ОТЧЕТ на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК по ЗДОИ за 2020 г.
В РЗИ Пазарджик се прилагат Вътрешните правила за предоставяне на достъп до
обществена информация в РЗИ-Пазарджик.

Създаден е

нарочен регистър, в който се

входират заявленията за достъп до обществена информация.
Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация са
поместени на интернет страницата на РЗИ Пазарджик, както и бланка на Заявление за
достъп до обществена информация. Заявленията за достъп до обществена информация
се приемат на едно гише и/или в деловодството на инспекцията.

Могат да бъдат

подадени лично от лицето, по пощата или по електронен път.
През 2020 г. в РЗИ Пазарджик са постъпили 31 бр. заявления за предоставяне на
достъп до обществена информация /ДОИ/, както следва:
1. От физически лица – 18 бр.
2. От юридически лица /търговски дружества/ – 4 бр.
3. От юридически лица с нестопанска цел /сдружения, фондации, асоциации/ - 9
бр.
От постъпилите общо 31 бр. – 10 бр. подадени писмени заявления и 21 бр. подадени
заявления по електронен път (e-mail). Няма устни запитвания.
Всички заявления са разгледани в 14-дневен срок. Няма причини за удължаване
на срока за предоставяне на ДОИ през 2020 г.
Издадени са общо 22 бр. Решения за предоставяне на достъп до обществена
информация от Директора на РЗИ-Пазарджик, които предоставят пълен ДОИ.
Издадено е 1 бр. Решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена
информация от Директора на РЗИ-Пазарджик.
Няма подадени жалби срещу издадени Решения за предоставяне на достъп до
обществена информация.
Изпратени са 8 бр. уведомления до съответните заявители, че не са налични
данни за исканата обществена информация.
Теми, по които през 2020 г. е искан достъп до обществена информация:
1. Информация за направени задължителни имунизации, съгласно Имунизационния
календар на Р България;
2. Информация относно:
Дейността на ЛЗ в област Пазарджик за 2017 г. и 2018 г.
Здравната мрежа в област Пазарджик през 2017 г. и 2018 г.
Заболеваемост и първична инвалидност на населението в област Пазарджик за
2017 г. и 2018 г.
3. Актуализиран списък на категориите информация за 2019 г., подлежаща на
публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ-Пазарджик и форматите в
които е достъпна.
4. Информация за 2018 г. за „МБАЛ-Ескулап“ ООД гр. Пазарджик, „МБАЛ ЗдравеВелинград“ ЕООД гр. Велинград, МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ гр. Пещера, УМБАЛПълмед гр. Пловдив - МС „Здраве“ гр. Пазарджик, относно:
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Брой легла - общо за лечебното заведение;
Брой медицински специалисти – лекари - общо за лечебното заведение;
Брой медицински специалисти по здравни грижи - общо за лечебното заведение;
Друг обслужващ немедицински персонал - общо за лечебното заведение;
Брой преминали пациенти за 2018 г. - общо за лечебното заведение и по
отделения;
Ниво на компетентност на отделенията;
Медицински специалности;
Брой преминали пациенти по клинични пътеки - общо за лечебното заведение;
Брой извършени операции - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой работещи лекари на ТД в семинари и симпозиуми;
Брой извършени операции по ниво на сложност – малки, средни, големи, много
големи - общо за лечебното заведение;
Наличие на акредитации към МЗ или друга;
Брой жалби към здравното заведение, към МЗ, ИАМН, НЗОК, РЗОК;
Брой хабилитирани лекари - общо за лечебното заведение и по отделения;
Наличие на акредитация за база за обучение;
Използваемост на леглова база;
Брой вътрешно-болнични инфекции - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой специализанти - общо за лечебното заведение и по отделения.
Исканата информация се отнася за следните специалности:
- Кардиология;
- Акушерство и гинекология;
- Ортопедия;
- УНГ;
- Педиатрия;
- Онкология;
- Хирургия;
- Неврология;
- Гастроентерология.

5. Информация за 2019 г. за „МБАЛ-Пазарджик“ АД гр. Пазарджик, „МБАЛ-Ескулап“
ООД гр. Пазарджик, „МБАЛ Здраве-Велинград“ ЕООД гр. Велинград, МБАЛ „Проф.
Димитър Ранев“ гр. Пещера, МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД гр. Панагюрище, „МБАЛВелинград“ ЕООД гр. Велинград, „МБАЛ-Хигия“ АД гр. Пазарджик, относно:
Брой легла - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой медицински специалисти – лекари - общо за лечебното заведение и по
отделения;
Брой медицински специалисти по здравни грижи - общо за лечебното заведение;
Друг обслужващ немедицински персонал - общо за лечебното заведение;
Брой преминали пациенти - общо за лечебното заведение и по отделения;
Отделения и съответно ниво на компетентност на отделенията;
Медицински специалности;
Брой преминали пациенти по клинични пътеки - общо за лечебното заведение;
Брой извършени операции - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой работещи лекари на ТД в семинари и симпозиуми;
Брой извършени операции по ниво на сложност – малки, средни, големи, много
големи - общо за лечебното заведение и по отделения;
Наличие на акредитации към МЗ или друга;
Брой жалби към здравното заведение, към МЗ, ИАМН, НЗОК, РЗОК;
Брой хабилитирани лекари - общо за лечебното заведение и по отделения;
Наличие на акредитация за база за обучение;
Използваемост на леглова база - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой вътреболнични инфекции - общо за лечебното заведение и по отделения;
Брой специализанти - общо за лечебното заведение и по отделения.
Исканата информация да се отнася за следните специалности:
Кардиология;
Акушерство и гинекология;
Ортопедия;
УНГ;
Педиатрия;
Онкология;
Хирургия;
Пневмология и фтизиатрия;
Очни болести;
Неврология;
Гастроентерология;
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-

Урология.

6. Информация за:
- заболеваемостта на териториите на общините Пазарджик, Велинград и Пещера за
2018 г. и за 2019 г.;
- смъртността на териториите на общините Пазарджик, Велинград и Пещера за 2018 г.
и за 2019 г.
7. Информация свързана с обявената извънредна епидемична обстановка на територията
на Република България и с COVID-19:
„Колко са случаите на заразени, оздравели, починали с COVID-19 в специализираните институции
и в социалните услуги в общността за деца и младежи на територията на общината /персонал и
потребители/?
Колко са случаите на заразени, оздравели, починали с COVID-19 в специализираните институции
и в социалните услуги в общността за възрастни на територията на общината /персонал и
потребители/?
Ако има, моля да посочите броя им, възрастта на потребителя и/или представителя на персонала и
къде се намира в настоящия момент?
Колко са направените тестове /изследване с PCR и бързи тестове за антитела за наличие на
COVID-19 – наличие на IgM и IgG/ сред персонала и потребителите на социалните институти и
резидентните услуги в общността на територията на общината? Ваши препоръки и предстоящи
стъпки в тази посока?
Исканата информация е статистическа и да не включва никакви лични данни на конкретни
лица.“
„Колко са случаите на заразени, оздравели, починали с COVID-19 в специализираните лечебни
заведения за деца и възрастни (ДМСГД и ДПБ) и в специализираните институции за деца и
възрастни с психично заболяване (ДВПР и ДВУИ)?
Колко са направените тестове (изследване с PCR и бързи тестове за антитела за наличие на
COVID-19 – наличие на IgM и IgG) сред потребителите и персонала на специализираните лечебни
заведения за деца и възрастни (ДМСГД и ДПБ), както и сред потребителите и персонала на
специализираните социални институции за деца и възрастни?
Ваши препоръки и предстоящи стъпки за провеждане на тестове в ДМСГД и ДПБ, както и в
специализираните институции за деца и възрастни със специални потребности?“
„Предоставяне на информация за област Пазарджик, относно брой тествани лица, брой установени
случаи с коронавирус SARS-CoV-2, брой установени случаи с грипен вирус тип А, В или С, брой
смъртни случаи, брой извършени аутопсии, данни за обявените грипни епидемии през 2018г.,
2019г. и 2020г.“
„Предоставяне на информация за област Пазарджик за периода март – юли 2020 г., относно
починали лица с/от COVID-19; излекувани лица, независимо дали са били или не в болнично
заведение; пациенти с доказана коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за
болнична помощ, в т. ч. колко интензивни структури.“
„Какви количества от лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate tablets 100 mg и
Azithromwcin Dispersible Tablets 250 mg, /предоставени на РЗИ-Пазарджик съгласно 2 бр. писма на
МЗ от 25.06.2020 г. и 17.07.2020 г./ са разпределени, на кои дати, към кои лечебни заведения и
за лечение на какви заболявания?“
„Какъв е броят на домовете и резидентните услуги за стари хора засегнати от пандемията от
COVID-19?
Какъв е броят на смъртните случай в резултат на вируса в тези домове и резидентни услуги през
периода на първата вълна (1ви март – 1ви юни 2020) или друг период, за който има налични
данни (стига да е посочен точният период)?“
„Брой отделения в ЛЗБП на територията на обл. Пазарджик функционирали само за лечение на
лица заболели от covid-19 към дата 01.07.2020 г., брой болнични легла в тях, брой персонал
(медицински и помощен) и общ брой апарати за изкуствена вентилация с които

разполагат.“
8. Информация свързана с административнонаказателната дейност и осъществяване на
контрол от РЗИ-Пазарджик:
„Колко установени нарушения има за нарушаване на противоепидемичните мерки?
Колко нарушения са констатирани от обявяването на извънредната епидемична обстановка и
какви санкции са наложени?“

3

„Колко и какви нарушения на противоепидемичните мерки са констатирани от обявяването на
епидемичната обстановка в България?
Какви санкции са наложени на нарушителите?“
„Колко нарушения в нощните заведения са констатирани от обявяване на извънредната
епидемична обстановка и какви санкции са наложени?“
„Предоставяне на копия от АУАН-ите, с които са наложени глоби на съответни лица за нарушаване
на въведени противоепидемични мерки“
„Предоставяне на информация за периода м. септември - м. декември 2020 г., свързана с лица
/персонал и потребитили/ в специализараните институции и в резидентните социални услуги за
деца и възрастни на територията на община Велинград, в условията на извънредна ситуация.“

9. Информация за:
- броя на новородени деца, на които е направен неонатален слухов скрининг по
болници /на територията на обл. Пазарджик/ от 2014 г. до момента;
- брой на тези с необходимост от повторно изследване.
10. Информация за пациенти с диагноза „Дегенерация на макулата и задния полюс“ –
МКБ Н35.3 – влажна и суха форма.
11. Информация за:
- броя на заболелите и починалите от онкологични заболявания в град Пещера за
периода от 2015 г. до края на 2019 г.,
- съотносимостта на починалите от онкологични заболявания към общия брой на
починалите лица в град Пещера за периода от 2015 г. до края на 2019 г.,
- съотносимостта на починалите от онкологични заболявания към общия брой на
починалите в страната за периода от 2015 г. до края на 2019 г.
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