ПРОТОКОЛ №1
Заседание на Областен съвет по здравеопазване Силистра, 27.06.2012 г.

Днес, 27 юни (сряда) 2012 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Областна
администрация Силистра се проведе заседание на Областния съвет по здравеопазване
(ОСЗ) при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правилник за дейността и организацията на ОСЗ.
2. Обсъждане и приемане на целите, задачите и дейностите по приоритет
„Здравеопазване“ от Плана за действие на област Силистра за периода 2012-2014 г.
за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интеграция на
ромите 2012-2020 и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“
3. Разни.
В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед ОКД–0213/14.06.2012 г. на областния управител на област Силистра. Г-н Николай Димов – областен управител и председател на ОСЗ направи проверка на кворума. На заседанието
присъстваха 19 от общо 21 членове на ОСЗ. Отсъстваха: д-р Теодор Иванов – председател на РК на БЛС Силистра и Димитър Кръстев – председател на Регионална фармацевтична колегия гр. Силистра.
След проверка на кворума, областният управител обяви заседанието за открито.
Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласуване, както следва: За – 19; Против – 0; Въздържали се – 0.
По ПЪРВА точка от дневния ред – Правилникът за организацията и дейността
на ОСЗ беше приет с явно гласуване: За – 19; Против – 0; Въздържали се – 0.
По ВТОРА точка от дневния ред областният управител посочи шестте приоритета от Плана за действие на област Силистра за периода 2012-2014 г. за изпълнение на
Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 и
„Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“ и отбеляза, че най-обемист е приоритет „Здравеопазване“.
Г-н Николай Димов даде думата на присъстващите за предложения как да се обсъдят задачите и мерките. Такива не постъпиха, затова се премина към представяне на
презентация с дейностите по видове изпълнители.
В началото бяха разгледани дейностите с изпълнител общини и здравни медиатори.
Д-р Константин Попов – директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ) Силистра заяви, че медиаторите са посредник между лекаря и ромското население, и биха
били много полезни за изпълнение на голяма част от дейностите, но няма такива в област Силистра. Г-жа Тодора Цонева – зам. областен управител и зам. председател на
ОСЗ информира, че в община Силистра има обучени хора за здравни медиатори и
предложи да се установи контакт с тях. Г-жа Адрияна Табакова – гл. експерт „ОКСД“ в
община Силистра изложи проблема със здравните медиатори, разяснявайки как след

проведен конкурс в началото на годината, тримата класирани кандидати са се отказали
в рамките на няколко дни след класирането. Г-жа Табакова увери, че работата по търсенето на здравни медиатори в община Силистра не е спряла, но няма интерес поради
ниското заплащане.
Премина се към разглеждане на дейностите с изпълнител лични лекари. Председателят на Регионалното сдружение на семейните лекари в Силистра д-р Стелияна Величкова поясни, че не се води статистика за етапа на регистриране на бременните при
личните лекари, но най-често те търсят медицинска помощ при раждането, затова е
трудно да се извършва наблюдение на бременните. Има лекарски практики, предимно с
ромско население (с. Голеш), където е голям броя на здравно неосигурените лица. Д-р
Фанка Пачева – директор на ЦСМП Силистра информира, че е малък броя на ражданията в домашна среда (средногодишно около 10).
Презентацията продължи с разглеждане на дейностите с изпълнител РЗИ. Г-н
Николай Димов предостави думата на д-р Константин Попов, който заяви, че здравните
специалисти от отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" към РЗИ
изнасят беседи в училищата и могат да изпълняват някои от дейностите по приоритета.
Мобилните кабинети се разпределят в цялата страна и все още за нашата област не е
предоставен такъв кабинет. Д-р Попов изрази готовност за сътрудничество с останалите институции, тъй като отговорността за изпълнение на дейностите е обща.
Дискусията сред членовете на ОСЗ продължи с представяне на дейностите с изпълнител Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Силистра. Директорът на РЗОК гн Атанас Атанасов заяви, че може да съдейства за осигуряване на помещение за работа
на здравните медиатори. РЗОК заплаща ражданията и на здравно неосигурени родилки,
след което детето е здравноосигурено и му се полагат всички мерки по детското здравеопазване.
Областният управител отбеляза, че по някои от дейностите има предвидени
средства. Членовете на ОСЗ – представители на общините поставиха въпроса за адекватното заплащане, което трябва да се осигури на здравните медиатори; предложение
да се привлекат АСП и отделите „Закрила на детето“ за подпомагащи институции.
Г-н Румен Липков – гл. експерт в Областна администрация обобщи, че найважното звено в приоритет „Здравеопазване“ са липсващите в областта здравни медиатори и общините могат да поставят този проблем пред Националното сдружение на
общините в България.
В заключение, областният управител заяви, че всички проблеми, свързани с намирането на подходящи за здравни медиатори лица, могат да бъдат посочени от общините в докладите за изпълнение на Плана за развитие, които ще изготвят в бъдеще.
След изчерпване на дневния ред, заседанието беше обявено за закрито.
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