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Относно:
- месечна заявка за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на
подлежащите на задължителни имунизации и реимунизации през месец АПРИЛ 2019 г.;
- отчитане на извършените имунизации и реимунизации на подлежащите през 1-во тримесечие
2019 г.
- представяне на поименните списъци на открити деца от 13 месеца до 18 години с пропуск в
имунизационната схема срещу морбили, попълнени според подробните указания във връчените
предписания на ОПЛ през м. март 2019 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОПЧЕВ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
I. 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
АПРИЛ 2019 г. насочваме вниманието на личните лекари от Русенска област върху следните
указания:
1. Личните лекари следва да изпращат обобщена заявка за м. АПРИЛ 2019 г. в отдел
„Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе на следния електронен адрес: pek_opl@rzi-ruse.com, в
срок най-късно до 05.04.2019 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 м. АПРИЛ 2019 г. личните лекари могат да получават от отдел
„Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе в периода от 10.04.2019 г. до 16.04.2019 г. вкл. от 09.00 ч.
до 16.00 ч.
3. 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.
4. Обръщаме внимание върху стриктното спазване на хладилна верига при транспорт и съхранение
на ваксините.

II. Във връзка с изготвяне на тримесечните отчети за извършените имунизации и
реимунизации през 1-во тримесечие 2019 г., насочваме вниманието на общопрактикуващите лекари
в Русенска област за спазване на следните изисквания:
1. В срок до 05.04.2019 г. в отдел „Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе личните лекари
трябва да представят следните отчети и справки:
a. „Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации
и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика” по
образец (приложение № 7.) за 1-во тримесечие 2019 г.
b. „Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода” по образец (приложение №
7а.) за 1-во тримесечие 2019 г. В „Отчет за изразходваните биопродукти в дози през периода” по
образец (приложение № 7а.) задължително да се попълва срока на годност на наличните количества
ваксини в АПИМП. Ако наличните количества ваксина в АПИМП в края на отчетния период са с
различен срок на годност, в графата „Срок на годност на остатъчните количества” срещу всеки срок на
годност се посочва и съответния брой налични ваксини, а не само един общ за всички. За ваксини с
изтекъл срок на годност, да се приложи протокол, подписан от ОПЛ, в който са посочени: количество,
серия и № на ваксината и причина, поради която не е оплзотврена ваксината преди изтичане на срока
на годност.
c. В „Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни
имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна
профилактика” по образец (приложение № 7.), да се отчетат приложените през 1-во тримесечие 2019 г.
дози „Тетраксим”, както следва: За 6-годишните (родените през 2013 г.), които подлежат на
реимунизация с „Тетраксим” през настоящата, 2019 г., в графата „Подлежащи” на код 27. се вписва
броят на всички родени през 2013 г., а в графата „Обхванати” – само тези, които са имунизирани през
настоящия отчетен период, т.е. през 1-во тримесечие 2019 г. За обхванатите с четирикомпонентна
ваксина в други възрасти (за родените от 2009 г. до 2012 г.) като подлежащи се вписват само, тези
които са останали неимунизирани към 31.12.2018 г., а като обхванати – тези от тях, които са
имунизирани през настоящия отчетен период, т.е. през 1-во тримесечие 2019 г. Във връзка с това
данните за родените през 2012 г. се вписват в код 26., за р. 2011 г. – код 25., за р. 2010 г. – код 24. и за
р. 2009 г. – код 23.
2. При отчитане на проведените имунизации и реимунизации през 1-во тримесечие 2019 г. в отдел
„Противоепидемичен контрол” на РЗИ-Русе личните лекари следва да представят и Книгата за
профилактични имунизации и реимунизации, която водят в АПИМП.
III. Обръщаме внимание, че с наше писмо изх. № 09-18/28.02.2019 г. (поместено в сайта на
РЗИ-Русе www.rzi-ruse.com, подстраница „Морбили”) и връчени предписания на ОПЛ през м. март
2019 г. Ви изпратихме подробни указания относно начина и сроковете на отчитане на проведените
имунизации и реимунизации с МПР ваксина на всички открити деца от 13 месеца до 18 години с
пропуск в имунизационната схема срещу морбили.
Електронни формуляри на актуализираните приложения „Сведение за извършените
задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и
имуноглобулини за постекспозиционна профилактика” по образец (приложение № 7.); „Отчет за
изразходваните биопродукти в дози през периода” по образец (приложение № 7а.) и „ Месечна заявка
за необходимите дози биопродукти по видове и количества за обхващане на подлежащите на
задължителни имунизации и реимунизации” са поместени на сайта на РЗИ-Русе www.rzi-ruse.com,
подстраница „Имунизации”, а електронен формуляр на поименния списък на децата с пропуски в
имунизационната схема с МПР ваксина е поместен в сайта на РЗИ-Русе www.rzi-ruse.com,
подстраница „Морбили”.
За Ваше улеснение отново приложено Ви изпращаме горепосочените приложения.
Приложение: Съгласно текста
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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