизационния кабинет за периода:
период Vaxigrip tetra Influvac
общо
04.10.2017-17.11.2017
27
20
47
IV. Оказана методична помощ (ОМП) – 8.
V. Работни срещи (епидки) –
VI. Жалби – 1
VII. Административни услуги
Сертификат за имунизационно състояние – 8 бр.
Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 0 бр.
Становище за класификация на опасни отпадъци – 0

ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологични – извършени са 244 анализа/изследвания/ на 45 проби по клинични,
профилактични и противоепидемични показания.
2. Санитарно-микробиологични – през периода няма извършени изследвания на проби от
външна среда в подконтролни обекти
3. Вирусологична лаборатория: общо 131 анализи/изследвания/ на проби. Пр ез КАБКИС са
преминали общо 22 клиенти (7 в стационарния кабинет и 15 по вр еме на акции).
4. Паразитологични – извършени сa 762 изследвания на 381 фекални проби, взети от деца и
персонал в детски и социални заведения, на деца постъпващи в детски заведения и др.

№

наименование на
заболяването

1 Гас троентроколит

общо

14

населени
места

общо

организирани колективи
ОУ Бр. Миладинови - 1сл.; ПГСС Ангел Кънчев - 1сл.; ДГ
Ален Мак - 1сл.; ДЯ 8 -1с л.; Детс ка занималня - Мравчо 1сл.;

общо

неорганизирани
лица

5

5

Русе

10

Сливо поле

1

Николово

2

ДГ Приказен с вят - 1с л.

1

Ново село

1

ПГРК - 1сл.

1

1

Ротавирусен
2 гастроентерит

2

Русе

2

ДГ Русалка - 1с л.;

1

3 Кампилобактериоза

1

Русе

1

ОУ Св. Св. Кирил и Методии - 1сл.

1

4 Варицела

4

Русе

4

ПМГ Баба Тонка- 1сл.; ДГ Ч. Шапчица - 2сл.; ДГ Радос т 1сл.;

4

21

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ОРЗ

0-4
29

21

5-14
65

15-29
36

13

30-64
36

над 65
19

ВСИЧКО
185

ЗАБОЛЯЕМ ОСТ на
10000
127,64

1

1

8

