Одобрявам:

X
д-р Пепа Калоянова

Директор РЗИ Шумен
Цели на администрацията за 2021 г.
Наименование на администрацията:
1
Цели за 2021г.

1. Ограничаване на
заболяемостта и
смъртността от
инфекциозни
заболявания чрез
подобряване
ефективността на
епидемиологичния
надзор,
профилактиката и
контрола на
паразитните болести.

Регионална здравна инспекция - Шумен

2
Стратегически цели

3
Стратегически
документ

Опазване здравето на
гражданите от заразни
болести чрез
поддържане на
ефективен
епидемиологичен
надзор, профилактика и
контрол на заразните
болести.

Програма за управление
на Правителството на
Република България за
периода 2017-2021 г.;
Национална здравна
стратегия 2015-2020 г.;
Закон за здравето;
Международни здравни
правила 2005 г.

4
Дейности

5
Срок /месец
през 2021г./

6
Очакван резултат

7
Индикатор на изпълнение
Индикатор за
Индикатор на целево
текущо изпълнение
състояние

януари-декември Осигуряване на
1. Изпълнение на
2021 г.
Националния
необходимите
имунизационен
количества и
календар на
видове ваксини;
Република България и
поддържане на висок
имунизационен
обхват;

Осигурени са
ваксини за
изпълнение на
националния
имунизационен
календар и 30%
резерв на количества
ваксини за
провеждане на
имунизации при
деца до 6 годишна
възраст.
Постигнато е
имунизационно
покритие с основни
имунизации 93%.

Своевременно
осигуряване на
необходимите
количаства и видове
ваксини и недопускане
прекъсване на
имунизационния
процес.
Постигане на
имунизационен обхват
с основни имунизации
минимум 93%.

2. Изпълнение на
Националния план за
ваксиниране срещу
COVID-19;

Осигурени са
ваксини за
изпълнение на
Националния план за
ваксиниране срещу
COVID-19.

Осигуряване на
ваксини срещу COVID19 за всички желаещи
лица.

Постигане и
поддържане на
висок
имунизационен
обхват

2. Оптимизиране на
дейностите по
държавен здравен
контрол.

Провеждане на
ефективен държавен
здравен контрол

Национална здравна
стратегия
Закон за здравето

3. Недопускане
възникване на
взривове от
ваксинопредотвратим
и заболявания с висок
епидемичен
потенциал;
4. Организиране на
бърз отговор при
възникване на
епидемични
ситуации;

Постигане на
висок обхват с
ваксини срещу
COVID-19 на лица
със заявено
желание;

Регистрирани са
ограничени взривове
от
ваксинопредотврати
ми заболявания.

Недопускане внос
и разпространение
на заразни
болести,
представляващи
опасност за
общественото
здраве;
Недопускане
възникването на
епидемични
взривове от остри
заразни болести,
засягащи голяма
група от
населението.

Регистрирани са
ограничени взривове
от остри заразни
болести

5. Прилагане на
противоепидемични
мерки за
ограничаване
разпространението на
COVID-19 в страната.

Ограничаване на Ограничено е
разпространението разпространението
на COVID-19.
на COVID-19,
отчетено чрез трайна
тенденция за
намаляване на
заболяемостта и
смъртността от
заболяването.
.Изпълнение на
Изпълнение на
мониторинго-вите планираните
мониторингови
програми и
програми:
анализиране на
риска за здравето -питейни води;
-имисионния шум в
на човека от
урбанизираните
влиянието на
факторите на
територии;
-ЕМП
жизнената среда
-други

1. Усъвършенстване
на системите за
мониторинг на
жизнената среда.

Постоянен

Недопускане внос и
разпространение на
заразни и паразитни
болести,
представляващи
опасност за
общественото здраве.

Отчетена тенденция на
намаляване на
заболяемостта и
смъртността от COVID19 на национално и на
регионално ниво.

Минимум 95% от
планирания
мониторинг

2. Подобряване
Постоянен
контрола на
предлаганите на
пазара продукти и
стоки със значение за
здравето на човека

Ограничаване
разпространението
на пазара на
продукти и стоки
със значение за
здравето на човека,
които не отговарят
на нормативните
изисквания.

Извършване на
контрол на пазара на
продукти и стоки със
значение за здравето
на човека:
- козметични
продукти;
- бутилирани води;
- химични вещества
и смеси
- хранителни
продукти

1. 100% изпълнение на
предвидените в
Указанието за
планиране на
дейността на РЗИ:
- тематични проверки;
- лабораторни анализи;
- здравно-радиационен
контрол
2. 100% проверки на
нотифицирани
продукти по GRASRAPEX, ICSMS и
RASFF
3. 100% проверени
сигнали за наличие на
опасни продукти на
пазара.

3.А. Контрол по
Постоянен
спазване на здравните
изисквания в обектите
с обществено
предназначение

Намаляване на
риска за здравето
на човека и
спазването на
нормативните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначение

Извършени проверки
на обекти с
обществено
предназначение:
- систематичен
контрол;
- насочен контрол;

100% изпълнение на
предвидените в
Указанието за
планиране на
дейността на РЗИ
проверки, съобразно
оценката на риска и
планираните
тематични проверки.

Постоянен
3.Б. Контрол по
спазване на
противоепидемините
мерки съгласно
заповеди на МЗ за
ограничаване
разпространението на
Covid-19.

Намаляване на
риска за здравето
на човека и
спазването на
нормативните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначение

Извършени проверки
на обекти с
обществено
предназначение и
други обществени
места и обекти за
спазване на
противоепидемичнит
е мерки съгласно
заповеди на МЗ

100%
Забележка:
Изпълнението на този
показател зависи от
забраните и
ограниченията,
съгласно издадените от
МЗ заповеди с цел
ограничаване
разпространението на
Covid-19.

4. Подобряване на
формите и начините
за предоставяне на
информация за
обществеността

3. Ограничаване на
Опазване на
рисковите за здравето общественото здраве
фактори чрез
повишаване на
информираността на
населението

4. Подобряване
здравето на
населението,
повишаване и
поддържане
качеството на живот
през целия жизнен

Осигуряване на равен
достъп на уязвимите
групи до услуги и
дейности, свързани с
промоция на здравето,
намаляване на
факторите на риска и

Постоянен

Закон за здравето и
Национална здравна
стратегия

декември
Подобряване и
повишаване на
информираността на
населението за
основните
рискови фактори
(тютюнопушене,
злоупотреба с
алкохол,
нездравословно
хранене, ниска
ф изическа
активност), които
имат отношение към
ХНБ, както и за
новите фактори на
риска. Провеждане на
информационни
кампании.

Закон за здравето,
Национална здравна
стратегия

1. Провеждане на
ранна диагностика и
скринингови
изследвания с
мобилни кабинети.

Повишаване
информираността
на населението

Предоставяне на
актуална
информация за
дейностите по
държавния здравен
контрол (проведени
пресконференции,
публикувани
информационни
материали и отчети,
периодично
актуализиране на
публичните регистри
и др.)

Повишаване на
Провеждане на
информираността информационни
на населението
кампании
относно
превенцията на
здравето и
ограничаване на
рисковите фактори

януари -декември 1. Провеждени на
скринингови
2021 г.
изследвания.

100 % от предвидените
в Указанието за
планиране на
дейността на РЗИ

Проведени кампании в
УВЗ, ДГ и
обществеността по
възрастови групи, по
световни здравни дни
и тематично - 100% от
предвидените в
указанието

факторите на риска и
през целия жизнен
превенция на ХНБ.
цикъл чрез
намаляване на
преждевременната
смъртност,
заболеваемостта и
последствията за
здравето от основните
хронични незаразни
болести (ХНБ),
свързани
с най-често
5. Система
за контрол Гарантиране на
на лечебните
достъпността на
заведения за болнична здравните дейности
помощ по спазване на
медицинските
стандарти и
определените
критерии за оценка на
лечебните заведения

2. Провеждане на
разяснителни
кампании за
значението на
профилактичните
прегледи сред
ромското население.

2. Провеждени на
обучителни
кампании.

Програма на
правителството за
европейско развитие на
България; Концепция за
по-добро здравеопазване

Текущ контрол за постоянен
изпълнение
на
медицинските
стандарти, проверки
по
повод
жалби,
анализ на резултатите

Гарантиране на
6. Определяне на
достъпност на здравните
адекватен статут на
лечебните заведения, дейности
съобразен със здравнодемографските
реалности и с
потребностите от
медицински услуги за
региона

Програма на
правителството за
европейско развитие на
България

Участие при
изготвяне на НЗК
след законодателни
промени за развитие
на концепцията за
задължителна здравна
карта

7. Анализ на
потребностите на
населението от
здравна помощ и на
състоянието на
лечебните заведения.
Промени в Закона за
лечебните заведения,
касаещи статута им и
извършваната от тях
дейност

Програма на
правителството за
европейско развитие на
България

Проверки и анализи
на избора на лекар

Подобрен достъп до
качествени здравни
услуги
Законодателни промени
за развитие на
концепцията за
задължителна здравна
карта
Развитие на
многопрофилните
болници

декември

Провеждане на
информационни
кампании
Семинари, дискусии
и беседи;
Видеопокази;
Предоставяне на
здравно
информационни
материали
Спазване на
Извършване на
утвърдените
проверки в
медицински
лечебните
стандарти
заведения.
Намаляване на
Предприемане на
сигналите и
мерки при
жалбите свързани установяване на
с медицинското
нарушения
обслужване на
гражданите.
Подобряване на
медицинското
обслужване
Адаптиране на
Национална здравна
структурата на
карта - утвърдена от
здравната мрежа
МС (при поискване
към потребностите от МЗ, на основание
на населението и ЗЛЗ)
ефективно
използване на
ресурсите

Изготвяне на
анализи и
предложения за
нормативни
промени при
нужда

Брой проведени
информационни
кампании;
Семинари, дискусии и
беседи;
Видеопокази;
Предоставяне на
здравно
информационни
материали;
100% изпълнение на
плана за контрол по
спазване на
утвърдените
медицински стандарти.
Анкетиранe в срок на
всички постъпили
жалби и сигнали
свързани с
медицинското
обслужване на
гражданите
Актуализирана
областна здравна карта

Проблеми при
Изготвени анализи и
прилагане на
предложения за
нормативната база за нормативни промени
избор на лекар

8. Изпълнение на
дейности по
Национална програма
за майчино и детско
здраве – масов
универсален
неонатален слухов
скрининг; Здравноконсултативен център
за майчино и детско
здраве
9. Финансово
осигуряване на
дейността на РЗИ
Шумен

10. Подобряване
ефективността при
предоставяне на
административните
услуги, осигуряване на
прозрачност,
достъпност и
ефективност при
управление на
административните
процеси и укрепване
на административния
капацитет РЗИ Шумен

Подобряване на
майчиното и детското
здраве

Национална здравна
стратегия

Финансово осигуряване Закон за публичните
на дейността на РЗИ
финанси
Шумен

Повишаване на
административния
капацитен и
подобряване на
качеството на
административните
услуги за гражданите и
бизнеса

Наредба за
административното
обслужване

Осъществяване
контрол върху
лечебните заведения
на територията на
областта, сключили
договор с МЗ за
дейности
финансирани по
Национална програма
за майчино и детско
здраве
1. Разпределение на
утвърдените средства
по бюджета на РЗИ
2 Разработване на
проект на бюджет на
РЗИ за 2022 и
прогноза за 2023 г. и
2024 г.
3. Тримесечна
информация за
разходите по
бюджетни програми
4. Подробен отчет за
изпълнение на
програмния бюджет
Контрол по
заканосъобразното и
качествено
предоставяне на
административното
обслужване

декември

Подобряване на
достъпа до
медицинска помощ
на бременни жени,
новородени и деца
с хронични
заболявания

Изпълнение на
дейностите, съгласно
сключените
договори между МЗ
и ЛЗ в Област
Шумен

100% изпълнение на
дейностите, съгласно
сключените договори
между МЗ и лечебните
заведения в Област
Шумен.

1 януари 2021 г.
2. февруари 2021
август/септември
2021 г.
3. На тримесечие
4. Към
полугодието и
годишен

1 Спазване на
финансовата
дисциплина
2. Бюджетна
прогноза на РЗИ за
периода 20222024г.
3. По-добра
финансова
дисциплина
4. По-добра
финансова
дисциплина

1. Изготвен бюджет
за 2021г.
2. Изготвено
разпределение на
бюджета за 2021 г.
по структури и
дейности.

1. Изготвени
ежемесечни
разпределения на
бюджет и ежемесечни
заявки за лимит
2 Изготвен проект на
бюджет за 2022 г.
3. Тримесечни отчети
за 2021 г
4. Подробни отчети
към полугодието и
годишен за 2021 г.

Извършени
проверки за
административно
обслужване
Проведено анкетно
проучване за
удовлетвореността
на потребителите

Извършване на ланови
проверки за
административното
обслужване Проведено
анкетно проучване за
удовлетвореността на
потребителите

януари-декември Предоставяне на
2021 г.
обективна оценка
и даване на
препоръки за
подобряване на
административнот
о обслужване

