РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 02.03.2020 г. до 06.03.2020 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;

бр.

 Обработена изходяща кореспонденция
 Обработена входяща кореспонденция
 Вътрешна кореспонденция


84
98
16
3
1
56
0
0
0
0

Регистрирани жалби 

 Постъпили заявления за достъп до обществена информация 
 Регистрирани ЛЗК




-

Издадени Наказателни постановления /ФЛ/
Обща стойност

-

От тях във връзка с дейност по чл. 56 от ЗЗ /ТЮТЮН/
На обща стойност
Изпратени на влезли в сила НП за принудително събиране в НАП
Изготвени отговори на писма до Министерство на здравеопазването
Изготвени писма до други институции

270
 Изготвихме, разпечатаме и окомплектовахме различни индигирани бланки за другите отдели
 Изготвени в срок различни видове справки на служителите на РЗИ във връзка с техните
служебни или трудови отношения;
 заповеди за отпуск
 заповеди за заместване
 заповеди за обучение
 заповеди за разпределение на работното време, нощна проверка или разположение
 заповеди за увеличаване на РЗ
 заповеди за ранг
 заповеди за назначаване ТПО
 заповеди за допълнителен отпуск
 заповеди за промяна на работна заплата
 уведомления за платен отпуск по ТПО
 Поддържат се в актуално състояние сайта на инспекцията и регистъра на подадените
декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ 

9
1
1

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”
1. Извършване на регистрация на лечебните
заведения за извънболнична помощ, хосписите и
лечебната дейност по чл. 2а от Закона за
лечебните заведения и контрол по извършената
регистрация
1. Извършване на регистрация на лечебните
заведения за извънболнична помощ, хосписите и
лечебната дейност по чл. 2а от Закона за
лечебните заведения и контрол по извършената
регистрация

Издадени удостоверения за промяна в обстоятелствата по
регистрацията на лечебни заведения за извънболнична
помощ и хосписи

2

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

1

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
13. Съвместно със звената, ангажирани със
социалното подпомагане в общините,
осъществяване на дейности по Закона за закрила
на детето и по други нормативни актове
16. Събиране, обработване и предоставяне
медико-статистическа информация за дейността
на лечебните и здравните заведения
16. Събиране, обработване и предоставяне
медико-статистическа информация за дейността
на лечебните и здравните заведения
16. Събиране, обработване и предоставяне
медико-статистическа информация за дейността
на лечебните и здравните заведения
19. Контрол на обектите за търговия на едро и
дребно с лекарствени продукти по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина
19. Контрол на обектите за търговия на едро и
дребно с лекарствени продукти по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина
20. Осъществяване предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;
20. Осъществяване предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;
20. Осъществяване предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;
20. Осъществяване предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;
21. Водене на регистър на лекарите и лекарите
по дентална медицина, които предписват
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК

67

Обработени медицински експертни досиета/МЕД/ за
служебно преосвидетелстване

3

Проверени, заверени експертни решения

170

Изпратени експертни решения на заинтересованите
страни

358

Преписки по обжалвани болнични листове и експертни
решения

20

Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция
социално подпомагане/РДСП/ и други институции по
медицинската експертиза

24

Извършени справки и заверени копия на документи

223

Участие в други междуведомствени комисии, съвместни
проверки и др.

3

Обработени съобщения, справки и др.

9

Изготвени информационни карти за починали деца

1

Проверка и кодиране на съобщения за смърт

198

Издадени заключения за хигиенна оценка на обекти за
търговия на едро, аптеки и дрогерии

1

Извършени проверки в обектите за търговия на едро,
аптеки и дрогерии

3

Извършени проверки на лечебните заведения, отчитащи
специални рецептурни бланки за изписване на
медикаменти, съдържащи наркотични вещества

8

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

14

Приети протоколи за отчитане на рецептурни бланки за
предписване на медикаменти, съдържащи наркотични
вещества

8

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

11

Приети заявления и вписвания в регистъра

7

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

І. ОБОБЩЕНИ ЦИФРОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
ВИДОВЕ

№
1.
2.

2.1
2.2
2.3
2.4
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

7.
6.1.
6.2.
6.3. 6.4.

8.
9.
10.
11.
12.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ В ОБЕКТИ
ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ
- в това число във връзка с чл.56 от Закона за здравето
- в това число за задължителни хигиенни мерки
- в това число за спиране експлоатацията на обект
- в това число за забрана реализацията на стоки и продукти

БРОЙ
60
1
1

ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ ЕКСПЛОАТ.ИЛИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОКИ , ПРОДУКТИ

1

- в това число спиране реализация на стоки и продукти
- в това число за отмяна на зап.за спиране реализ.на стоки и продукти
- в това число спиране експлоатация на обекти
- в това число врем.отстран. от работа

1
-

Брой съставени актове
- в това число глоби на Ф.Л.
- в това число имуществени санкции на Ю.Л.

БРОЙ НП – ОБЩО
- в това число НП по глоби на Ф.Л.
- в това число НП по имуществени санкции на Ю.Л.
СУМА ПО НП – ЛВ. - ОБЩО
- в това число суми по НП от глоби 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 ПРОБИ КОЗМЕТИКА - ПО ПЛАН
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ ВОДИ ЗА КЪПАНЕ (ПЛ.БАСЕЙНИ)
ОЦЕНКИ НА СЕДМИЧНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ИЗГОТВЕНИ ОГИ ЗА СЪСТ.НА ОБЕКТИТЕ ПО НАР.36 ЗА ДЗК

-

2
33

ІІ. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕН КОНТРОЛ:
 Извършени са 60 проверки на обекти в гр.Русе и общините Борово и Бяла - ООП на
територията на град Русе – училища, детски заведения, хотели, фризьорски и
козметични салони, концертни зали и читалище, магазини за търговия с козметика, ЗОХ
към ООП, в гр.Русе, и др.
 Издадено е едно предписание за забрана реализацията на стоки и продукти
(козм.продукт, с пропуски в етикетирането).
 Издадена е една заповед за спиране реализацията на стоки и продукти (козметичен
продукт с етикето неотговарящ на изискванията на Регламент 1223/2009).
 Взети са 2 бр.проби от води за къпане в закрит плувен басейн, за химичен и
микробиологичен анализ.
 Изготвени са ОГИ (обобщени годишни информации) за състоянието на обектите,
по реда на Наредба № 36 за реда и условията за извършване на ДЗК, за още 33 обекта;
тази дейност ще продължава и в следващите седмици.

Две служителки от отд.ДЗК взеха участие в работна среща в гр.Велинград,
организирана от МЗ, по проверките на производители и дистрибутори на козметика
през 2019-2020г. На срещата бе изнесена атрактивна мултимедийна презентазия за
резултатите на РЗИ Русе от проверките на отговорните лица, регистрирани в CPNP
портала на ЕК, от първия етап на двугодишните проверки.


Изготвен е график за първа част от дежурства на ГПП Дунав мост – за периода 0206 март 2020г. и график за периода до края на м.март 2020г.


Извършени са и проверки по чл. 56 от ЗЗ - за спазването на забраната за
тютюнопушене в закрити обществени места. Извършени са общо 4 бр. проверки, от
които 2 бр. в заведения за обществено хранене, 2 бр. в други закрити обществени места
по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на ЗЗ – концертни зали.


Изготвен е график за проверките по държ.здравен контрол извън гр.Русе през
м.март 2020г.


Изготвени са отчети – за Обл.администрация, за резултатите от извършените
дейности през м.февруари 2020г., за МЗ – за резултатите от мониторинга на питейните
води в Русенска област през м.февруари 2020г.


Изготвяни са, ежедневно, писмени електронни поименни отчети за дневното
присъствие на служителите и поименни дневни графици за проверките по държ.здравен
контрол.


През периода отделът работи с трима инспектори – трима от инспекторите дават
дежурство на ГПП Дун.мост, а една инспекторка компенсира с три работни дни дадени
в началото на семицата дежурства.


ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
№

ВИДОВЕ

проверки проверки
на
по
документити
място

бр.

1

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

0

0

0

2

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

2

0

2

3

ХИГИЕННО СТАНОВИЩЕ ЗА ДПК

1

1

1

4

СТАНОВИЩЕ ДО РДНСК ЗА ДПК

6

6

6

5

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА С ДР. ИНСТ.

0

0

0

6

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ЛЗ

0

0

0

7

СТАНОВИЩА РИОСВ

0

0

0

8

ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК

7

7

7

9

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ООП

2

2

2

10

ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ

1

1

0

11

ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ/БРОЙ АКТОВЕ

0

0

0

12

ПИСМА ДО ДРУГИ ИНСТАНЦИИ И ГРАЖДАНИ

0

0

0

13

ПРОВЕРКИ ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ ШУМ

0

0

0

14

ЗАПОВЕДИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ООП

2

0

2

15

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

33

33

0

16

ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

0

0

0

17

ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЗ, ЧЛ.54 ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ

6

6

0

18

ПРОВЕРКИ НА БУТ. ВОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

13

13

0

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Контрол на качеството на водите.
Физико-химичен анализ
Вид проби

Брой
проби

Брой
изследвания

Води - всичко

4

15

0

Плувни басейни - покрити
Заявки

1
3

9
6

0
0

Микробиологичен анализ

Брой
Брой
нестандартни нестандартни
проби
изследвания

Брой
проби

Брой
изследвания

Брой
Брой
нестандартни нестандартни
проби
изследвания

0

3

14

1

4

0
0

1
8

5
32

1
1

1
3

2. Контрол на химичните фактори.
Измерванията по показатели общ прах, азотен диоксид и серен диоксид във връзка с целогодишен
мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе.
Замърсител
Общ прах
Азотен диоксид
Серен диоксид

Брой проби
4
32
32

Бр.проби над ПДК
3
-

3. Изследвания на храни по искане на клиенти.
Извършени са химични изследвания на една проба – (2 анализа) по искане на клиент. Пробата отговаря
на нормативните документи по изследваните показатели.
4. Друго
 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 „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ”

1
2
3
4
5
6

7

І Цифрови показатели за извършен общ
радиационен контрол в ОИИЙЛ
Разгледани проекти
Издадени становища
Регистрирани обекти
Закрити обекти
Проверки ПСК (текущи, регистър, архив)
Проверки по ТРК (текущ радиационен контрол):
- проверки в обекти ИИЙЛ
- проверки по документация в досиета
Специализиран контрол
- общ дозиметричен контрол
- контрол на качеството

1
1

3
7
3
4
1
1

8

Мерки за административна принуда
- издадени предписания
- съставени актове/заповед за спиране

ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на
околната среда
1 Брой проби
2
- по Заповед на МЗ
2
- мониторинг питейни води
- други
2 Брой работни протоколи за извършени анализи
4
3 Изследвани параметри
15
4 Приготвяне на разтвори и носители
5 Калибриране
приготвяне на еталони
измерване на еталони
6 Пробонабиране
2
ІІІ Мониторинг на лицата работещи в йонизираща среда:

Обработени са медицински документи на 4 бр. работещи в
среда на йонизиращи лъчения.
ІV Административна дейност :
Подготвен и предаден годишен план за 2020г.

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.
3.4.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

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:
Контрол по чл. 56 от ЗЗ:
административни учреждения
обекти за хранене
открити обществени места
заведения за обществено хранене
Контрол по ЗЗШОС
Издадени предписания
Съставени актове:
физически лица
юридически лица
Жалби/сигнали:
основателни
неоснователни

Брой

2
2

7
4
1
9
5
1

II. Дейности по програми и проекти:
1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
1.1. Обучителни дейности:
3 лекции, 170 обхванати души, 161 ученици (81 м, 80 ж), 9 педагози (2 м, 7 ж);
1.1.1.Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия
1 лекция, 76 обхванати души, 72 ученици (36 м, 36 ж), 4 педагоpr (ж);
04.03. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Зависимост наркотици” с ученици от 4б в клас в СУ „
Васил Левски”, присъствали 24 души, 23 ученици (12 м,11 ж) и 1 педагог (ж);
1.1.2.Рисков фактор Злоупотреба с алкохол:
1 лекция, 26 обхванати, 25 ученици (12 м, 13 ж), 1 педагог (ж);
02.03. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Алкохол” с ученици от 6 г клас в СУ „Христо Ботев”,
присъствали 26 души, 25 ученици (12 м, 13 ж), 1 педагог (ж).
1.1.3. Рисков фактор Физическа активност:
1 лекция, 26 обхванати души, 24 ученици (12 м, 12 ж), 2 педагози (ж);
04.03. 1 лекция (ММП) със събеседване на тема: „Модерни зависимости” с ученици от 11 а клас в АЕГ „
Гео Милев”, присъствали 26 души, 24 ученици (12 м,12 ж) и 2 педагози (ж);
1.2. Други дейности: 1 работна среща, 2 души (ж)
1.2.1 . Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия
05.03. Работна среща в ОУ „ Братя Миладинови” във връзка с планиране на деиности по изпълнение на
годишния план. Присъствали 2 души, (ж);
Разпространени ЗОМ: 40 бр.
III. Организационно-методична помощ на медицински специалисти – 6 бр.
ОМП относно изготвяне на седмични менюта
28.02. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с немедицински персонал от ЧДГ „Леонардо да Винчи“,
присъствали 3 души (ж);
28.02. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с медицински персонал от ДГ „Червената шапчица“,
присъствали 3 души (ж);
02.03. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с медицински персонал от ДГ „Роза“ с. Ново село,
присъствали 2 души (ж);
04.03. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с медицински персонал от ДГ „Славейче“ гр. Борово,
присъствали 2 души (ж);
05.03. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с медицински персонал от ДГ „Приказен свят“ с.
Николово, присъствали 3 души (ж);
06.03. 1 ОМП за изготвяне на седмични менюта с медицински персонал от ДГ „Ален мак“ с. Иваново,
присъствали 2 души (ж);

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
І. Текущ здравен контрол
1. Противоепидемичен контрол
Здравните инспектори от отдел ПЕК са извършили 22 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 връзка с изпълнение изискванията на наредбата забраняваща тютюнопушенето в
лечебните заведения. Взети проби за микробиологичен контрол – 0, химичен анализ - 0.
2. Контрол на паразитозите
През отчетния период са извършени 3 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
Съставени АУАН – 0
Отстранени лица от работа – 0

Затворени обекти – 0
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са 26 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са
предприети противоепидемични мерки в заразните огнища. Дежурства на ГКПП Дунав мост в
изпълнение на Заповед № РД-01-98/25.02.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно разкриване
на временни звена на граничен здравен контрол на Република България във връзка с обявената от СЗО
спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19
(инфекциозно заболяване, причинено от Коронавирус 2019-nCoV).
Изготвени и изпратени уведомителни писма до всички ОПЛ (чрез РЗОК), лечебните заведения за
болнична помощ, КОЦ, ЦПЗ, ЦСМП, ДКЦ, МЦ на територията на Русенска област, Областния
управител и кметовете на осемте главни общини на Русенска област и РУО-Русе за въведените
противоепидемични мерки по време на грипна епидемия в изпълнение на т. II. от Заповед № РД-01114/05.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за обявяване на грипна епидемия на територията на
Република България от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. вкл.
ІІІ. Имунопрофилактика:
IV. Оказана методична помощ (ОМП) –
V. Работни срещи (епидки) –
VI. Участие в комисии – участие в проведеното съвещание на Регионалното оперативно бюро за борба
с грип и ОРЗ в Русенска област на 04.03.2020.
VII. Жалби/сигнали –
VIII. Административни услуги
Сертификат за имунизационно състояние – 2 бр.
Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 0 бр.
Становище за класификация на опасни отпадъци – 0 бр.

ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологична лаборатория:
 по клинични, профилактични и противоепидемични показания – 234 анализа/изследвания/ на 40
проби. Два положителни резултата за Салмонела на преболедували и контактни лица. Два
положителни резултата за Стафилокок ауреус от гърлени секрети.
 санитарно-микробиологичен контрол на проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел
ПЕК - няма
2. Вирусологична лаборатория:
 общо 62 анализи/изследвания/ на 50 проби
 през КАБКИС са преминали общо 8 клиенти, от които:
- в стационарния кабинет – 8
- по време на акции на терен –
3. Паразитологична лаборатория – извършени са общо 698 изследвания на 553 проби. Тридесет и
шест положителни резултата за Ентеробиус на деца от Детски градини.

1.

2.
3.
4.

Брой проби

Брой
изследвания

Положителни
проби

Контрол на масовите паразитози

553

698

36

- фекални проби

145

290

-перианални проби

408

408

По искане на физически и юридически
лица - здравни книжки (фекални проби)
Санитарно-паразитологичен контрол
на външна среда в ДЗ с висок %
опаразитеност
Ехинокок

36

Общо:

553

698

36

РЗИ - РУСЕ
ОТДЕЛ "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ"

№ по
ред
1.

наименование на
заболяването
Гастроентероколит

общ
бр.
рег.
болни
7

населени
места

общо

неорганизирани
лица

Русе

4

Организирани колективи
ДГ "Снежанка"-1сл.; ДЯ №
15 - 1сл.

Бяла
Голямо
Враново

1

НУ "П.Р.Славейков"-1сл.

1

1

Тетово

1

1
3

2
1

3

Русе

3

3.

Салмонелоза
Ротавирусен
гастроентерит

1

Русе

1

4.

Варицела

52

Русе

37

Глоджево

6

Мартен

2

ДГ "Иглика" - 1сл.
1
СУ "Васил Левски" - 1сл. ;
ОУ "Отец Паисий" - 4сл. ;
СУ "Възраждане" - 3сл. ;
ПГРКК - 1сл. ; СУ "Йордан
Йовков" - 1сл. ; ОУ "Любен
Каравелов" - 1сл. ; ДГ
"Радост" - 8сл. ; ДГ
"Червената шапчица" 2сл. ; ДГ "снежанка" - 1сл.
; ДГ "Слънце" - 1сл. ; ДГ
"Синчец" с. Борисово 1сл. ; ДГ "Звездица" - 1сл.
; ДГ "Пролет" - 4сл. ; ДГ
"Чучулига" - 5сл. ; ДЯ № 5
- 1сл.
35
СУ "Христо Ботев" - 1сл. ;
ДГ "Здравец" - 5сл.
6
ОУ "Любен Каравелов" 1сл. ; ОУ "Отец Паисий" 1сл.
2

Басарбово

4

ДГ "Синчец" - 4сл.

Семерджиево
Тръстеник

1
1

Бръшлен

1

Русе

3

ДГ "Мечо Пух" с. Ряхово 1сл.
ОУ "Отец Паисий" - 1сл. ;
ОУ "Тома Кърджиев" 1сл.; ДГ "Русалка" - 1сл.

Две могили

1

ДЯ гр. Две могили - 1сл.

2.

5.

Скарлатина

4

2

2

4
1

СУ "Възраждане" - 1сл.

1
1

3
1

6.

Лаймска борелиоза

1

Юделник

1

1

7.

Туберкулоза

1

Русе

1

1

69

69

57

12

ОРЗ И ГРИП
ЗАБЕЛЕЖКА : Данните са по първична регистрация на неуточнените диагнози.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

0
4
24

5 - 14
51

15-29

30-64
22

над 65
48

ВСИЧКО
8

153

ЗАБОЛЯЕМОСТ
107,0753727

