ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО
Р Е Ш Е Н И Е
№273
взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.03.2021 г. с Протокол № 23
ОТНОСНО: Състояние на медицинското обслужване на населението
Брацигово за 2020 г.

в

Община

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението от
Надежда Борисова Казакова – Кмет на Община Брацигово, на основание чл. 21, ал.1,
т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, становищата на постоянните комисии към Общински съвет и
след станалите разисквания
РЕШИ:
Приема информация относно състояние на медицинското обслужване на населението
в Община Брацигово за 2020 г.

Общ брой на общинските съветници: 13
Присъствали: 12
Гласували: „За” – 12, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма

Председател на ОбС Брацигово:
/инж.Веселина Дамова/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО
ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА 2020г.
Доболничното обслужване в гр. Брацигово се осъществява от 1 групова
лекарска практика и 6 индивидуални лекарски практики .
Всички лекарски и стоматологични практики имат сключен договор с Кмета на
Общината да ползват помещенията срещу наем за срок от 10 г. за ползване на
помещения - кабинети, намиращи се в сградата на Градската поликлиника и Селските
здравни служби в останалите населени места.
В общината от 2004г. има създаден Филиал за Спешна Медицинска помощ
/ФСМП/ - гр. Брацигово, които е денонощно на разположение на гражданите от цялата
община. Звеното е на подчинение на ЦСМП - гр. Пазарджик. ФСМП – гр. Брацигово се
помещава в сграда - общинска собственост, ползват 5 помещения с медицинско
предназначение – манипулационна, лекарски кабинет, стая на шофьора, санитарен офис
и помещение за рутер на системата 112. Медицинското обслужване е 24-часово, без
почивен ден. Медицинските екипи работят на смени. Води се отчетност на прегледи,
лекарства и консумативи, автомобилни курсове на линейките. Спешният център се
отчита пред ЦСМП – гр. Пазарджик, не се заплаща такса от пациентите.
И през 2020г. имаше назначени медицински сестри и в двете курортни селища на
общината. Обособените здравни пунктове бяха на разположение на всички летуващи.
Същите бяха снабдени със спешен шкаф - лекарства от първа необходимост и апарат за
кръвно налягане. През отчетния период услугите на медицинските специалисти са
ползвали близо 395 почиващи.
Съгласно Наредба № 3 от 27 април 2000 година за здравните кабинети в детските
заведения и училищата на Министерството на здравеопазването се урежда
организацията и дейността на здравните кабинети като държавно делегирана дейност
на територията на община Брацигово. Дейността се осъществява от 7 медицински
специалисти с образователно - квалификационна степен специалист, разпределени в
здравните кабинети на 2 детски заведения, 4 училища и в Комплекса за социални
услуги за деца и семейства. В здравните кабинети се осъществява профилактика на
здравето на ученици и деца. Осъществява се медицинско обслужване при спешни
състояния до пристигането на екип на спешна медицинска помощ.
Медицинско обслужване по училища към момента е както следва:
 НУ ”Васил Петлешков”, СУ ”Народни будители” - 200 деца се обслужват от
един медицински специалист на трудов договор към общината по утвърден
график.
 Към ОУ „ Христо Ботев „ с. Исперихово и ОУ „ Христо Ботев „ с. Бяга - 155
деца се обслужват от един медицински специалист на трудов договор към
общината по утвърден график.
Методическото ръководство и контрол на дейността на медицинските
специалисти, осигуряващи здравното обслужване на учениците в здравния кабинет на
училището се осъществява от Регионална здравна инспекция / РЗИ/. В началото на
всяка учебна година медицинските сестри от училищните кабинети изготвят план за
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своята дейност през учебната година, съгласно т.7 на Приложение № 3 от Наредба №
3/27.04.2000г., съобразен със съществуващата нормативна уредба, специфичните
особености на училището и контингента ученици, които се обучават в него.
Минималният брой деца в детско заведение, обслужвани от един медицински
специалист е 60. В детските градини работят по две медицински сестри и в двете
яслени групи на територията на общината . По отношение на здравословното хранене
на децата и учениците медицинските специалисти участват в изготвянето на дневните и
седмичните менюта в детските заведения. Осъществява се ежедневен контрол на
санитарно - хигиенното състояние на помещенията, посудата и годността на
хранителните продукти.
Медицинско обслужване в КСУДС гр. Брацигово осигурява на всяко дете достъп
до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. При настаняването
на дете в услугите от резиденти тип се избира личен лекар, който прави оценка на
здравния статус на детето и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, и
при необходимост се насочва към други специалисти за прегледи и консултации,
определя се нуждата от медицинска рехабилитация. Екипът на услугата има
отговорност да наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да
осигурява необходимата специализирана медицинска помощ. Съхранява медицинска
документация от профилактични прегледи, лечение и рехабилитация в досието на
детето. Спазват се и се контролират предписанията от проведените медицински
прегледи, консултации и терапии. В зависимост от нуждите на децата се осигуряват
своевременно лекарства, диетични храни, помощни и технически средства.
В КСУДС има обособен медицински кабинет, който осигурява поддържането на
здравословното състояние на децата. Във връзка със спазването на стандарта за здравни
грижи в комплекса работи медицинска сестра. При необходимост или възникнали
инциденти се уведомява Бърза помощ на тел. 112, както и личния лекар. През 2020г. в
община Брацигово бяха организирани провеждането на комплексни профилактични
прегледи за различни видове заболявания.
В КСУДС през 2020г. са направени PCR- тестове на 24 потребителя и 30
служителя. На всички потребители, настанени в социалните услуги към КСУДС гр.
Брацигово и на всички служители са предоставени предпазни маски за многократна
употреба и ръкавици. Осигурени са дезинфектанти за ръце, дезинфектанти за големи и
малки повърхности на хлорна и алкохолна основа.
На всички потребители на социални услуги и на всички служители е проведен
извънреден инструктаж във връзка с разпространението на COVID – 19;
В други дейности „ здравеопазване „ в бюджет 2020г. има заложени средства за
издръжка на една щатна бройка здравен медиатор. Беше проведен конкурс за избор на
медиатор. След проведения конкурс беше назначен един здравен медиатор обслужващ
гр. Брацигово и с. Исперихово Същият премина задължителен курс на обучение за
здравни медиатори. Ежемесечно се изготвят отчети за извършената работа през месеца.
Здравния медиатор обслужва гр. Брацигово и с. Исперихово. През отчетната година е
извършил следните дейности:
1. Съдействие на ОПЛ при провеждане на планови имунизации и имунизационни
кампании на 51 деца и 6 възрасти.
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2. Съдействие на РЗИ при провеждане на планови имунизации и имунизационни
кампании консултации на 3 деца и 7 възрастни.
3. Подпомагане на достъпа до медицинска помощ : 315 случая.
4. Провеждане на здравно-информационни кампании: 61 бр.
5. Попълване на документи и др. дейности на общо 33 случая.
В началото на 2020г. в България е започнала епидемията от COVID-19. Тя е
част от световната пандемия на заболяването коронавирусна болест 2019, причинявано
от вируса SARS-CoV-2. Първият доказан случай на болестта в България е от 8 март
2020 г. На 13 март 2020 г. правителството обявява извънредно положение в цялата
страна за срок от един месец, който на 3 април е удължен до 13 май 2020 година. От 14
май до 14 юни е обявена извънредна епидемична обстановка. Извънредната
епидемична обстановка е удължена до 30 юни. Заради сериозният ръст на заболели е
обявено удължаване на извънредната обстановка до 15 юли. На 6 юли отново поради
ръст на броя на заболелите извънредната обстановка е удължена с две седмици, до края
на месец юли, а на 27 юли е обявено удължаване на извънредната епидемична
обстановка до края на август. С решение на Министерски съвет извънредната
епидемична обстановка отново се удължава до 30 септември. Впоследствие
епидемичната обстановка се удължава до ноември, а след това до 31 януари 2021
година. И на 26 януари 2021 година с решение на Министерски съвет извънредната
епидемична обстановка се удължава до 30 април.
Към 10 март 2021 г. в община Брацигово има 656 потвърдени случая на
коронавирусна болест към момента 35 души са под карантина, с изтекла карантина са
594, диагностицирани на домашно лечение – 17, хоспитализирани са 13, общо
диагностицирани 145, излекувани 101 и починали 14.
В община Брацигово има създаден Общински щаб за изпълнение на общински план
за защита от бедствия и аварии във връзка с усложнената обстановка от
разпространението на COVID-19, с председател Кмета на община Брацигово. Щабът
предприема мерки за ограничаване на контактите на всички жители в Община
Брацигово с цел предпазването от заразата и разпространението й.
Във връзка с вземане на превантивни мерки, относно разпространението на COVID19 на територията на община Брацигово се извършени 4 пъти дезинфекциране на
централни, главни улици, детски площадки, ромски квартали и др. обществени места.
Изготвил :
Гл. експерт « ЕЗСД » Татяна Симонова
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