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Цели на администрацията за 2018 г. на Регионална здравна инспекция Смолян
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Цели за 2018 г.

Стратегически
цели

Стратегичес
ки
документи

1. Изпълнение н
националния
имунизационен
календар

Опазване на
здравето на
гражданите от
ваксинопредотврат
ими здравни
инфекции

Национална
здравна
стратегия
2014-2020 г.

2. Провеждане
на активен
надзор на

Поддържане на
ефективен
епидемиологичен

Национална
здравна

4

Дейности

1. Методично
ръководство и
контрол по
изпълнение на
националния
имунизационен
календар.
Поддържане на
висок
имунизационен
обхват.
2. Недопускане от
възникване на
взривове
ваксинопредотврат
ими заболявания.
Текущ контрол по
спазване на

5

Срок за
изпълнен
ие
(месец
през 2018
г.)
януаридекември

януаридекември
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7

Очакван
резултат

ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Индикатор за
Индикатор за
текущо състояние
целево
състояние

Постигане на
висок
имунизационен
обхват.
Липса на взирове
от
ваксинопредотвр
атими инфекции.

Няма взривове от
ваксинопредотвррат
ими инфекции.
Имунизационен
обхват с основни
имунизации - 90 %.

Постигане на
имунизационен
обхват с
основни
имунизации
90%.

Не е допснато
разпространение
на заразни и

Запазване на
постигнтите
показатели на

Не са
регистрирани
епидемични

заразните
болести

3. Осигуряване
на ефективен
здравен
контрол.

надзор,
профилактика и
контрол над
заразните болести.

стратегия
2014-2020

противоепидемичния режим.

Намаляване риска
за здравето на
човека и
повишаване
качеството на
живот.

Национална
здравна
стратегия
2014-2020 г.,
Закон за
здравето

Своевременно
проучване,
регистриране,
съобщаване и
отчет на заразните
болести.
Оказване на
методична помощ
при възникване на
епидемични
взривове.
1. Провеждане на
контрол на
предлаганите на
пазара продукти и
стоки със значение
за здравето на
човека
2. Провеждане на
контрол по
спазване на
здравните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначение
3. Организиране
изпълнението на
мониторингови
програми на

Достигане високо
ниво на
съответствие с
националните ,
европейските и
международните
изисквания към
продуктите,
стоките и
дейностите със
значение на човека

януаридекември

паразитни
болести в
областта.
Своевременно и
пълно
регистрирани
случаи с остри
заразни болести.

заболяемост,
смъртност и
леталитет от остри
заразни болести.

взривове от
остри заразни
болести,
засягащи
големи групи от
населението.

Недопускане
ползването и
разпространение
то на пазара на
продукти и стоки
имащи значение
за здравето на
населението и
неотговарящи на
нормативните
изисквания.

Не е допуснато
възникването на
епидемични
взривове от
питейни води и
води за къпане и
възникване на
състояния,
застрашаващи
живота на човека в
резултат на
употребата на
опасни продукти и
стоки

Недопускане
възникването на
състояния,
застрашаващи
живота и
здравето на
гражданите в
резултат на
употребата на
опасни
продукти и
стоки и
отрицателното
влияние на
факторите на

Установяване
спазването на
нормативните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначение с

и факторите на
жизнената среда.

факторите на
жизнената среда
4. Провеждане на
предварителен
здравен контрол
чрез извършване
на оценка на
здравния риск на
инвестиционни
предложения,
инвестиционни
проекти, ПУП, ЕО
и ОВОС И ДР.

Изпълнение на
национални
програми в
областта на
общественото
здраве.

цел предлагане
на безопасни
услуги и
извършван на
дейности, които
не водят до риск
за човешкото
здраве.
Предпазване на
населението от
неблагоприятнот
о въздействие на
факторите на
жизнената среда

жизнената
среда.

4. Повишаване
на здравната и
сексуална
култура при
подрастващите,
ползата от
кърменето,
правилното
хранене, начин
на живот.

Повишаване на
здравната
информираност на
родители и деца

Закон за
здравето и
Национална
здравна
стратегия

Провеждане на
кампании, срещи,
обучения за
повишаване
здравната култура

януаридекември

Позитивна
обществена
нагласа

Организиране и
провеждане на
здравноинформационни
кампании и
обучения.

Повишаване
информираност
та на
населението и
създаване на
предпоставки за
подобряване
здравето на
населението..

5.Намаляване
злоупотребата с
наркотични
вещества,
използвани за

Намаляване
търсенето на
наркотични
вещества-контрол
на дейностите с

Национална
стратегия за
борба с
наркотиците
2014-2018 г.

Контрол по
спазване
изискванията на
ЗКНВП в

постоянен

Спазване на
нормативната
уредба

Извършване на
ефективни
проверки в аптеките
и предприемане на
административни

Подобрен
контрол
дейностите
наркотични
вещества.

на
с

медицински
цели

наркотични
вещества

6.Повишаване
качеството на
медицинското
обслужване на
населението

Подобряване на
качеството и
достъпа до
здравеопазване

контролираните
обекти

Национална
здравна
стратегия
2020

мерки при
установени
нарушения.
Изготвяне на
тримесечни отчети
за закупените,
продадените и
наличните
лекарствени
продукти,
съдържащи
наркотични
вещества.

Текущ контрол за
изпълнение н
медицинските
стандарти от РЗИ

постоянен

Спазване на
утвърдените
медицински
стандарти

Извършване на
ефективни
проверки в
лечебните
заведения и
предприемане на
мерки при
установени
нарушения

Подобрен
контрол за
спазване на
нормативната
уредба

Контрол по
законосъобразното
и качествено
предоставяне на
административни
услуги

януаридекември

Подобряване на
административно
то обслужване

Спазване на
утвърдените
вътрешни правила и
процедури за
дейността на
административното
обслужване на
потребители на
услуги

Спазване на
утвърдените
вътрешни
правила и
процедури за
дейността на
административн
ото обслужване
на потребители
на услуги.

Концепция
цели за
здраве 2020

7.Усъвършенст
ване на
дейността по
административн
о обслужване
на физически и
юридически
лица

Подобряване на
административнот
о обслужване на
гражданите и
бизнеса

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия
План за
дейността на
РЗИ

8. Превенция на
корупцията и
постигане на
по-голяма
прозрачност и
отчетност

Осигуряване на
ефективни
антикорупционни
дейности

Национална
стратегия за
превенция и
противодейст
вие на
корупцията в
Р. България

Провеждане на
антикорупционна
информационна
кампания

януаридекември

9.Повишаване
на
административн
ия капацитет
на служителите
чрез обучения

Изграждане на
динамична
администрация,
развиваща
експертния
потенциал,
ориентирана към
потребностите на
обществото и към
постигането на
резултати

Стратегия за
развитие на
държавната
администрац
ия

1. Провеждане
обучения за
професионално
развитие на
служители в РЗИ
от ИПА
2. Оказване на
методическа
подкрепа в
практическата
работа на
новоназначени
служители

януаридекември

Повишена
информираност и
по-добра
ефективност на
антикорупционн
ото
взаимодействие с
гражданите
Повишено
равнище на
професионалните
умения,
квалификацията
на служителите

Осигуряване на
дейности за
превенция и
противодействие на
корупцията

Изготвен
специален
раздел в сайта
на
институцията

Въвеждане на
политика за
осигуряване
развитието на
потенциала и
професионализма
на служителите

Реализирани
обучения

