ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО
ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
ЗА 2021г.
Системата на здравеопазването в община Брацигово включва само Доболнична и
Стоматологична помощ.
На територията на общината няма регистрирани Болници, Медицински центрове и
Хосписи. Болнична помощ населението получава предимно в МБАЛ „ Проф. Димитър
Ранев“ – град Пещера, а за по-сложните случаи се търси лечение в гр. Пазарджик и
гр.Пловдив. Спешната медицинска помощ за населението се предоставя от Филиал за
Спешна Медицинска помощ /ФСМП/- гр. Брацигово, към ЦСМП – гр. Пазарджик.
Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани
медицински практики.
Доболничното обслужване се осъществява от 1 групова и 5 индивидуални лекарски
практики. Броят на лекарите в общината към 2021 г. е 7, като 4 работят в гр. Брацигово и
3-ма в селата. Д-р Георги Арнаудов има регистрирана практика и в с. Козарско.
Единственото населено място без общопрактикуващ лекар е с. Жребичко. Осигуреността
на населението в общината с дентални лекари също е добра – 7 регистрирани практики,
от които 5 в града и 2 в селата.
И през 2021г. имаше назначени медицински сестри и в двете курортни селища на
общината. Обособените здравни пунктове бяха на разположение на всички летуващи.
Същите бяха снабдени със спешен шкаф - лекарства от първа необходимост и апарат за
кръвно налягане. През отчетният период услугите на медицинските специалисти са
ползвали близо 350 почиващи.
Всички лекарски и стоматологични практики имат сключен договор с Кмета на
Общината да ползват помещенията срещу наем за срок от 10 г. за ползване на
помещения - кабинети, намиращи се в сградата на бившата градската поликлиника и
селските здравни служби в останалите населени места.
Във връзка с изискванията и изпълнението на Наредба №3/27.04.2000г. за
здравните кабинети в детските заведения и училищата на територията на Община
Бацигово са оборудвани и функционират следните здравни кабинети:
Медицинско обслужване по училища:
 Гр. Брацигово в НУ ”Васил Петлешков” 83 деца и СУ ”Народни будители” 117
деца се обслужват от един медицински специалист на трудов договор към
общината по утвърден график.
 Към ОУ „ Христо Ботев „ с. Исперихово 105 деца и ОУ „ Христо Ботев „ с. Бяга 42 деца, също се обслужват от един медицински специалист на трудов договор
към общината по утвърден график.
Дейността на здравните кабинети в горепосочените училища се осъществява от
медицински сестри. Методическото ръководство и контрол на дейността на
медицинските специалисти, осигуряващи здравното обслужване на учениците в
здравния кабинет на училището се осъществява от Регионална здравна инспекция /РЗИ/.
В началото на всяка учебна година медицинските сестри от училищните кабинети
изготвят план за своята дейност през учебната година, съгласно т.7 от Приложение № 3
от Наредба № 3/27.04.2000г., съобразен със съществуващата нормативна уредба,
разпространението на вируса COVID-19, специфичните особености на училището и
контингента ученици, които се обучават в него.
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Съобразно изготвените планове през учебната 2020/2021г. са проведени следните
мероприятия и дейности от медицинските специалисти от училищните здравни
кабинети:
1. Регистриране на здравното и имунизационното състояние на учениците в
здравно-профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния
лекар на ученика.
- Съобразявайки се с чл.8, ал.1 на Наредба № 3 / 27. 04. 2000 г., в седем дневен срок
от началото на учебната година, медицинските специалисти от ученическите здравни
кабинети са изискали от личните лекари извлечения за здравословното и
имунизационното състояние на учениците към датата на започване на учебната година,
които са приложени към здравните им картони в кабинетите;
- Към момента са направени от страна на личните лекари профилактични прегледи,
имунизации и реимунизации на учениците, подлежащи на такива. Въз основа на
извършените имунизации и резултатите от проведените профилактични прегледи е
изготвен анализ на здравословното състояние на учениците, като данните своевременно
са вписани в здравната профилактична карта на всеки ученик.
2. Провеждане на профилактична дейност за ограничаване разпространението
на вируса COVID – 19, рисковите фактори и заболявания.
- Извършване на ежедневен преглед и филтър на присъстващите ученици – мерене
на температура, съблюдаване за изявени симптоми на остро респираторно заболяване –
треска отпадналост, зачервено гърло, хрема, кашлица и др. При проява на няколко
симптома от ученик, незабавно уведомяване на родителите и личния му лекар;
- Стриктно спазване на противоепидемичните мерки – носене на маски в
училището, използване на дезинфектанти от учениците, редовно проветряване и
дезинфекциране на класните стаи, коридорите и останалите помещения в училищата,
възоснова на изготвен Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия;
- Засилен е пропускателния режим в училищата като е ограничен достъпа на
външни лица;
- Във връзка с хигиенно-противоепидемиологичните и профилактични мерки през
отчетния период редовно са провеждани проверки на класните стаи, коридори,
санитарни възли и др. помещения;
- Помощният персонал на училищата периодично се инструктира от медицинските
сестри за дезинфекцията и хигиената на училищните сгради;
- За децата от подготвителните групи и учениците от І-ви до ІV-ти клас се
провежда ежедневен контрол за формиране на хигиенни навици;
- В здравните кабинети се водят и съхраняват санитарни книги, в които се вписват
ежеседмичните проверки и ежедневния контрол за санитарно – хигиенното състояние на
училището;
- Водят се и се съхраняват журнали за регистриране на заразните заболявания,
както и тетрадки за изразходваните медикаменти, превързочни материали и други
консумативи. Отразяват се направените превръзки и дадените лекарствени средства на
учениците и училищния персонал.
- От 08 ноември 2021г. до 28 март 2022г., съгласно Заповед на Министъра на
здравеопазването, учениците в учебните заведения се тестват за COVID – 19 в първия
учебен ден от седмицата, след изрично писмено съгласие от родител.
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В детските градини работят по две медицински сестри и в двете яслени групи на
територията на общината.
По отношение на здравословното хранене на децата медицинските специалисти
участват в изготвянето на дневните и седмичните менюта в детските заведения.
Осъществява се ежедневен контрол на санитарно - хигиенното състояние на
помещенията, посудата и годността на хранителните продукти.
Медицинско обслужване в КСУДС гр. Брацигово осигурява на всяко дете достъп
до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация. При настаняването
на дете в услугите от резиденти тип се избира личен лекар, който прави оценка на
здравния статус на детето и изготвя план за профилактични прегледи, имунизации, и при
необходимост се насочва към други специалисти за прегледи и консултации, определя се
нуждата от медицинска рехабилитация. Екипът на услугата има отговорност да
наблюдава здравословното състояние на всяко дете и своевременно да осигурява
необходимата специализирана медицинска помощ. Съхранява медицинска документация
от профилактични прегледи, лечение и рехабилитация в досието на детето. Спазват се и
се контролират предписанията от проведените медицински прегледи, консултации и
терапии. В зависимост от нуждите на децата се осигуряват своевременно лекарства,
диетични храни, помощни и технически средства.
В КСУДС има обособен медицински кабинет, който осигурява поддържането на
здравословното състояние на децата. Във връзка със спазването на стандарта за здравни
грижи в комплекса работи медицинска сестра. При необходимост или възникнали
инциденти се уведомява Бърза помощ на тел. 112, както и личния лекар.
В други дейности „ здравеопазване „ в бюджет 2021г. има заложени средства за
издръжка на две щатна бройка за здравен медиатор. Здравните медиатори обслужва гр.
Брацигово и с. Исперихово.
През отчетната година е извършил следните дейности в гр. Брацигово:
1. Съдействие на ОПЛ при провеждане на планови имунизации и имунизационни
кампании на 18 деца и 1 възрастен.
2. Съдействие на ОПЛ при провеждане на профилактични прегледи 2 деца и 52
възрастни.
3. Съдействие на РЗИ при провеждане на планови имунизации и имунизационни
кампании консултации на 3 деца
4. Подпомагане на достъпа до медицинска помощ : 227 случая.
5. Провеждане на здравно-информационни кампании: 8 бр.
6. Попълване на документи и др. дейности на общо 54 случая.
През отчетната година е извършил следните дейности в с. Исперихово:
1. Съдействие на ОПЛ при провеждане на планови имунизации и имунизационни
кампании на 20 деца и 156 възрастни.
2. Съдействие на ОПЛ при провеждане на профилактични прегледи 136 възрастни.
3. Подпомагане на достъпа до медицинска помощ : 94 случая.
4. Провеждане на здравно-информационни кампании: 46 бр.
5. Дейности по решаване на комплекси казуси / попълване на документи и др.
дейности/ на общо 97 случая.
Изготвил :
Гл. експерт « ЕЗСД » Татяна Симонова
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