РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 25.01.2021 г. до 29.01.2021 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;
o
Изходяща кореспонденция
o
Входяща кореспонденция
o
Вътрешна кореспонденция
o
Жалби









o

Заявления за достъп до обществена информация

o

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 справки до МЗ
Изготвени писма до други институции
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
 производствена характеристика
 заповеди за назначаване СПО
 заповеди за преназначаване СПО
 заповеди за обучение
 заповеди други
 уведомления за платен отпуск по ТПО
 служебни бележки
 издадени удостоверения за пенсиониране /УП/
Поддържат се в актуално състояние сайта на инспекцията и регистъра на подадените
декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

бр.
290
145
37
8
0
26
0

2
4
780

2

7

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

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

1

Закона за лечебните заведения и контрол по
извършената регистрация
6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК

178

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза

Проверени, заверени експертни решения

245

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза

Изпратени експертни решения на заинтересованите
страни

286

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза

Преписки по обжалвани болнични листове и експертни
решения

12

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза

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

39

6. Организиране и контрол на дейността по
медицинската експертиза и на регионалната
картотека на медицинската експертиза
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 на Наредба №3 за субсидиране на
лечебни заведения със средства от бюджета
на МЗ
10. Контрол на спазването на нормативните
изисквания към формата, съдържанието,
условията и реда за използване, обработка,
анализ, съхраняване и предоставяне на
медицинска документация от лечебните
заведения и медицинските специалисти
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
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;

Извършени справки и заверени копия на документи

296

Извършени проверки в лечебните заведения

4

Протоколи от извършени проверки

5

Участия в заседания на Регионален съвет по осиновяване

1

Обработени съобщения, справки и др.

5

Проверка и кодиране на съобщения за смърт

7

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

3

Извършени проверки на търговци на едро и аптеки,
притежаващи лицензия за търговия с наркотични
вещества

2

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

5

20. Осъществяване предвидените в Закона за
контрол върху наркотичните вещества и
Предоставени рецептурни бланки за предписване на
прекурсорите и нормативните актове по
медикаменти, съдържащи наркотични вещества (кочани)
прилагането му дейности;
21. Водене на регистър на лекарите и
лекарите по дентална медицина, които
предписват лекарствени продукти,
Приети заявления и вписвания в регистъра
съдържащи наркотични вещества от
приложения № 2 и 3 на Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите

6

3

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
І. Обобщени цифрови показатели за извършените дейности по държавен здравен контрол (ДЗК)
№

4.
5.

-

ВИДОВЕ
Извършени проверки по ДЗК в обекти
Издадени предписания по ДЗК
Заповеди за спиране експлоат.или реализацията на стоки , продукти и др.
Брой съставени актове
Брой НП – общо
Сума по НП – лв. - общо
Разгледани жалби

Брой
22
3

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

3
3
-

Разгледани сигнали, писма
Взети водни проби от води за къпане (пл.басейни)
Взети проби от козметични продукти
Изготвени оценки на Седм.Учебни разписания
Изготвени ОГИ по изискванията на Наредба № 36 за ДЗК

4
14
445

ІІ. Извършени дейности по здравен контрол:
Не са извършвани планови систематични проверки по ДЗК в обектите.
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, по устно нареждане от директора на РЗИ, на база на
писмо на МЗ № 16-00-143/12.11.2020г., плановите проверки по държавния здравен контрол са
преустановени от 13.11.2020г.и продължават да не се извършват.
Извършени са насочени извънредни вечерни и нощни проверки, на 22.01.и на 23.01.2021 г., съвместно с
представител на ОДМВР, в 19 бр.ЗОХ към хотели, по спазването на забраните и ограниченията в
действащата заповед на министъра на здравеопазването.
Изготвени са оценки на постъпилите и разгледани 14 бр.седмични учебни разписания на училища.
Изготвени са 445 бр.ОГИ (обобщена годишна информация за състоянието на обекта), по изискванията
на чл.26 (2), т.4 и Приложение 6 от Наредба № 36/2009г. на МЗ за условията и реда за упражняване на
държавния здравен контрол. Този вид дейност ще продължи и през следващите седмици.
По програмата за контролен мониторинг на питейните води, е изготвен протокол за вземане на проби от
пит.води в гр.Русе, който е подаден за изпълнение към отд.„ЛИ“.
Извършени са проверки по постъпилите три жалби и сигнали.
Изготвени са писмени отговори по постъпилите жалби, и молби и питания от организации.
Дадени са и две дежурства на ГКПП Дун.мост.
Извършени са процедурните дейности по годишното атестиране на служителите: - направени са два
теста за проверка на знанията, проверено е състоянието на документацията и воденето на досиетата на
ООП, изготвени са карти за годишна оценка, изготвени са работни планове за 2021г.
Изготвено е от н-к отдела становището на РЗИ по ИП на нова инсталация „Астра Биоплант“ ЕООД на
площадка КТМ край гр.Мартен.
През периода инспекторите от отд.ДЗК продължиха да оказват помощ на отд.ПЕК, без някой от тях да е
командирован официално в този отдел, съобразно ситуацията и поисканите им дейности.

ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
№

ВИДОВЕ

проверки проверки
по
на
документити
място

бр.

1 ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

0

0

0

2 ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ

0

0

0

3 ХИГИЕННО СТАНОВИЩЕ ЗА ДПК

0

0

0

4 СТАНОВИЩЕ ДО РДНСК ЗА ДПК

3

3

3

50

50

0

6 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА НА ЛЗ

3

3

3

7 СТАНОВИЩА РИОСВ

0

0

0

8 ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК

0

0

0

9 ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ООП

1

1

1

10 ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ

0

0

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

1

0

1

50

50

0

16 ПРОВЕРКИ НА ОБЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

0

0

0

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

2

2

0

18 ПРОВЕРКИ НА БУТ. ВОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА

2

2

0

50

50

0

0

0

0

5 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ОТ СЪВМЕСТНА ПРОВЕРКА С ДР. ИНСТ.

15 ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

19 ПРОВЕРКИ ПО ЗАПОВЕД НА МЗ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
20 СТАНОВИЩЕ ПО ЧЛ.16Б, АЛ.2 ОТ ЗЗШОС

ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Контрол на качеството на водите.
През периода са извършени 26 химични и 12 микробиологични анализа на пет проби води по заявки от
физически и юридически лица – няма установено отклонения от изискванията
2. Контрол на физичните фактори на жизнената среда.
През периода по заявки от физически и юридически лица са извършени следните измервания на
физичните фактори, посочени в таблицата:
Физични фактори
Брой измервания
Брой измервания с
отклонение от нормите
30
0
Осветление
90
0
Микроклимат
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
Общ прах

Брой проби
10

Бр.проби над ПДК
2

Серен диоксид
Азотен диоксид
4.

80
80

0
0

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”
І Цифрови показатели за извършен общ радиационен
контрол в ОИИЙЛ
Разгледани проекти
2
Издадени становища
Регистрирани обекти
Закрити обекти
Проверки ПСК (текущи, регистър, архив)
2
Проверки по ТРК (текущ радиационен контрол):
7
- проверки в обекти ИИЙЛ
1
- проверки по документация в досиета
6
7 Специализиран контрол
11
- общ дозиметричен контрол
1
- измерване на радиационен гама фон
10
ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на околната
среда
2
1 Калибриране
10
- приготвяне на еталони
10
- измерване на еталони
ІІІ Мониторинг на лицата работещи в йонизираща среда:
1
2
3
4
5
6

ІV Административна дейност :
Подготвяне на годишни оценки на служителите.
Актуализиране на списъци с обектите за 6-те области.
2 дежурства на ГКПП Дунав мост.
Подготвяне на отчетни таблици Б 41.
ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
5. Контрол на качеството на водите.
През периода са извършени 26 химични и 12 микробиологични анализа на пет проби води по заявки от
физически и юридически лица – няма установено отклонения от изискванията
6. Контрол на физичните фактори на жизнената среда.
През периода по заявки от физически и юридически лица са извършени следните измервания на
физичните фактори, посочени в таблицата:
Физични фактори
Брой измервания
Брой измервания с
отклонение от нормите
30
0
Осветление
90
0
Микроклимат
7. Контрол на химичните фактори.
Измерванията по показатели общ прах и азотен диоксид във връзка с целогодишен мониторинг на
атмосферния въздух в гр. Русе.
Замърсител
Общ прах
Серен диоксид

Брой проби
10
80

Бр.проби над ПДК
2
0

Азотен диоксид
8.

80

0

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;

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
І. Текущ здравен контрол
1. Административно-наказателна дейност
Извършени проверки на противоепидемичния режим в различни обекти – 4 бр.
Извършени проверки на лица за спазване на наложената карантина съвместно с органите на ОД
на МВР и община Русе – 3 бр.
Връчени предписания – 230 бр., от които 229 бр. изолация на болни с потвърден случай на COVID-19 и
за налагане на карантина на контактни на потвърдени случаи на COVID-19 и 1 бр. относно спазване
противоепидемичен режим на работа, във връзка с ОЗБ (салмонелоза) в ОУ „Отец Паисий“, гр.Мартен
Издадени АУАН - 0
Заповеди за отмяна на карантина – 2 бр.
Жалби, сигнали, запитвания – 8 бр.
ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са 85 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са
предприети противоепидемични мерки в заразните огнища.
ІІІ. Имунопрофилактика – организация по получаване, разпределяне, провеждане и отчитане на
имунизацията с ваксина срещу COVID-19.
IV. Оказана методична помощ (ОМП) –
V. Работни срещи (епидки) –
VI. Административни услуги
Имунизационно свидетелство – 2 бр.
Международен имунизационен сертификат – 0 бр.
Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 2 бр.
Становище за класификация на опасни отпадъци – 0 бр.
ОТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологична лаборатория:
 по клинични, профилактични и противоепидемични показания – 46 анализа/изследвания/ на 10
проби. Един положителен резултат за Стафилокок ауреус от гърлен секрет и един изолиран
Епидермиден стафилокок от очен секрет.
 санитарно-микробиологичен контрол на проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел
ПЕК - Няма
2. Вирусологична лаборатория:
 общо 651 анализи/изследвания/ на 469 проби
 през КАБКИС са преминали общо 3 клиенти, от които:
- в стационарния кабинет – 3
- по време на акции на терен –
 брой взети и обработени проби от лица със съмнение за COVID-19, които са изпратени в
референтна лаборатория за потвърждаване на резултатите с PCR – 11 бр.
 Брой взети и изследвани кръвни проби с бърз тест за Антитела за COVID-19 – 364 проби с
728 изследвания
 Брой взети и изработени проби за Антиген за COVID–19 – 252 бр.
3. Паразитологична лаборатория – извършени са общо 1495 изследвания на 1084 проби на деца от
Детски заведения по повод профилактични паразитологични изследвания. 21 положителни резултата за
Ентеробиус.
Брой проби

Брой

Положителни

изследвания

проби
21

Контрол на масовите паразитози

1082

1493

- фекални проби

411

822

671

671

4.

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

5.

Хеликобактер пилори

2

2

1084

1495

1.

2.

3.

Общо:

21

21

РЗИ - РУСЕ
ОТДЕЛ "ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ"

СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ дата: 22-28.01.2021г.
общ
наименование
бр.
№по
на
рег.
населени
организирани
ред заболяването болни
места
общо
колективи
организирани
1. Салмонелоза
1
Мартен
1
ОУ "Отец
Паисий", гр.
1
Мартен - 1сл.
2.

COVID - 19

Русе

61

Бяла

11

Мартен

3

Ветово

2

Сливо поле

1

Борисово
Голя
Враново

1

Джулюница
Долна
студена

1

Кацелово

2

Мечка

2

Ново село

1

Обретеник

1

Пейчиново
Полско
Косово

2

Сандрово

3

Стамболово

1

Стърмен

1

Тетово
Червена
вода

1

Щръклево

3

101

102

неорганизирани
лица

1

1

1

1

102

1

101

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

0-4
14

5 - 14
12

15-29
18

30-64
17

над 65
9

ВСИЧКО
70

ЗАБОЛЯЕМОСТ
48,98873259

