Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.

Приложение № 2

Наименование на администрацията: Регионална здравна инспекция - Монтана
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за Индикатор
за
целево
състояние текущо
състояние
/заложен в началото /отчетен в края на
на 2017 г/
2017 г/
Дейности

Цели за 2017 г.

1
1.Изпълнение
Националния
имунизационен
календар

на

2.Оптимизиране
на
дейностите
по
държавен
здравен
контрол.

2
Изпълнение
на
Националния
имунизационен календар;
Поддържане на висок
именизационен обхват;
1.Организиране
изпълнението
и
усъвършенстване
на
системите за мониторинг
на жизнената среда.

2.Подобряване контрола
на предлаганите на пазара
продукти и стоки със
значение за здравето на
човека.

3
90% обхващане
подлежащото
имунизации
население
1.Изпълнение
планираните
мониторингови
програми:
-питейни води;
-води за къпане;
-други

на
на

на

2.Извършване
на
контрол на пазара на
продукти и стоки със
значение за здравето
на човека:
-козметични
продукти;
-бутилирани води;
-хим.вещества

4
95% обхващане
подлежащото
имунизации
население

Индикатор
за
самооценка
1.
напълно
постигната
цел
/100%/
2.
задоволително
постигната цел /50
и над 50%/
3.
Задоволително
постигната цел /под
50%/
5

на
на

100% от планирания
мониторинг

1. 100% изпълнение
на предвидените в
Указанието
за
планиране
на
дейността на РЗИ:
-тематични проверки
и проверки по ДЗК
5678 бр.;
2. 100% проверки
RAPEX RASFF

1

1

1

1

1

3. 100% проверени
сигнали за наличие на
опасни продукти на
пазара.

3.Контрол по спазване на
здравните изисквания в
обектите
с обществено
предназначение

4.Подобряване на формите
и
начините
за
предоставяне
на
информация
за
обществеността

3.Извършени
проверки на обекти с
обществено
предназначение
систематичен
контрол и насочен;
контрол

4.Предоставяне
на
актуална информация
за дейностите по
държавния
здравен
контрол:
проведени
пресконференци,

4.Извършване
контрол на пазара на
продукти и стоки със
значение за здравето
на човека:
козметични
продукти: 436 бр.;
- бутилирани води:
594 бр;
- химични вещества и
смеси: 538 бр;
чистота
на
населените места: 132
бр.
дрехи
втора
употреба: 150 бр.
тютюнопушене:
1532 бр.;

100
%
от
предвидените
в
Указанието
за
планиране
на
дейността на РЗИ,
чрез
конференции,

1

1

1

2

3.Ограничаване
на
рисковите за здравето
фактори
чрез
повишаване
на
информираността
на
населението

Провеждане на здравно
образователни кампании:
1. Световен ден за борба с
туберкулозата – 24 март

публикувани
информационни
материали,
актуализиране
на
публичните регистри
и др.

информационни
материали и др.

Провеждане на
здравно
образователни
кампании

Кампании- 8 броя
семинари и обучения

Необходимост от
подобряване
взаимодействието
между ИАМО, РЗИ и
МЗ при
осъществяване
правомощията на
институциите за
контрол на
медицинските

Подобрено
взаимодействие
между ИАМО, РЗИ и
МЗ при
осъществяване
правомощията на
институциите за
контрол на
медицинските
дейности

1

2. Световен ден за
движение за здраве – 10
май
3. Световен ден за борба с
хипертонията 17 май
4. Европейски ден за
борба със затлъстяването
19 май
5. Световен ден без
тютюн на - 31 май
6. Световна седмица на
кърменето 1-7 август
7. Международен ден без
тютюнопушене – 16
ноември
8. Световен ден за борба
със СПИН – 1 декември

4. Въвеждане на
система за мониторинг
на лечебните заведения
за болнична помощ по
спазване медицинските
стандарти и
определените критерии
за оценка на лечебните
заведения

Текущ
контрол
за
изпълнение
на
медицинските стандарти
от РЗИ по повод жалби,
проверки и анализ на
резултатите

1

3

5. Развитие на
дейности, които да
подпомогнат процеса
на преструктуриране
на болничния сектор

6. Определяне на
адекватен статут на
лечебните заведения,
съобразен със здравнодемографските
реалности и с
потребностите от
медицински услуги за
съответния регион
7. Извършване анализ
на потребностите на
населението от здравна
помощ и състоянието
на лечебните заведения
и съответни промени в
Закона за лечебните
заведения, касаещи
статута им и
извършваната от тях
дейност
8.Повишаване

дейности;
Констатирани
противоречия в
текстовете между
отделните стандарти,
необходимост от
промяна в някои
неадекватни
изисквания по нива
на компетентност в
тях.

Създадена
организация за
подобряване на
изискванията с оглед
предприемане на
нужните решения;
актуализирани
стандарти.

Анализи за възможностите
за развитие на дневен
стационар, еднодневната
хирургия и долекуване в
лечебните заведения в
региона

Лечебни заведения в
които има
възможности, но не
са развити тези
структури

Участие при изготвяне на
НЗК след законодателни
промени за развитие на
концепцията за
задължителна здравна
карта

При поискване от МЗ,
на основание ЗЛЗ

100 % предоставена
информация за
готовността за
въвеждане на дневен
стационар,
еднодневната
хирургия и
долекуване в
лечебните заведения в
региона при приемане
на законовите
промени
Изготвена областна
здравна карта
съгласно ЗЛЗ

Проверки и анализи на
избора на лекар

Проблеми при
прилагане на
нормативната база за
избор на лекар

Изготвени анализи 4
бр., както и
предложения за
нормативни промени

Повишаване на контрол по

Недостатъчен

Подобрен контрол по

1

1

1

4

доверието между
лекаря и пациента

отношение
информираното съгласие
на пациентите

9. Изграждане на
регистър на здравните
професионалисти (
лекари, специалисти по
здравни грижи и др.)

Участие при събиране на
данните за изграждане на
регистър на здравните
професионалисти
( лекари, специалисти по
здравни грижи и др.)

10. Завършване на
изпълнението на
Политика за психично
здраве на РБългария и
Национален план за
действие към нея

Осъществяване на
взаимодействие с
Дирекциите на АСП по
места;
Подпомагане на процеса
на деинституционализация
на психично болните
Участие в организацията
при въвеждане на
телемедицински
технологии

11.Подобряване на
организацията на
медицинската помощ
при спешни състояния

контрол по
отношение
информираното
съгласие на
пациентите

Няма добър преход от
болничното лечение
към социалните
услуги за психично
болните
Обоснована
необходимост от
телемедицински
технологии

отношение
информираното
съгласие на
пациентите,
извършено проучване
на 150 лица
Изграждане на 4
бр.регистри на
здравните
професионалисти
( лекари, специалисти
по здравни грижи и
др.)
Гарантиране на
социални услуги за
психично болните

1

1

2

Логистично
осигуряване на
пилотното въвеждане
на предаване на ЕКG
данни от мобилните
екипи до лечебните
заведения за
болнична помощ – не
са изградени

2

Колона 1 „Цел за 2017 г.”
В колона 1 е посочена стратегическата цел на РЗИ – Монтана за 2017 г
Колона 2 „Дейности”
В колона 2 са посочени дейностите, предприети за осъществяване на поставените цели за 2017 г., като е възможно
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 и 4 „Индикатори за изпълнение”
5

В тези колони са посочени всички индикатори, които РЗИ – Монтана е заложила в началото на 2017 г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2017 г.
Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерни единици и др., показващ промените в
състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края
на 2017 г., изразено в цифри,проценти, съотношение, мерни единици и др. Той е бил заложен в началото на 2017 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на
2017 г., след предприетите от Инспекцията действия. Този индикатор се отчита в края на 2017 г
Колона 5 „Индикатор за сомооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Инспекцията са постигнали заложената цел.
За оценка на резултата от дейността на РЗИ – Монтана, моля да се има предвид, че целта е:
1 – напълно постигната при 100% постигнат резултат;
2 – задоволително постигната при 50% и над 50% постигнат резултат;
3 – незадоволително постигнат под 50% постигнат резултат;

Имена и длъжност на попълващия: Таня Петкова – директор дирекция АПФСО
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