
П Р О Т О К О Л 

 

Днес, 30.03.2020г., в Областна администрация се проведе заседание на Областен 

медицински съвет във връзка с обявеното извънредно положение на територията на 

Република България.  

На заседанието присъстваха членове на Областен медицински съвет. 

Областният управител запозна присъстващите с дневния ред на заседанието.  

 

Димитър Иванов – областен управител на област Ямбол – общопрактикуващите 

лекари трябва да се отнасят отговорно към проверката на карантинираните пациенти, тъй 

като към този момент тази задача е изцяло в ръцете на органите на МВР. 

Д-р Данаил Ибришимов – представител на РК на БЛС – Ямбол – докладва за 

проверките, които общопрактикуващите лекари правят ежедневно по телефона, на 

своите карантинирани пациенти. Постави въпрос за изграждането на кабинети пред 

лечебните заведения за триаж на пациентите.  

Димитър Иванов – представителят на РК на БЛС Ямбол, Д-р Ибришимов, да уведоми 

колегите си общопрактикуващи лекари, че трябва да се отнасят изключително отговорно 

към задачите свързани с карантинираните си пациенти. 

Мина Грънчарова – Административен ръководител – Районен прокурор гр. Ямбол  

– поиска да бъде уточнен механизмът на работа с пациенти, които не са спазили 

карантината си, що се отнася до безопасността на служителите на Районната 

прокуратура.  

Д-р Никол Ковачева - Директор ЦСМП Ямбол – заяви, че има завишаване на 

повикванията към Спешна медицинска помощ в три от общините на област Ямбол, а 

именно Ямбол, Елхово и Стралджа, което според нея се дължи на неизпълнение на 

служебните задължения от страна на някои общопрактикуващи лекари. 

Д-р Данаил Ибришимов – отговори на областният управител, че ще се свърже с 

общопрактикуващите лекари, като им припомни заповедта на Министъра на 

здравеопазването, относно служебните им задължения по време на извънредно 

положение.  

Д-р Лиляна Генчева - Директор на РЗИ Ямбол – общопрактикуващите лекари са 

уведомени. Относно предложението за изграждане на приемни кабинети пред лечебните 

заведения, не се разполага с нужния ресурс за изпълнение на това предложение.  

Димитър Иванов – предложи в лекарските кабинети да бъде допускан по 1 пациент, 

като останалите изчакват. Ако пациентът е дете – с един от родителите или друг 

придружител.  

Д-р Димитър Рунков – Прокурист на МБАЛ „Св. Панталеймон“, гр. Ямбол – 

отговори на въпроса, поставен от г-жа Грънчарова, че всички лица свързани с 

нарушаване на карантина, които ще бъдат в контакт с представителите на органите на 



реда и служителите на Районната прокуратура, ще бъдат изследвани предварително с 

бърз тест.  

Д-р Данаил Ибришимов – направи предложение за поставяне на табели пред входовете 

на ДКЦ-тата, която да гласи, че пациенти със симптоми на COVID-19, трябва да се 

върнат обратно в дома си и да се свържат по телефона с общопрактикуващия си лекар.  

Димитър Иванов – по заповед на Министъра на здравеопазването от 27.03.2020 г.,  на 

територията на РЗОК Ямбол следва да бъдат осигурени 126 легла за настаняване на 

болни от COVID-19.  

Д-р Димитър Рунков – заяви, че болничните заведения имат готовност.  

Д-р Димитър Помаков – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Елхово – заяви, 

че в болницата в Елхово има липса на персонал, а самата сграда не би била удобна за 

настаняване на пациенти с COVID-19. Предложи медицинските сестри, които работят на 

територията на яслите в града, да бъдат преструктурирани към работа в болницата.  

Димитър Иванов – нека всички представители на медицинските заведения да помогнат 

с каквото е нужно на болницата в Елхово. 

Д-р Лиляна Генчева - заяви, че веднага ще изпрати епидемиолог, който да спомогне за 

оптимизация на преминаването през сградата, доколкото е възможно.  

Д-р Димитър Рунков –  МБАЛ „Св. Панталеймон“ има готовност за настаняване на 

определеният брой заболели пациенти, като при нужда ще можем да приемем и повече.  

Д-р Никол Ковачева – Нека по примера на Спешния център в Ямбол, болницата в 

Елхово сама да организира режима, по който пациентите ще влизат в болничното 

заведение.  

Димитър Иванов – отново призова за лична отговорност от страна на всички медици. 

 

Димитър Иванов предложи и съвета взе единодушно следните решения: 

 

1. Д-р Данаил Ибришимов и Д-р Денка Петрова – Директор на РЗОК – Ямбол да 

уведомят всички общопрактикуващи лекари за ежедневен контакт с 

карантинираните си пациенти. 

2. РЗИ Ямбол да окаже методическа помощ на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, град 

Елхово. 

 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ   (П) 

Областен управител на област Ямбол  

 


