ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2014г. ПО СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ
Заложените при планирането на дейността на РЗИ – Ловеч през 2014г. дейности по изпълнението на стратегическите цели
(утвърдени със Заповед №РД-01-03/14.04.2014г) и тяхното реализиране е следното:
1
Цели за 2014 г.

2
Стратегиче
ски цели

3
Стратеги
чески
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2014 г./

6
Очакван
резултат

1. Изпълнение
на
Националния
имунизационен
календар

Опазване на
обществено
то здраве

Национал
на здравна
стратегия

Обхващане на
подлежащото
на имунизации
население

Декември
2013

Постигане на
висок
имунизацион
ен обхват

2.
Оптимизиране
на дейностите
по държавен
здравен
контрол

Провеждане
на
ефективен
държавен
здравен
контрол

Национал
на здравна
стратегия;
Закон за
здравето

1.Усъвършенст
ване на
системите за
мониторинг на
жизнената
среда.

Постоянен

2. Подобряване
контрола на
предлаганите
на пазара
продукти и
стоки със

Постоянен

Изпълнение
на
мониторинго
вите
програми и
анализиране
на риска за
здравето на
човека от
влиянието на
факторите на
жизнената
среда.
Ограничаване
разпростране
нието на
пазара на
продукти и
стоки със

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
90% обхващане
95% обхванато
на подлежащото от подлежащото
на имунизации
на имунизации
население
население

Изпълнение на
планираните
мониторингови
програми:
-питейни води;
-води за къпане;
-други.

100% от
планирания
мониторинг

Извършване
контрол на
пазара на
продукти и
стоки със
значение за

1. 100%
изпълнение на
предвидените в
Указанието за
планиране на
дейността на

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е
Изпълнено
Реимунизациит
за
е са повлияни
имунизации от
те - 95,6%
неритмичното
обхват;
снабдяване с
За
някои ваксини
реимунизац
иите –
81,6%
обхват
100%

100%

1

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегиче
ски цели

3
Стратеги
чески
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2014 г./

значение за
здравето на
човека

6
Очакван
резултат
значение за
здравето на
човека, които
не отговарят
на
нормативните
изисквания

3.Контрол по
спазване на
здравните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначени
е

Постоянен

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

4.Подобряване
на формите и
начините за
предоставяне
на информация
за
общественостт
а

Постоянен

Повишаване
информирано
стта на
населението

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
здравето на
РЗИ:
човека:
-тематични
-козметични
проверки;
продукти;
-лабораторни
-бутилирани
анализи;
води;
2. 100%
-хим.вещества
проверки по
RAPEX и RASFF
3. 100%
проверени
сигнали за
наличие на
опасни продукти
на пазара
Извършени
100% от
проверки на
предвидените в
обекти с
Указанието за
обществено
планиране на
предназначение
дейността на
-систематичен
РЗИ проверки,
контрол;
съобразно
-насочен
оценката на
контрол
риска и
планирани
тематични
проверки
1.Предоставяне
100% от
на актуална
предвидените в
информация за
Указанието за
дейностите на
планиране на
държавния
дейността на
здравен контрол
РЗИ
(проведени
пресконференци

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е

107%

100%
- седмичен
бюлетин

2

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегиче
ски цели

3
Стратеги
чески
документ

4
Дейности

3.Ограничаван
е на рисковите
за здравето
фактори чрез
повишаване на
информиранос
тта на
населението

Опазване на
обществено
то здраве

Закон за
здравето и
Национал
на здравна
стратегия

Провеждане на
информационн
и кампании:
1.Световен ден
без тютюн на
31.май
2.Международе
н ден без
тютюнопушене
-20 ноември.
3. Седмица на
здравословното
кърменем.август
4.Национална
седмица за
борба със
затлъстяването
-м. Ноември
5.Кампания в
два сезона за
насърчаване на

5
Срок
/месец през
2014 г./

Декември
2014

6
Очакван
резултат

Повишаване
на
информирано
стта на
населението

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
и, публикувани
информационни
материали,
актуализиране
на публичните
регистри и др.)
2. Подобряване и
разширяване на
формите и
начините за
предоставяне на
тази информация
Провеждане на
Проведени десет
информационни
кампании.
кампании.

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е

100%
(Проведени
10
информаци
оннообразовател
ни
кампании
през 2014)

3

1
Цели за 2014 г.

4. Въвеждане
на система за
мониторинг на
лечебните
заведения за
болнична
помощ по
спазване на
медицинските
стандарти и
определените
критерии за

2
Стратегиче
ски цели

Гарантиран
е на
достъпностт
а на
здравните
дейности

3
Стратеги
чески
документ

Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България;
Концепци
я за подобро
здравеопа

4
Дейности

физическа
активност
„Движи се и
бъди здрав“м.май и
м.септември
6. Три етапа на
национална
кампания за
профилактика
и контрол на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза
7. Обучителни
кампании,
свързани с
промоция на
здравословен
начин на живот
и
профилактика
на някои ХНБ
Текущ контрол
за изпълнение
на
медицинските
стандарти от
РЗИ по повод
жалби,
проверки и
анализ на
резултатите

5
Срок
/месец през
2014 г./

Постоянен

6
Очакван
резултат

Предложения
за
оптимизиран
е на
текстовете в
стандартите
по отношение
мониторинг
на качеството

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

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е

Необходимост от
подобряване
взаимодействиет
о между ИАМО,
РЗИ и МЗ при
осъществяване
на
правомощията
на институциите
за контрол на
медицинските
дейности

100%
относно
случаите,
когато
инициатива
та е била на
РЗИ

Подобрено
взаимодействие
между ИАМО,
РЗИ и МЗ при
осъществяване
на
правомощията
на институциите
за контрол на
медицинските
дейности

4

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегиче
ски цели

оценка на
лечебните
заведения

3
Стратеги
чески
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2014 г./

6
Очакван
резултат

зване

5.Развитие на
дейности,
които да
подпомогнат
процеса на
преструктурир
ане на
болничния
сектор

Гарантиран
е на
достъпност
на
здравните
дейности

6.Определяне
на адекватен
статус на
лечебните
заведения,
съобразен със
здравнодемографските

Гарантиран
е на
достъпностт
а на
здравните
дейности

Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България;
Концепци
я за подобро
здравеопа
зване
Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България;

Анализи за
възможностите
за развитие на
дневен
стационар,
еднодневната
хирургия и
долекуване в
лечебните
заведения в
региона

декември

Създаване на
условия за
стимулиране
на тези
дейности

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

декември

Изготвяне на
областни
здравни
карти

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
Създадена
Констатирани
организация за
противоречия в
подобряване на
текстовете
изискванията с
между отделните оглед
стандарти,
предприемане на
необходимост от нужните
промяна в някои решения;
неадекватни
актуализирани
изисквания по
стандарти
нива на
компетентност в
тях
Лечебни
Предоставена
заведения в
информация за
които има
готовността за
възможности, но въвеждане на
не са развити
дневен
тези структури
стационар,
еднодневна
хирургия и
долекуване в ЛЗ
в региона при
приемане на
законовите
промени
Приет ЗИД на
Изготвени
ЗЛЗ, съдържащ
областни
текстове за
здравни карти
здравната карта
с недостатъчно
ясни
правомощия за
прилагане на

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е

0

не е имало
нормативна
предпоставка

0

не е имало
нормативна
предпоставка

5

1
Цели за 2014 г.

реалности и с
потребностите
от медицински
услуги за
съответния
регион
7.Извършване
анализ на
потребностите
на населението
от здравна
помощ и
състоянието на
лечебните
заведения и
съответни
промени в
Закона за
лечебните
заведения,
касаещи
статута им и
извършваната
от тях дейност
8. Повишаване
на доверието
между лекаря и
пациента

2
Стратегиче
ски цели

 Подобре
н достъп до
качествени
здравни
услуги
 Законода
телни
промени за
развитие на
концепцият
а за
задължител
на здравна
карта
 Развитие
на
многопроф
илните
болници
Подобряван
е
информира
ността на
пациентите

3
Стратеги
чески
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2014 г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
задължителния й
характер

8
Изпълнение
Степен на
Причини при
изпълнени
неизпълнение
е

Концепци
я за подобро
здравеопа
зване

здравна карта.

Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България

Проверки и
анализи на
избора на
лекар

декември

Изготвяне на
анализи,
предложения
за
нормативни
промени при
нужда

Проблеми при
прилагане на
нормативната
база за избор на
лекар

Извършени
проверки,
изготвени
анализи,
предложения за
нормативни
промени

100% изготвен
ЗДА за 2013
г. със
съответните
изводи и
препоръки;
изготвен
Сборник
„Здравеопаз
ване” за
2013г. за
област
Ловеч

Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България

Повишаване на
контрола по
отношение
информиранот
о съгласие на
пациентите

постоянен

Подобрена
информирано
ст, а от там и
подобрено
доверие

Недостатъчен
контрол по
отношение
информираното
съгласие на
пациентите

Извършени
проверки,
подобрен
контрол по
отношение
информираното
съгласие на
пациентите

100% съгласно
указанието
за
планиране

6

