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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОПЧЕВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с изготвянето на месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове
и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през
месец СЕПТЕМВРИ 2018 г. насочваме вниманието на личните лекари от Русенска област върху
следните указания:
1. Личните лекари следва да изпращат обобщена заявка за м. СЕПТЕМВРИ 2018 г. в
отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе на следния електронен адрес: pek_opl@rziruse.com, в срок най-късно до 05.09.2018 г. Общопрактикуващите лекари, които няма да
получават ваксини от РЗИ-Русе през месеца, също трябва да изпратят заявка на посочения
електронен адрес с нанесени данни за наличните количества от всеки вид ваксина.
2. Биопродукти по заявката за м. СЕПТЕМВРИ 2018 г. личните лекари могат да
получават от отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе в периода от 10.09.2018 г. до
14.09.2018 г. вкл. от 09.00 ч. до 16.00 ч.
3. Информацията за дните, в които ще се раздават биопродукти личните лекари могат да
получат от дежурния инспектор в отдел ПЕК на телефони: 082/82-56-29 и 0884825629.
4. Няма да се раздават биопродукти на ОПЛ, които не са изпратили в посочения срок
стриктно попълнена заявка за месеца или се явяват за получаване на ваксини извън посочения
период.

5. Обръщаме внимание върху стриктното спазване на хладилна верига при транспорт и
съхранение на ваксините.
6. Електронен формуляр на месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове
и количества за обхващане на подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации е
поместен на сайта на РЗИ-Русе www.rzi-ruse.com, подстраница „Имунизации”, откъдето
личните лекари могат да го изтеглят. Посоченият формуляр може да се използва и за
следващите месеци.
Моля за Вашето съдействие всички общопрактикуващи лекари в Русенска област да бъдат
запознати с настоящата информация, за което предварително Ви благодаря.
С уважение,
Д-Р МАРГАРИТА НИКОЛОВА
Директор на Регионална здравна инспекция – РусеР
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