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Отчет за изпълнение целите на администрацията 2019 г. на Регионална здравна инспекция Смолян
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ИНДИКАТОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Цели за 2019 г.

Дейности

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

1. Методично
ръководство и контрол
по изпълнение на
националния
имунизационен
календар и обхващане
на подлежащото на
имунизации
население,
поддържане на висок
имунизационен обхват
2. Недопускане от
възникване на
взривове ваксино
предотвратими
заболявания и от
заболявания с висок
епидемичен
потенциал.

Резултат

Постигнат висок
имунизационен
обхват.
Не е допуснат
внос и
разпространение
на заразни
болести, засягащи
голяма група от
населението.

Индикатор за целево
състояние

Индикатор за
текущо състояние

Своевременно
осигуряване от МЗ,
правилно
съхранение и
разпределение на
получените ваксини
и недопускане
прекъсване на
имунизационния
процес
Постигане на
имунизационен
обхват с основни
имунизации
минимум 90-92%.
Недопускане внос и
разпространение на
заразни и паразитни
болести,
представляващи

Своевременно
осигурени,
съхранени и
разпределени са
ваксини за
изпълнение на
националния
имунизационен
календар.
Постигнато е
имунизационно
покритие с основни
имунизации 90 %.

Индикатор за
самооценка
1. Напълно постигната
цел -100%
2. Задоволително
постигната цел – 50 и над
50%
3. Незадоволително
постигната цел – 50%
Напълно постигната цел
100 %

2.Провеждане на
активен
епидемиологичен
надзор

Текущ контрол по
спазване на
противоепидемичния
режим.

Своевременно
проучване,
регистриране,
съобщаване и отчет на
заразните болести.
Оказване на
методична помощ при
възникване на
епидемични взривове.

3.Повишаване
ефективността на
държавния
здравен контрол и
достигане високо
ниво на
съответствие с
националните и
европейските
изисквания на
обектите с
обществено
предназначение,
продуктите,
стоките и
дейностите със
значение за
здравето на човека
и факторите на
жизнената среда.

1. Организиране
изпълнението на
мониторингови
програми на
факторите на
жизнената среда
2. Провеждане на
контрола на
предлаганите на
пазара продукти и
стоки със значение за
здравето на човека
3.Провеждане на
контрол по спазване
на здравните
изисквания в обектите
с обществено
предназначение
4. Провеждане на
предварителен

Намаляване на
риска за здравето
на човека и
спазване на
нормативните
изисквания.
Ограничаване
епидемичното
разпространение
на заразните
болести.

Недопускане
ползването и
разпространението
на пазара на
продукти и стоки
имащи значение за
здравето на
населението и
неотговарящи на
нормативните
изисквания.
Предпазване на
населението от
неблагоприятното
въздействие на
факторите на
жизнената среда

опасност за
общественото здраве
Подобрен контрол на
противоепидемичния
режим в лечебните
заведения.

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
жизнената среда.

Извършени са
ефективни
проверки в
лечебните
заведения и са
предприети
административнонаказателни мерки
при установяване
на нарушения.
Изготвени са
месечни отчети за
ОЗБ и годишен
анализ на
заболяемостта от
ОЗБ.
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

Напълно постигната цел
100 %

здравен контрол чрез
извършване на оценка
на здравния риск на
инвестиционни
предложения,
инвестиционни
проекти, ПУП, ЕО и
ОВОС И ДР.

4.Ограничаване на
рисковете за
здравето чрез
повишаване
информираността
на населението

Провеждане на
информационни
кампании:
1. Световен ден без
тютюн на 31 май
2. Международен ден
без тютюнопушене –
м. ноември.
3. Европейски ден за
борба със
затлъстяването – май)
4. Седмица за
насърчаване на
кърменето – м. август
5. Световен ден за
движение – за здраве
- май

5. Повишаване
качеството на
психиатричните
здравни грижи

Подобряване на
контрола в областта на
психичното здраве,
иницииране на
процедура за
определяне ниво на
компетентност на

Установяване
спазването на
нормативните
изисквания в
обектите с
обществено
предназначение с
цел предлагане на
безопасни услуги и
извършван на
дейности, които не
водят до риск за
човешкото здраве.
Повишена
информираност на
населението за
основните рискови
фактори –
тютюнопушене,
злоупотреба с
алкохол,
нездравословно
хранене, ниска
физическа
активност

Промяна на
разрешително за
дейност на център
на психично
здраве и
определено ниво
на компетентност

Проведени здравно
информационни
кампании и
обучителни
мероприятия по
всички кампании

Организирани са и
проведени 129
здравноинформационни
кампании
обучителни
мероприятия

Напълно постигната цел
100 %

Подобрени
психично-здравни
услуги

Успешно
приключила
процедура за
определено ниво на
компетентност на
лечебното
заведение

Напълно постигната цел
100 %

6. Повишаване
качеството на
медицинската
обслужване на
населението

7.По-ефективно
прилагане на ИКТ в
дейността на
администрацията

Център за психично
здраве
Подобряване на
контрола по
изпълнение на
медицинските
стандарти от РЗИ

Спазване на
утвърдените
медицински
стандарти от
лечебните
заведени

Подобрен контрол за
спазване на
нормативната уредба

1.Поддържане на
актуална
информацията за
административните
услуги

Своевременно
отразяване в
Административния
регистър и
актуални
вътрешни правила
и процедури

Създадена система
от актуални
вътрешни правила и
процедури

2.Оптимизиране на
разходите в областта
на електронното
управление и за
използваните на ИКТ

Повишена
сигурност на
локалната мрежа и
дефинирани права
на достъп до нея.

Изпълнен годишен
план за еуправление

Извършени
ефективни
проверки в
лечебните
заведения и
предприети мерки
при установени
нарушения.
Подобрено
взаимодействие
между
институциите при
осъществяване на
правомощията на
институциите за
контрол на
медицинските
дейности
Актуализирани
вcтрешни правила и
образци на
заявления, в т. ч. на
интернет
страницата на РЗИСмолян, с
възможност за
изтегляне
Изготвен годишен
план за еуправление и
отчети за
изпълнението му.
Обновени работни
станции и софтуер

Напълно постигната цел
100 %

Напълно постигната цел
100 %

3. Автоматизация и
безхартиен обмен на
документи с
административните
структури в Р
България

Увеличен обмен по
електронен път, за
сметка на
кореспонденцията
на хартиен носител

Оптимално работещо
електронно
деловодство

Съкратени са
сроковете на
доставка и са
намалени
разходите

8.Защита на
информационната
сигурност

Да си сътрудничи с
ДАЕУ

Постигане на високо
ниво на мрежова и
информационна
сигурността

Дейности по
киберотбрана и
противодействие на
киберпрестъпността

Напълно постигната цел
100 %

8. Засилване на
прозрачността в
дейността на
администрацията

Публикуване и
актуализация на
интернет страницата
на инспекцията
всички регистри
Публикуване и
актуализация на
всички
антикорупционни
правила и процедури
на интернет
страницата
Контрол по спазване
на Кодекса за
поведение на
служителите в
държавната
администрация

Привеждане на
информационните
системи на РЗИ в
съответствие с
регламентиращите
документи
Недопускане на
нерегламентиран
достъп до
информационните
системи на МЗ
Намален
корупционен риск

Публикувани
антикорупционни
правила и процедури
на сайта на
инспекцията

Създаден
специален раздел в
сайта на
инспекцията на
тема антикорупция

Напълно постигната цел
100 %

Спазване на
етичните норми

Спазване на
трудовата
дисциплина в
администрацията
Попълнени
декларации от
служителите за
спазване на
етичните норми

Извършени две
проверки за
спазване на
трудовата
дисциплина.
Всички служители
са декларирали
спазване на
етичния кодекс.

Напълно постигната цел
100 %

9. Засилване на
административния
контрол за
спазване на
етичните норми

