РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РУСЕ
ОТЧЕТ
за дейността за периода от 14.03.2022 г. до 18.03.2022 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
Вътрешно-изходяща 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

Изготвени отчети
 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
 заповед командировка в страната
 заповеди за разпределение на работното време,
нощна проверка или
разположение
 заповеди за увеличаване на РЗ
 производствена характеристика
 заповеди за назначаване
 заповеди за освобождаване ТПО
 заповеди за обучение
 заповеди други
 уведомления за платен отпуск по ТПО
 служебни бележки
 издадени удостоверения за пенсиониране /УП/

бр.
167
148
34
0
6
2
30
0

1

11
1
0
8

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

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

3

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

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

11

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

Приети и обработени документи за
явяване на ТЕЛК

144

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

Проверени, заверени експертни решения

118

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

Изпратени експертни решения на
заинтересованите страни

264

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

Преписки по обжалвани болнични
листове и експертни решения

32

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

186

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

Извършени справки и заверени копия на
документи

357

7.Извършване на проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и
сигнали при нарушаване правата на пациентите или при спорове,
свързани с медицинското обслужване и участие в съвместни проверки с
Изпълнителна агенция "Медицински надзор";

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

1

13. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в
общините, осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и
по други нормативни актове

Участия в заседания на Регионален съвет
по осиновяване

1

13. Съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в
общините, осъществяване на дейности по Закона за закрила на детето и
по други нормативни актове

Участие в други междуведомствени
комисии, съвместни проверки и др.

6

16. Събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа
информация за дейността на лечебните и здравните заведения

Обработени съобщения, справки и др.

166

16. Събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа
информация за дейността на лечебните и здравните заведения

Проверка и кодиране на съобщения за
смърт

32

16. Събиране, обработване и предоставяне медико-статистическа
информация за дейността на лечебните и здравните заведения

Събрани съобщения за суицидни
действия

6

19. Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени
продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина

Издадени удостоверения за регистрация
на дрогерия

1

19. Контрол на обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени
продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина

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

4

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 проверки на лечебните
заведения, отчитащи специални
рецептурни бланки за изписване на
медикаменти, съдържащи наркотични
вещества
Предоставени рецептурни бланки за
предписване на медикаменти,
съдържащи наркотични вещества
(кочани)

7

13

20. Осъществяване предвидените в Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;

Предоставени специални формуляри за
поръчка на медикаменти, съдържащи
наркотични вещества (кочани)

5

20. Осъществяване предвидените в Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по
прилагането му дейности;

Вписвания в регистъра на специални
формуляри по чл.13, ал. 4 от Наредба
№21/12.10.2000г. за изискванията към
документацията и отчетността при
извършване на дейности с наркотични
вещества и техните препарати.

1

Приети заявления и вписвания в
регистъра

7

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

1

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”
І. ОБОБЩЕНИ ЦИФРОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ (ДЗК)
№

ВИДОВЕ

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО ДЗК В ОБЕКТИ
ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ –ЗА ЗХМ
ИЗДАДЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА СПИРАНЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
ЗАПОВЕДИ ЗА СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ
БРОЙ СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ
БРОЙ НП – ОБЩО
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 И ПИСМА
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ ВОДИ ЗА КЪПАНЕ-ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
ВЗЕТИ ВОДНИ ПРОБИ ОТ БУТИЛИРАНА МИНЕРАЛНА ВОДА
ИЗГОТВЕНИ ОЦЕНКИ НА СЕДМ. УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ
ИЗГОТВЕНИ ОГИ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 36 ЗА ДЗК
ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗАДАЧИ В ПОМОЩ НА ОТДЕЛА ПЕК

6.1.
6.2.
6.3. 6.4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

- епидемиологични проучвания - БИ на новозаразени лица и контактни

- издадени предписания за карантиниране – ГКПП при дежурство -Дунав
мост
- дадени 12 часови дежурства на ГКПП Дунав мост – бр.

БРОЙ

142
3
3
3
1
1
1
-

1
4
85
44+26 к .
15

- проверка на домашен адрес на лица поставени под карантина 15

ІІ. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕН КОНТРОЛ:
 Извършени са 142 проверки в обекти с обществено предназначение (детски заведения, учебни
заведения, хотели, фризьорски и козметични салони, магазини за търговия с козм. продукти и др.) на
територията на гр. Русе.
 Изготвен е седмичен табличен отчет за МЗ за извършените дейности по контрол за спазването на
противоепидемичните мерки.
 Взети 4 бр.водни проби от покрит плувен басейн в детско и учебно заведение гр. Русе.
 Издадени 3 бр. предписания за ЗХМ – ремонтни дейности на обществена тоалетна в гр.
Глоджево, ремонтни дейности в ДГ – гр. Сеново, плувен басейн в детско заведение в гр. Русе.
 Издадени 3 бр. предписания и заповеди за спиране реализацията на химични продукти и стоки.
 Изготвено Писмо до РИОСВ за участие в съвместна комисия.
 Изготвени и изпратени са писмени отговори по жалби и писма до съответните институции.
 Проверки в магазини за търговия с химични продукти, както и в супермаркети и складове по
жалба /с писмо №97-00-53/10.03.22г.
 Изготвят се, поетапно, ОГИ по досиетата на обектите за предходна година.
 Изготвен е седмичен табличен отчет по чл. 56 от ЗЗ – 47 проверки общо, за спазването на
забраната за тютюнопушене в закрити обществени места, детски и учебни заведения, фризьорски
салони и др.
 Във връзка с извънредната епидемична обстановка в страната инспекторите от отдела
продължaват да дават дежурства на ГКПП-Дунав мост, при което издават предписания за карантина.
Извършените дейности са посочени в т.12 от таблицата по-горе. Извършват се епидемиологични
проучвания на новозаразени лица с COVID-19 и техните близки контактни лица, за което се изготвя
необходимата документация. Дава се ежеседмична справка и месечен отчет за извършените проверки
по спазване на противоепидемичните мерки за Covid -19.

ОТДЕЛ „ЗДРАВНО ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
3 бр.
ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
4 бр.
ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПУП-ПЗ или УСТРОЙСТВЕНИ
СХЕМИ
1 бр.
ВОДНИ ПРОБИ ПО ПЗК
2 бр.
СТАНОВИЩА РИОСВ
5 бр.
ОТГОВОРИ НА ЖАЛБИ
46 бр.
ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 56 ОТ ЗЗ
22 бр.
ПРОВЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗЗ, ЧЛ.54 ЗА ПРОДАЖБА НА
АЛКОХОЛ
22 бр.
ПРОВЕРКИ НА БУТ. ВОДИ В ТЪРГОВСКАТА МРЕЖА
46 бр.
ПРОВЕРКИ ПО ЗАПОВЕД НА МЗ ПО СПАЗВАНЕ НА
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
15 бр.
БРОЙ ПРОУЧЕНИ БОЛНИ ОТ COVID 19
20 бр.
БРОЙ ИЗГОТВЕНИ ПРЕДПИСАНИЯ
6 бр.
ПРОВЕРЕНИ КАРАНТИНИРАНИ ЛИЦА
През отчетния период са проведени 1 бр. заседания на ЕС при РЗИ- Русе и 1 бр. заседание на
комисия по чл. 17, ал. 1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”- Русе.
Специалистите от отдела са изготвили 1 бр. проект за становища до РИОСВ- Русе по преценка
необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ПНОВОС/ и 1 бр. по преценка
необходимостта от ЕО.
Броят на водните проби по ПЗК са – 1 бр.
Изготвените здравни заключения за съгласуване на устройствени схеми и планове са 4 бр. и
инвестиционни проекти - 3 бр.
Дейността, свързана със сигнали и жалби на граждани и изготвените отговори след извършване
на проверки - са 5 бр. за неспазване на забрана на тютюнопушене в закрити обществени места. При
извършените проверки са установени нарушения и е съставен 1 бр. АУАН.
Инспекторите от отдела за периода са извършили 46 бр. проверки по чл. 56 от ЗЗ относно
спазване забраната за тютюнопушене и за спазване на противоепидемичните мерки в ЗОХ, от които 4
бр. съвместно с представители на ОДМВР – Русе. Във връзка с проверките по чл. 54 от ЗЗ за продажба
на алкохол са извършени 22 бр. проверки, както и проверките на бутилираните води в търговската
мрежа са 22 бр.
Служителите от отдела подпомагаха и дейността на отдел ПЕК - извършени са 15 бр.
епидемиологични проучвания и изготвени 20 бр. предписания за поставяне под карантина на болни от
КОВИД 19 и техни контактни и 6 броя извършени проверки на карантинирани лица.
ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Контрол на качеството на водите.
Физико-химичен анализ
Вид проби

Централни водоизточници постоянен мониторинг
Централни водоизточници периодичен мониторинг
Покрити плувни басейни
Заявки

Микробиологичен анализ

Брой
Брой
нестандартни нестандартни
проби
изследвания

Брой
проби

Брой
изследвания

5

50

1

1

29

3
3

21
22

Брой
Брой
нестандартни нестандартни
проби
изследвания

Брой
проби

Брой
изследвания

1

5

15

0

0

1

1

1

4

0

0

0
0

0
0

2
8

10
14

1
1

3
1

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
Осветление
Микроклимат
Жалби ЕМП

10
30
10

0
0
0

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

Брой проби
5
40
40

Бр.проби над ПДК
3
0
0

4. Друго
 Пробонабиране на 12 проби питейна вода, съгласно програмата за контролен мониторинг на
РЗИ-Русе: община Иваново;
 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
1
Разгледани проекти
2
Издадени становища
3
Регистрирани обекти
4
Закрити обекти
5
Проверки ПСК (текущи, регистър, архив)
6
Проверки по ТРК (текущ радиационен контрол):
- проверки в обекти ИИЙЛ
- проверки по противоепидемични мерки
7
Специализиран контрол
- общ дозиметричен контрол
- измерване на радиационе гама фон
ІІ Цифрови показатели за радиационен мониторинг на околната среда

1

2
11
5
6
35
7
28

Брой проби
4
- по Заповед на МЗ
4
- мониторинг питейни води
- други
2
Брой работни протоколи за извършени анализи
8
3
Изследвани параметри
30
4
Приготвяне на разтвори и носители
5
Калибриране
1
приготвяне на еталони
измерване на еталони
1
6
Пробонабиране
1
ІII Административна дейност :
Извършени са извънредни измервания на радиационен гама фон, пробонабиране и
измерване на атмосферни отлагания, във връзка със събитията в Украйна и около АЕЦ
„Чернобил“. Не са установени завишаване на измерваните параметри.
Във връзка с пандемията от COVID 19 са осъществени 2 дежурства на ГКПП
Дунав мост.
1

ОТДЕЛ “ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”
I.Анализи, оценки, проучвания:
1.Анализ на здравословното състояние на деца и ученици в Русенска област
1.1. Логически оглед и проверка на схемите за анализ, представени от медицинските специалисти на
детски и учебни заведения в Русенска област;
1.2. Нанасяне на данни от схемите в изчислителните таблици;
2. Регионално проучване „Употреба на тютюневи изделия“- разпространение на анкетни карти до
респондентите;
3. Регионално проучване „Прояви на насилие при злоупотреба с ПАВ“-разпространение на анкетни
карти до респондентите;
4. Регионално проучване на тема:,,Здравосовно хранене и здраве“- тиражиране на анкетни карти за
учениците от 4-7 клас.
II. 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.
7.
7.1
7.2
7.3.
7.3

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
Заповед № РД 01-968/26.11.21 г. на МЗ/COVID - 19
административни учреждения
обекти за хранене
други
жалби/сигнали:

Брой

1
4

4
1

1

4

III.Антикорупционен план на МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет към МЗ, утвърден
на 02.01. 2019 г. общо 2 протокола.
10.03. РУО- Русе, СГКК- Русе.
IV.Дейности по програми и проекти:
1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.
1.1. Обучителни дейности: 12 лекции, 273 обхванати, 252 ученици (127 м, 125 ж), 21 педагози (ж);
1.1.1. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия: 3 лекции, 80 обхванати, 74 ученици (39 м, 35
ж), 6 педагози (ж);

14.03. ММП със събеседване на тема: „Тютюнопушенето и вредата върху околната среда “ с ученици от
7 „б“ клас в СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“. Присъствали 27 души, 25 ученици (13 м, 12 ж), 2
педагози (ж);
16.03. ММП със събеседване на тема: „Тютюнопушенето и вредата върху околната среда “ с ученици от
6 „а“ клас в СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“. Присъствали 27 души, 25 ученици (14 м, 11 ж), 2
педагози (ж);
18.03. ММП със събеседване на тема: „Тютюнопушенето и вредата върху околната среда “ с ученици от
6 „б“ клас в СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“. Присъствали 26 души, 24 ученици (12 м, 12 ж), 2
педагози (ж);
Разпространени ЗОМ: 80 бр.
1.1.2. Рисков фактор Злоупотреба с алкохол: 2 лекции, 46 обхванати, 43 ученици (21 м, 22 ж), 3
педагози (ж);
14.03. ММП с демонстрация на „алкоочила“ на тема: „Вредата от употребата на алкохол“ с ученици от 7
„б“ клас в ОУ „Тома Кърджиев“. Присъствали 19 души, 18 ученици (9 м, 9 ж), 1 педагог (ж);
14.03. ММП с демонстрация на „алкоочила“ на тема: „Вредата от употребата на алкохол“ с ученици от 8
„б“ клас в АЕГ „Гео Милев“. Присъствали 27 души, 25 ученици (12 м, 13 ж), 2 педагог (ж);
Разпространени ЗОМ: 40 бр.
1.1.3. Рисков фактор Хранене: 5 лекциr, 108 обхванати, 98 ученици (48 м, 50 ж), 10 педагози (ж);
15.03. ММП с видеопоказ на тема: „Здравословно хранене“ с ученици от 1 „а“ клас в СУ „Възраждане“.
Присъствали 19 души, 17 ученици (8 м, 9 ж), 2 педагози (ж);
16.03. МММ със събеседване на тема: „Хранене“ с ученици 1 „а“ клас в ОУ „Братя Миладинови“.
Присъствали 19 души, 17 ученици (8м), (9ж), и 2 педагози (2ж).
16.03. МММ със събеседване на тема: „Хранителни разстройства“ с ученици 6 „а“ клас в ОУ „Отец
Паисий“. Присъствали 25 души, 24 ученици (12м), (12ж), и 1 педагог (1ж).
11.03. 1 лекция (ММП) на тема: „ Пирамида на здравословното хранене” с видеопаказ на филма: „Пет
ключа към по-здравословни храни“ с ученици от 2 б клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, присъствали 22
души, 19 ученици (10 м, 9 ж) и 3 педагози (ж);
15.03. 1 лекция (ММП) на тема: „ Пирамида на здравословното хранене” с видеопаказ на филма: „Пет
ключа към по-здравословни храни“ с ученици от I в клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, присъствали 23
души, 21 ученици (10 м, 11ж) и 2 педагози (ж);
Разпродтранени ЗОМ – 121 бр.
1.1.4. Рисков фактор Физическа активност: 2 лекции, 39 обхванати, 37 ученици (19 м, 18 ж), 2
педагози (ж);
14.03. ММП с видеопоказ на тема: „Вредата от обездвижването“ с ученици от 4 „б“ клас в ОУ „Тома
Кърджиев“. Присъствали 18 души, 17 ученици (9 м, 8 ж), 1 педагог (ж);
17.03. ММП с видеопоказ на тема: „Как да предпазим себе си и другите. Ковид-19“ с ученици от 3 „б“
клас в ОУ „Тома Кърджиев“. Присъствали 21 души, 20 ученици (10 м, 10 ж), 1 педагог (ж);
1.2. Други дейности
1.2.1. Рисков фактор Употреба на тютюневи изделия;
Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене
- първо посещение - 2 жени- 16.03.2022г.;
Изследване за наличието на въглероден оксид и карбоксихемоглобин в издишван въздух.
Попълнени: карта на потребителя, тест на Фагерстрьом.
2. Областна стратегия за подобряване на безопасността на движение по пътищата в Област Русе
2012– 2020 г.
2.1. Обучителни дейности: 1 лекция, 19 обхванати, 18 ученици (9 м, 9 ж), 1 педагог (ж);
16.03. ММП с видеопоказ на тема: „Деца велосипедисти“ с ученици от 3 „в“ клас в СУ „Възраждане“.
Присъствали 19 души, 18 ученици (9 м, 9 ж), 1 педагог (ж);
3. Дейности по околна среда-здраве.
3.1. Обучителни дейности: 6 лекции, 132 обхванати, 122 деца (63 м , 59 ж) 10 педагози (ж).
14.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от 3 „а“ ПГ група в ДГ „Радост“- 2.
Присъствали 24 души, 22 деца (11 м, 11 ж), 2 педагози (ж);
14.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от 3 „б“ ПГ група в ДГ „Радост“- 2.
Присъствали 20 души, 18 деца (10 м, 8 ж), 2 педагози (ж);

15.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от 2 група в ДГ „Радост“- 3.
Присъствали 19 души, 17 деца (9 м, 8 ж), 2 педагози (ж);
15.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от 4 ПГ група в ДГ „Радост“- 3.
Присъствали 21 души, 19 деца (11 м, 8 ж), 2 педагози (ж);
17.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от 4 „б“ ПГ група в ДГ „Здравец“.
Присъствали 26 души, 24 деца (11 м, 13 ж), 2 педагози (ж);
18.03. ММП със събеседване на тема: „Приказка за водата” с деца от сборна ПГ група в ДГ
„Чучулига“- 3. Присъствали 24 души, 22 деца (11 м, 11 ж), 2 педагози (ж);
3.2. Други дейности:
- Изготвяне на информация за медиите и ел. страница на РЗИ по повод „Световен ден на водата- 22
март“;
4. Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве.
4.1. Обучителни дейности: 2 лекции, 41 обхванати, 37 ученици (18 м , 19 ж) 4 педагози (ж).
18.03. ММП със събеседване на тема „Пуберитет – ранно съзряване“ с ученици от 4 „а“ клас в ОУ
„Никола Обретенов“. Присъствали 21 души, 19 ученици (10м, 9ж), 2 педагози (2ж);
18.03. ММП със събеседване на тема „Пуберитет – ранно съзряване“ с ученици от 4 „б“ клас в ОУ
„Никола Обретенов“. Присъствали 20 души, 18 ученици (8м, 10ж), 2 педагози (2ж);
V. Организационно-методична помощ на медицински специалисти
17.03. 1 ОМП за изготвяне на седмично меню с немедицински персонал от ДГ „Радост“, с. Караманово,
присъствали 3 души (ж).;
VI. Други:
1. Приемане и съгласуване на планове и отчети за дейностите по здравно образование и възпитание на
медицински специалисти от учебните заведения.
2. Провеждане на епидемиологични проучвания на лица, поставени под домашна изолация, съгласно
заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на МЗ- 25 бр.
VII. Медийни изяви: 7 бр.
1.Ruseinfo
12.03. 37 новоустановени заразени с коронавирус в Русенска област за денонощие
13.03. 18 новоустановени заболели и 2 починали от коронавирус в Русенска област за денонощие
14.03. 5 новоустановени заразени с коронавирус в Русенска област за денонощие
15.03. 104 новоустановени заразени с коронавирус в Русенска област за денонощие
16.03. 71 нови случая на Ковид-19 отчитат здравните власти в Русенско
18.03. 40 новоустановени заразени с коронавирус в Русенска област за денонощие
2. Dunavmost.com

17.03. Само 34 нови случаи на коронавирус в Русе
ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
OТДЕЛ “ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ”
І. Текущ здравен контрол
1. Извършени проверки: 60 бр.
- проверки по противоепидемичния режим на работа в условията на COVID-19 в лечебни заведения за
болнична помощ - 7 бр.
- проверки по противоепидемичния режим на работа в условията на COVID-19 в лечебни заведения за
извънболнична помощ - 3 бр.
- проверки по противоепидемичния режим на работа в условията на COVID-19 в социални заведение - 1
бр.
- проверки по противоепидемичния режим в други обекти – 15 бр.
- текущи проверки по тютюнопушене – 13 бр.
- текущи проверки по имунопрофилактика – 3 бр.
- проверки на лица за спазване на наложената карантина съвместно с органите на ОД на МВР и община
Русе –18 бр.
2. Административно-наказателна дейност
Издадени предписания – 50 бр., които са за задължителна изолация в лечебно заведение на болни с
потвърден случай на COVID-19 и 5 бр предписания за провеждане на задължителни хигиенни и
противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 в детски и учебни заведения.
Съставени АУАН – 0 бр.

ІІ. Надзор на заразните и паразитни болести
Извършени са 125 епидемиологични проучвания на болни с различни заразни заболявания и са
предприети противоепидемични мерки в заразните огнища. Контактни лица – 69.
ІІІ. Имунопрофилактика – организация по получаване, разпределяне, провеждане и отчитане на
имунизацията с ваксина срещу COVID-19. През отчетния период в Имунизационния кабинет на РЗИРусе са обхванати 20 души с ваксина срещу COVID-19, от които 1 трудноподвижно лице.
IV. Оказана методична помощ (ОМП) –
V. Участие в комисии – 1 - Общинска епизоотична комисия
VI. Административни услуги
Сертификат за имунизационно състояние – 1 бр.
Сертификат за освобождаване на кораб от здравен контрол – 1 бр.
Становище за класификация на опасни отпадъци – 2 бр.
VII. Жалби и сигнали – 0 бр.
VIII. Отговори на запитвания във връзка с имунизация с ваксини срещу COVID-19, лабораторни
изследвания за COVID-19 или мерки спрямо разпространението на COVID-19 - 11 бр.
IX. Ежедневни справки за броя на новорегистрираните случаи на COVID-19, брой потвърдени случаи
на домашна изолация, брой хоспитализирани, брой починали, вкл. и брой имунизирани от тях, брой
излекувани (през седмицата са въведени данни за 215 излекувани в ИС), 14-дневна заболяемост, брой
имунизирани срещу COVID-19.
X. Ежеседмична справка за МЗ относно раздадените ваксини срещу COVID-19 на ОПЛ и ВИП и броя
на поставените дози.

OТДЕЛ “МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
1. Микробиологична лаборатория:
 по клинични, профилактични и противоепидемични показания – 38 анализа/изследвания/ на 8
проби. Два положителни резултата за Стафилокок ауреус от носен и гърлен секрет.
 санитарно-микробиологичен контрол на проби от външна среда в подконтролни обекти на отдел
ПЕК - Няма
2. Вирусологична лаборатория:
 общо 544 анализи/изследвания/ на 537 проби
 през КАБКИС са преминали общо 8 клиенти, от които:
- в стационарния кабинет – 8
- 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 –9бр.
 Брой взети и изследвани кръвни проби с бърз тест за Антитела за COVID-19 – 0 проби с 0
изследвания
 Брой взети и изработени проби за Антиген за COVID–19 – 395 бр.
 положителни резултата за грип А през изминалата седмица – 28 бр.
3. Паразитологична лаборатория – за периода са извършени 441 изследвания на 319 проби. Няма
положителни резултати.

Контрол на масовите паразитози

470

Брой
изследвания
703

- фекални проби

233

466

Брой проби
1.

Положителни
проби
8
2

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
Малария

5.

Хеликобактер пилори

2.

3.

Общо:

№
по
ред

1.

237

237

20

20

1

1

491

724

6

8

СЕДМИЧНА СИГНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ дата: 11.03 - 17.03.2022 год.
общ
бр.
наименование на
рег.
населени
заболяването
болни
места
общо
СУЕЕ - 2сл., СУ ''В.Левски'' 1сл., ПГИУ - 1сл., СУ ''Майор
Ат.Узунов'' - 1сл., ОУ ''Иван
Вазов'' - 1сл.,ОУ ''Ол.Панов''1сл., ОУ ''Отец Паисий'' - 1сл.,
ДГ ''Радост'' - 1сл., ДГ '' Слънце''
COVID-19
- 1сл., ДГ '' Ралица'' - 1сл.
309
РУСЕ
230
ОУ '' Свети Климент Охридски'' 1 сл.
СУ '' П.Волов'' - 5 сл., ОУ '' Н.
Рилски '' - 1сл.

неорганизирани
лица

11

219

1

11

6

7

1

1

БОРОВО

12

БЯЛА

13

ДВЕ МОГИЛИ

4

МАРТЕН

2

БАСАРБОВО

2

2

БАТИН

1

1

БИСТРЕНЦИ

2

2

БОЖИЧЕН

1

1

БОРИСОВО

1

1

БРЪШЛЕН

1

1

БЪЗЪН

2

2

ВОЛОВО

1

1

ДЖУЛЮНИЦА

1

1

КАРАМАНОВО

1

1

КАЦЕЛОВО

1

1

КОПРИВЕЦ

7

7

КОШОВ

2

2

КРАСЕН
ЛОМ
ЧЕРКОВНА

1

1

1

1

НИКОЛОВО

6

6

ОУ ''Отец Паисий'' - 1сл.

НОВО СЕЛО

2

2

ОБРЕТЕНИК

1

1

ПИПЕРКОВО

1

1

ПИРГОВО

2

2

ПИСАНЕЦ
ПОЛСКО
КОСОВО

1

1

2

2

РЯХОВО

2

2

ТЕТОВО

1

1

ХОТАНЦА

1

1

ШИРОКОВО

1

1

ЩРЪКЛЕВО

1

1

ЮДЕЛНИК

2

2

1

2

КОКЛЮШ

1

ВЕТОВО

1

3

СКАРЛАТИНА

1

РУСЕ

1

ДГ ''Слънце'' - 1сл.

1

СУЕЕ - 1сл., МГ - 1сл., ОУ
"Ол.Панов''- 1сл.,ОУ
''Т.Кърджиев''- 1сл., ДГ ''Иглика''1сл.,ДГ ''Ч.шапчица''- 10 сл.,ДЯ
18- 1сл.,ДЯ 15- 1сл.,ДЯ 9-1сл.

18

4

ВАРИЦЕЛА

23

РУСЕ

23

5

САЛМОНЕЛОЗА

1

РУСЕ

1

335

5

1

335

38

297

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

ВЪЗРАСТОВИ
ГРУПИ

0
4
39

5 - 14
64

1529
49

30-64
16

над 65

ВСИЧКО
23

191

ЗАБОЛЯЕМОСТ
141.06

