
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 

 

ПРОТОКОЛ 

от заседание на Областен медицински съвет, проведено на 10.12.2020 г. 

 

 

Днес, 10.12.2020 г. от 14:30 ч., в Областна администрация Ямбол се проведе заседание 

на Областния медицински съвет. На заседанието присъстваха: Димитър Иванов – 

областен управител на област Ямбол и председател на Областен медицински съвет, д-р 

Димитър Рунков – изп. директор на МБАЛ „Св. Панталеймон“ Ямбол, д-р Денка 

Петрова-Костова – директор на РЗОК Ямбол, д-р Лиляна Генчева – директор на РЗИ 

Ямбол, д-р Кривошиева – Директор дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ Ямбол, 

Заседанието бе открито и водено от председателя на Областния медицински съвет – 

Димитър Иванов, Областен управител на област Ямбол.  

Г-н Иванов – Областен управител на област Ямбол и председател на Областния 

медицински съвет информира присъстващите, че заседанието се свиква във връзка с 

анализ на фактическата ситуация и вземане на допълнителни мерки.  

 

        

       Д-р Генчева, директор РЗИ Ямбол представи фактите относно заболеваемостта и 

смъртността от коронавирусна инфекция в областта. За периода от 23 ноември до 6 

декември , период от две седмици, се констатира нарастване на заболеваемостта и тя е 

766 на 100 хиляди. За предходния период от две седмици е била 632 на 100 хил. 

Смъртността на областно ниво е сравнима с тази в другите области и е средната за 

страната. 

 Д-р Рунков, директор МБАЛ, - Изрази мнението си, че действително се 

наблюдава тенденция през последните седмици в областната болница да влизат доста и 

тежки случаи на пациенти от общините Елхово и Болярово. Една от причините 

невъзможността на болницата в Елхово да приема поради заболели лекари и персонал, а 

от друга страна много късното търсене на медицинска помощ от болните. Влизането на 

пациенти в болницата вече в усложнено състояние е и една от причините за смъртността. 

     Г-н Иванов изрази становището, че хората трябва да знаят и да имат увереността, 

че имат ли нужда от медицинска болнична помощ ще е получат. 

Д-р Генчева информира, че и ново разкритите допълнителни легла в МБАЛ 

„СВ.Йоан Рилски“ в Ямбол са почти запълнени, от 46 общо има 41 запълнени. В 

областната болница „Св. Пантелеймон“ интензивните легла са запълнени, има няколко 

свободни в отделенията за не усложнени случаи 

Г-н Иванов – поиска мнения и коментари относно обстановката и решенията 



      Д-р Рунков  - категорично заяви че областната болница има възможност и ще 

разкрие необходимите допълнителни легла. На този етап смята че 10 допълнително с 

вътрешно преструктуриране ще бъдат достатъчни  

Д-р Петрова-Костова посочи, че това би било възможно чрез реорганизация на 

вътрешно отделение.  

По данни на РЗОК в частната болница има приети през последните дни 18 

пациенти за лечение с ковид от други области на страната, което прави приема на 

нуждаещи се пациенти от област Ямбол по затруднен. И поиска препоръката на 

Медицинския съвет към болничното заведение да бъде при възможност да ограничи и 

прецизира приема, като приема приоритетно пациенти от нашата област.  

      Д-р Генчева попита директора на областната болница относно разпространена 

информация за „листата на чакащите“.  

Д-р Рунков отговори , че към момента няма листа на чакащите и хората да не се 

притесняват за това. Със стартиралата работа на лабораторията бързо резултатите от 

изследванията излизат и много бързо пациентите се насочват за кой болничен сектор са 

и се приемат в съответното отделение. 

 

В края на заседанието директорът на РЗИ Ямбол информира за хода на 

кампанията по набиране желаещи лекари, медицински сестри, общопрактикуващи 

лекари, персонал, фармацевти, лаборанти, хората, които първи подлежат на доброволна 

ваксинация.  До този момент от областта желание са заявили 310 лица. 

       

 

                След обсъждане на въпросите свързани с епидемичната обстановка в област 

Ямбол и направените предложения, 

 

 

Областният медицински съвет реши: 

1. Във връзка с повишената заболеваемост на пациенти с COVID 19, директорът на 

РЗИ Ямбол да издаде разпореждане за увеличаване с 10 броя леглата, в МБАЛ 

„Св. Панталеймон“ Ямбол, за лечение на коронавирусна инфекция . 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ ДИМИТЪР ИВАНОВ /П/ 

Областен управител на област Ямбол 


