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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  Я М Б О Л  

 

 

П Р О Т О К О Л  
от проведено на 16 септември 2020г. заседание на Областен медицински съвет   

 

 

Днес, 16 септември 2020г. от 11.00ч. в заседателната зала на Областна 

администрация Ямбол се проведе заседание на Областен медицински съвет  

На заседанието присъстваха: 

Председател: Димитър Иванов – Областен управител на област Ямбол 

Членове: 

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

Георги Миланов – директор на ТП на НОИ, гр.Ямбол 

Д-р Антоанета Антонова – Управител на  МБАЛ „Св. Йоан Рилски“ ООД, гр. Ямбол 

Стойко Стойков – Началник РУО Ямбол 

Комисар Кольо Гяуров – Директор на РДПБЗН 

Участие в заседанието взеха Донка Желева –главен секретар на РЗИ Ямбол, Д-р 

Радостина Калчева – директор на дирекция НЗБ в  РЗИ Ямбол, Михаил Керемедчиев – 

заместник - кмет на община Ямбол, Лиляна Атанасчева – представител на община 

Болярово, Елка Гьорина - представител на община Тунджа. 

Заседанието беше открито от председателя на Областния медицински съвет  и  

Областен управител на област Ямбол Димитър Иванов.  

Господин Иванов информира присъстващите, че заседанието е свикано във връзка 

със започване на учебната година, тенденциите за увеличен брой заболели от  COVID-19 

в големите предприятия и предстоящия есенно-зимен сезон. Тенденцията в света e  

нарастване на броя заболели, която не подминава България. Разчитам на колегите от 

Регионална здравна инспекция, като контролен орган да осъществява контрол за 

спазване на противоепидемичните мерки. Господин Иванов даде думата на д-р Димитър 

Рунков. 

В тази връзка  д-р Димитър Рунков заяви, че обстановката в МБАЛ „Св. 

Панталеймон“, гр. Ямбол е спокойна. Настанени за лечение са осем лица с 

короновирусна инфекция, като в реанимация няма настанени лица. Болницата разполага 

с необходимите предпазни средства. Не смята, че ситуацията ще е по – зле, както е  било 

в началото. Персонала са по – подготвени, спазва се алгоритъма за лечение, единствено 

ако няма бум на заболелите, но смята, че ще  овладеят ситуацията. 

Господин Димитър Иванов - Да уточним отново кои са важните неща, които следва 

да спазваме 

Д-р Димитър Рунков  обясни, че и при най-малки симптоми болните лица следва 

да бъдат изолирани. Общопрактикуващите лекари следва да поемат повече отговорност 

и следва да се ръководят от Алгоритъма за действие при COVID-19. 

Господин Димитър Иванов предложи РЗИ съвместно с РЗОК да организират среща 

с общопрактикуващите лекари относно диагностициране на пациентите с COVID-19. 

Обясни, че не може при най-малко съмнение хората да се изпращат за PSR тест. Започва 

грипния  период, както и други остри респираторни заболявания. Не може всеки пациент 

с грипоподобни симптоми да е болен от  COVID-19. Да се обясни на ОПЛ отново какъв 

е алгоритъма за действие при COVID-19. 
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В тази връзка  д-р Калчева обясни, че от 15 септември 2020г. общопрактикуващите 

лекари могат да дават направления за PSR тестове. Следва да спазват точно алгоритъма 

за действие при COVID-19 и да се обръща повишено внимание при симптоми като 

гадене, повръщане, диария, загуба на обоняние и други. 

Д-р Калчева запозна присъстващите с актуалната обстановка на територията на 

област Ямбол. На територията на област Ямбол има 10 установени случая.  Трима болни 

са настанени в болнично заведение от с.Кабиле, като двама са от едно семейство, четири 

служители на фирма Миролио цех Памук, един от фирма Язаки, като оттам в момента 

шест са  активните случаи и двама са настанени в болница, един от Бюрото по труда, но 

последния работен ден е бил на 03.09.2020г. и няма други контактни служители. 

Донка Желева – главен секретар на РЗИ обясни, че в Язаки се спазват необходимите 

противоепидемични мерки, но служителите на фирмата го внасят отвън. 

Господин Димитър Иванов отново подчерта, че за да намалим разпространението 

на короновирус инфекция следва да сме категорични в спазване на 

противоепидемичните мерки, да разчитаме на съзнание и да положим усилия за 

осъществяване на повече контрол. Аз имам притеснения, кажете си мнението как да 

действаме. 

Д-р Антонова обясни, че не може да се избере само един вариант, тъй като няма да 

има ефект. Следва да се вземе по – малко и от трите варианта. 

Д-р Калчева заяви, че се надява да няма тежки случаи. 

Д-р Димитър Рунков   акцентира върху празничните дни, когато хората се събират 

или пътуват в други градове и тогава има риск от разпространение на инфекцията. 

Донка Желева – главен секретар на РЗИ обясни, че се наблюдава тенденция за 

криене на информация когато е карантинирано дете, поради заболял близък и се казва, 

че детето е карантинирано заради заболяло приятелче. Учителите могат да се обадят в 

РЗИ и по ЕГН на детето може да  проверим кои са контактните лица. 

Господин Димитър Иванов акцентира, че предстои събиране на закрито. Предлагам 

РЗИ да изискат от общините да ги уведомяват за всяко мероприятие, което ще се 

провежда на закрито на територията на общината, съответно да се спазват 

противоепидемичните мерки. 

Д-р Антонова обясни, че дезинфекцията е много важна и когато са затегнати 

мерките и се спазват, тогава няма положителни случаи на заболели лица от COVID-19. 

Донка Желева информира присъстващите, че се налагат административни 

наказания на лицата, които не спазват противоепидемичните мерки, но въпреки това 

хората не се стряскат. 

 Господин Димитър Иванов уведоми присъстващите, че ще се произвеждат избори 

в с. Тенево, община Тунджа. Одобрени са указания за  противоепидемичните мерки при 

организиране и произвеждане на избори за кмет на с. Тенево, община Тунджа. 

Госпожа Елка Гьорина  представител на община Тунджа докладва че е създадена 

организация за произвеждане на изборите за кмет. На 23 септември 2020г. ще се проведе 

обучение от Общинска избирателна комисия на секционните избирателни комисии и 

желае да присъства и представител на  РЗИ. Има и подвижна секционна избирателна 

комисия. 

Господин Димитър Иванов уведоми присъстващите, че на 23, 24 и 25 септември 

читалището на с. Тенево е резервирано за предизборни мероприятия. 

След изчерпване на темите, заседанието беше закрито. 

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Председател на ОМС и Областен управител на област Ямбол 

 

Изготвил:/П/ 

Екатерина Иванова 

 


