УТВЪРЖДАВАМ:
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:
/ИВАНКА ТАУШАНОВА/

ПРОТОКОЛ
от заседание на Регионален пандемичен комитет при Областен управител на област
Кърджали
Днес, 04.04.2012 година, от 13:00 ч. в зала 301 на Областна администрация
Кърджали се проведе заседание на Регионален пандемичен комитет при Областен
управител на област Кърджали.
На заседанието присъстваха:
1. Асен Тюдиев – заместник – областен управител на област Кърджали;
2. Събина Сюлюкчиева – Началник отдел ЕИРРАК при Областна администрация
Кърджали;
3. Ива Узунова – Младши експерт ЕВЗ в Областна администрация Кърджали;
4. гл. инспектор Айнур Реджеб – гл. инспектор в ОД на МВР – Кърджали;
5. комисар Тодор Петров – началник на Гранично полицейско управление –
Момчилград;
6. инспектор инж. Селяхтин Юсеин – инспектор по защита на населението
(Радиационна, химическа и биологична защита) при Областно управление
„Пожарна безопасност и защита на населението” - Кърджали;
7. д-р Таня Беловска – директор на дирекция „НЗБ” при Регионална здравна
инспекция – Кърджали;
8. д-р Атанас Митков – директор на Център за спешна медицинска помощ –
Кърджали;
9. Григор Ташев – началник отдел „Договорни отношения” при Районна
здравноосигурителна каса – Кърджали;
10. д-р Красимира Караиванова – началник отдел „КХ” при Областна дирекция по
безопасност на храните – Кърджали;
11. инж. Кера Василева – главен инженер при „Водоснабдяване и канализация”
ООД – Кърджали;
12. Жана Чакърова-Шукерска - И.Д. директор на Секретариата на ОС на БЧК –
Кърджали;
13. Любомир Дайновски – н-к „ПДФОС” при Регионална инспекция по околната
среда и водите – Хасково;
14. инж. Георги Георгиев – старши експерт „НАТУРА 2000” при Регионална
инспекция по околната среда и водите – Смолян;
15. Неджми Ходжов – заместник-кмет на община Ардино;
16. Хайрие Мехмед – главен секретар на община Джебел;
17. Йълмаз Хафъз – заместник-кмет на община Кирково;
18. Нермин Мехмед – гл. експерт „Здравеопазване и социални дейности” при
община Кърджали;
19. Ерол Мехмед – заместник-кмет на община Момчилград;
20. Салимехмед Бейсим – секретар на община Черноочене;

Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Представяне и привеждане в действие на Регионален план на област Кърджали
за готовност за грипна пандемия за 2012 г.
2. Представяне на доклад от Регионална здравна инспекция-Кърджали относно
епидемиологични проучвания във връзка с епидемични взривове от началото на 2012 г.
до момента и предприетите мерки.
Г-н Тюрдиев откри заседанието, като приветства присъстващите членове на
заседанието на Комитета и обърна внимание на необходимостта от изготвянето на
Регионалния план за готовност за грипна готовност, след което даде думата на д-р
Беловска да докладва по точки 1 и 2 от дневния ред на заседанието.
Д-р Беловска приветства присъстващите и се извини за отсъствието на доц. д-р
Жени Стайкова, която не може да участва в заседанието поради ангажименти в
чужбина и представи Регионален план на област Кърджали за готовност за грипна
пандемия за 2012 г. и доклада относно епидемиологични проучвания във връзка с
епидемични взривове от началото на 2012 г. до момента и предприетите мерки. Тя
обърна внимание, че от началото на годината до момента заболеваемостта от грип и
остри респираторни болести в региона не е достигнала епидемични стойности и
наличността от антивирусни препарати е напълно достатъчна. За същия период от
време на територията на Кърджалийско са регистрирани три епидемични взрива.
Първият е през месец януари в село Чорбаджийско, община Кирково, и е предизвикан
от замърсяване на питейната вода. Вторият е от хранителен произход и е възникнал в
началото на март в “Есприт” ЕООД – гр.Кърджали, намираща се на автогара „ XXІ век”
в гр. Кърджали. Третият взрив, също през март, е от вирусен хепатит сред ромски
семейства в село Стремци, който е възникнал поради лоша лична хигиена. И по трите
случая са предприети необходимите мерки.
На присъстващите бе дадена думата за въпроси, мнения и коментари.
Г-н Неджми Ходжов зададе въпрос дали ще има допълнително финансиране и
направления при възникване на пандемии и епидемии. Отговорено бе, че е предвидено
само тежките и средно тежките случи да се хоспитализират и че в края на всяко
тримесечие личните лекари могат да получат допълнителни направления за
специалисти чрез подаване на заявление към РЗОК.
Д-р Атанас Митков попита дали кметствата имат готовност да осигурят
транспорт на общопрактикуващите лекари до отдалечените населени места при
възникване на епидемия. Представителите на общините отговориха, че досега не е
имало проблем с транспорта и няма да има, но е необходимо общопрактикуващите
лекари да търсят тяхното съдействие, когато е необходимо.
Г-н Селяхтин Юсеин направи предложение в задължителния имунизационен
календар вместо моноваксина за хепатит, да бъде включена комбинирана такава за
хепатит А и В. Последва дискусия, при която се установи, че ефектът на комбинираната
ваксина е спорен, а имунизационният календар на страната се изработва от
специалисти, които вземат предвид всички фактори.
Бе направено предложение при възникване на епидемии и пандемии да се
осигурят необходимите средства за справяне със ситуацията – за лекарства и ваксини и
допълнително финансиране на болничните заведения. То бе подложено на гласуване и
се прие с 15 гласа „за”, 3 гласа „против” и 1 „въздържал се”. Мотивите на гласувалите
против бяха, че при наличие на епидемия или пандемия държавата винаги е
осигурявала и ще осигурява допълнителни средства.

Г-н Салимехмед Бейсим сподели, че е необходимо да се засили контрола върху
общопрактикуващите лекари относно задълженията им за повишаване на личната и
обществена хигиена. Членовете на комитета се обединиха около предложението това да
бъде включено като една от мерките в Регионалния план за действие.
В резултат на направените доклади и дискусии Регионален пандемичен комитет
при Областен управител на област Кърджали взе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. ПРИЕМА представения Регионален план на област Кърджали за готовност за
грипна пандемия за 2012 г. и привеждането му в действие със забележката да се
актуализира т. 7.1. в частта й състав на Регионалният пандемичен комитет.
2. ПРИЕМА представяния доклад от Регионална здравна инспекция-Кърджали
относно епидемиологични проучвания във връзка с епидемични взривове от началото
на 2012 г. до момента и предприетите мерки с направеното допълнение.
3. ПРЕДЛАГА на Националния пандемичен комитет при възникване на епидемии
и пандемии да се осигурят необходимите допълнителни средства за справяне със
ситуацията.

