СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЗИ - ШУМЕН
ЗА ПЕРИОДА 17.04. - 23.04.2015 г.
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Общ брой проверки
по Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят
устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
по Медицински стандарти
по Методиката за субсидиране на лечебните заведения
по осъществяването на метрологичен контрол в лечебни и здравни заведения
по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането
в обекти за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на
наркотичните вещества и прекурсорите
по жалби и сигнали
по чл. 56 от Закона за здравето
други проверки
проведени анкети за корупция в лечебни заведения за болнична помощ
Дейности по медицинска експертиза
приети и обработени медико-експертни досиета
издадени заповеди за лекарски консултативни комисии
проверени, заверени и въведени в регистъра експертни решения
Изготвени документи (удостоверения, уведомления, разрешения, хигиенни
заключения и др.)
Обработена медико-статистическа информация
Изготвени отчети, информации, предложения, справки, анализи и др.
Издадени предписания за установени нарушения
Издадени заповеди за заличаване на регистрация
Съставени актове
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ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”
Епидеомиологична обстановка за периода 17.04- 23.04.2015 г.
> Регистрирана заразна заболяемост
> На територията на област Шумен са регистрирани 34 остри заразни болести(ОЗБ).
■ Въздушно-капкови инфекции: 25
■ Чревни инфекции: 8
■ Трансмисивни инфекции: 0
■ Инфекции с множествен механизъм на предаване: 0
■ Паразитологични заболявания: 1
■ Полово предавани: 0
■ Невроинфекции: 0
■ Покривни: 0

Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) по възрастови групи през периода:
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Дейност по оперативния контрол:
Извършени проверки
Проведени епидемиологични проучвания
Издадени предписания по противоепидемични и хигиенни мерки
Издадени заповеди за спиране експлоатацията на обекти
Съставени актове
Тематични проверки
Проверки по тютюнопушенето
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Дейност на отдел „Медицински изследвания”:
Микробиологични и паразитологични изследвания:
Изследвания за ЛЗК (чревно носителство и паразитология)
Изследвания за чревни инфекции
Изследвания за капкови инфекции

18
78
0

Серологични изследвания

58

Паразитологични изследвания
Контроли за дезинфекция и стерилност
Регистрация на здравни книжки

1291
0
108

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
Отдел „Държавен здравен контрол”
Общ брой извършени проверки, от които:
- по текущ контрол
- по чл. 56 и 56а от Закона за здравето
- по писма на МЗ
- насочени проверки по жалби и сигнали от граждани или институции
Издадени предписания
Съставени актове
Постъпили жалби и сигнали от граждани или институции
Общ брой взети проби за анализ, от които:
- проби води за питейно-битови цели
Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти
Издадени становища за готовността на строежи за въвеждане в експлоатация
Издадени становища за преценка необходимостта от ОВОС
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Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”
Общ брой извършени проверки, от които:
40
9
- по чл. 54 от Закона за здравето
20
- по чл. 56 и 56а от Закона за здравето
5
- по Наредба № 6 за здравословното хранене на децата от 3-7 г. в ДЗ
5
- по Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците
1
- по Наредба № 10 за спазване на седмичните разписания
4
Оказване на организационно-методична помощ (ОМП)
2 беседи на тема: „Наркотици и зависимост“ в ПМГ„Нанчо Попович“ IX-ти класове - 76
участника и в СОУ „Сава Доброплодни” 9 клас - 26 участника
Беседа на тема: „Вредата от тютюнопушенето“ на Кооперативния пазар гр. Шумен - 15
участника.

Беседа на тема: „Здравословно хранене и затлъстяване“ в учебен център на НПО „Рома
Верситас” - 15 участника.
Беседа с презентация на тема: „Двигателна активност” в VI ОУ „Еньо Марковски” с 22
ученика от III клас,.
Беседа с презентация на тема: „Остеопорозата - тихият крадец” - НУ „Илия Р. Блъсков” с
24 ученика от IV клас.
Работна среща с представители на община Шумен, ОЗЦ и начални учители във връзка с
организирането на спортен празник „Спортът е здраве 2” .
Участие в Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху
здравето на българското население 2013 - 2017 г. и предоставяне на детектори на
участниците в гр. Шумен - 3 бр.________________________________________________________
Отдел „Лабораторни изследвания”
По ДЗК
И ЗС ЛЕД В А Н И Я
1. Води
1.1. Физикохимични изследвания
1.2. Микробиологични изследвания
2. Козметични продукти
2.1. Физикохимични изследвания
2.2. Микробиологични изследвания
3. Храни
3.1. Физикохимични изследвания
3.2. Микробиологични изследвания
4. Физични фактори
4.1. Осветление
4.2. Микроклимат
4.3. Шум
5. Химични агенти и прах
6. Отривки и смивове
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