Вътр. №1-349-5/09.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ №2
Заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус
гр. Силистра, 09.03.2020 г.

Днес, 09.03.2020 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Областна администрация
Силистра, се проведе заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавирус (Кризисен щаб). Присъстваха всички членовете на Кризисния щаб, видно от присъствения
списък, който е неразделна част от протокола. На заседанието присъстваха и представители на общинските съвети от седемте общини.
Областният управител – г-н Ивелин Статев, откри заседанието. Той запозна членовете с текста на две заповеди на министъра на здравеопазването с №РД-01117/08.03.2020 г. и №РД-01-118/08.03.2020 г. Г-н Статев заяви, че официална информация за заседанията на Областния кризисен щаб ще бъде публикувана на електронната
страница на Областна администрация, след съгласуване с РЗИ и болничните заведения,
за да не се всява излишна паника и да се разпространява неточна информация сред населението. Той поясни, че в състава на Областния кризисен щаб ще бъдат включени председателите на здравните комисии към общинските съвети.
Г-н Статев даде думата на д-р Теодора Начева – директор на РЗИ – Силистра да
запознае членовете на щаба с актуалната към момента информация.
Д-р Начева заяви, че към 9 март на вниманието на РЗИ са 32 пациенти – 1 завърнал се от Китай, 2-ма от Тайланд и 29 от Италия. За 15 от тях карантинният срок е изтекъл, 1 от пациентите не е от област Силистра, като за неговия случай е уведомена РЗИ –
Разград. От останалите лица – 2 са под наблюдение на РЗИ, а 11 – под наблюдение на
личния лекар. Д-р Начева отново припомни препоръките за лицата, завърнали се от потенциално опасните държави – да се спазва домашната карантина и да не се ходи до кабинета на личния лекар, а да се прави консултация по телефона. При проявена симптоматика, личният лекар организира транспортирането до болнично заведение. Тя поясни,
че към потенциално опасните държави са включени Южна Корея и Иран, като към момента на територията на област Силистра няма данни за хора, завърнали се оттам.
Д-р Начева постави един доста сериозен въпрос: да се установи дали на територията на областта има италиански фирми или фирми с италианско участие и, ако има
такива, да се определи какво е движението на работници, стоки и консумативи до Италия
и обратно. Тя предложи да се сформира работна група, която да направи посещение на
място и да се изяснят всички обстоятелства, като впоследствие се преценят какви мерки
и действия да се предприемат.
По отношение на установяване на пациент с положителна проба за COVID-19, др Начева уточни, че транспортното звено е ЦСМП, не се допуска транспортиране на
такива лица с друг транспорт. Мястото, където ще се транспортират е Инфекциозно отделение на „МБАЛ – Силистра“ АД. Д-р Начева заяви, че ще се проведе среща с ръководството на болницата, за да стиковат действията по медицинските теми.
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Д-р Начева припомни, че към момента в страната е обявена национална грипна
епидемия до 11 март. Няма яснота дали ще бъде удължен срока, тъй като ситуацията е
много динамична. От РЗИ наблюдават нарастването на заболеваемостта от грип тип А и
Б, като към момента доминиращ е този от тип Б. Д-р Начева заяви, че към 11 март може
да се помисли за удължаване на грипната епидемия, съответно ваканцията, на областно
ниво, ако ситуацията го налага.
Д-р Начева обясни, че към момента никое от наблюдаваните лица не е проявило
симптоматика на грип. Тя обърна внимание и на факта, че голяма част от тези лица са
работещи и решението да се допуска издаване на болничен лист на здраво лице за срока,
за който е поставено под карантина, в случая е ефективно. Болничният лист се получава
при изтичане на карантинния срок. Д-р Начева заяви, че по отношение на задълженията
на общините и органите на МВР да контролират хората под карантина, това следва да се
прави само в краен случай, за да не се създава излишно напрежение. По-важна е обратната връзка с личния лекар.
Д-р Кочева от РЗИ поясни, че досега няма искане за издаване на болничен лист
от страна на наблюдаваните лица.
Д-р Начева съобщи за сигнал от кмета на с. Искра за пациент, завърнал се от
Германия, който е със счупен крак и дихателни проблеми. Той не подлежи на наблюдение, но е дала препоръка да се свърже с личния лекар и той да проследи случая.
Във връзка с препоръката да се изследват всички пациенти в болничните заведения с вирусни пневмонии, които не са пристигнали от потенциално опасните страни и не
са имали контакт с такива хора, прецезира се в момента кои пациенти да бъдат изследвани. Д-р Начева обясни, че ще се изработи алгоритъм, който ще бъде предоставен и на
общинските болници, за да бъде прилаган и там.
По отношение на консумативи за пробонабиране, при които също има дефицит,
д-р Начева обясни, че са заявили такива, като се очаква да пристигнат до края на седмицата.
Г-жа Габриела Миткова – началник на РУО – Силистра попита дали не трябва
да се поставят под наблюдение и хора, завръщащи се от областите Плевен и Габрово?
Д-р Начева заяви, че към момента няма как това да се случи, тъй като трябва да
се изградят пропускателни пунктове на изходите на областта. Тя обясни, че за момента
няма такива указания, но може да се стигне и до там. Д-р Начева обясни, че е много
важно да се поднася вярна информация на населението, тя да се осмисля трезво, да не се
създава паника и всички да са отговорни по отношение на личната хигиена и безопасност. Забранителните мерки в случая не са толкова ефикасни, трябва да се разчита на
личното самосъзнание.
Г-н Статев попита как стои въпросът с осигуряване на леглова база и защитни
средства за персонала на болничните заведения.
Д-р Начева обясни, че са получили определено количество защитни облекла от
ОДБХ, но има указания от МЗ те да не се използват към момента, защото следва да се
преразпределят. РЗИ е разполагала също с определено количество, които са раздадени
на Спешния център и МБАЛ – Силистра. От 2015 г. също са останали малък брой комплекти, като те са разпределени – по 2-3 комплекта на Спешен център и Интензивно отде-
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ление. Д-р Начева поясни, че тези защитни средства са крайно недостатъчни и ако възникне ситуация, ще искат разрешение за използване на предпазните средства, получени
от ОДБХ.
Д-р Начева увери, че тя денонощно е на разположение за въпроси и информация
по телефон.
Д-р Стелияна Величкова – председател на РССЛС попита по какъв начин личните лекари могат да си набавят защитни средства, тъй като има недостиг по складовете
и аптечната мрежа, а личните лекари са най-уязвими, тъй като те първи се срещат с пациентите.
Д-р Начева обясни, че именно затова са указанията да не се посещава лично личния лекар, а консултацията да се прави по телефон. Тя заяви, че от РЗИ не могат да обезпечат личните лекари с необходимите предпазни средства. Производството, което Министерски съвет разпореди, ще обезпечи всички, включително и личните лекари. Тя помоли д-р Величкова да заяви примерно количество маски, което би могло да бъде обезпечено и от доставката от Турция.
Д-р Величкова заяви, че на първо време за 53-ма общопрактикуващи лекари и
медицинските им сестри, количество от 10 000 бр. маски ще е достатъчно.
Д-р Константин Попов – управител на „МБАЛ – Дулово“ ЕООД попита дали
пациент, който не е пътувал до потенциално опасни страни и е приет в болничното заведение със симптоми на грип, следва да бъде транспортиран до Инфекциозно отделение
в Силистра.
Д-р Начева обясни, че това не е нужно. Пациентът следва да се изолира в отделна
болнична стая и да се лекува по план. При всички случаи обаче, трябва да се сигнализира
РЗИ, за да се изследва пациентът и в зависимост от резултатите, да се предприемат необходимите действия. Д-р Начева препоръча в такива случаи да се разширява анамнезата – какви контакти е имал, вкл. и с хора, завърнали се от потенциално опасни страни
и др., за да се улесни работата на РЗИ, ако се наложи да се свързват на по-късен етап с
всички контакти.
Г-жа Миткова обясни, че няма информация от МОН дали ще бъде удължена ваканцията в национален мащаб. Тя заяви, че е изпратила писмо до всички директори на
училища и детски градини с указанията на министъра на образованието и науката за отмяна на масовите прояви, пътувания и др., с участие на деца и ученици. Мерките са в
сила до второ нареждане на Националния кризисен щаб.
Д-р Начева заяви, че на областно ниво кметовете на общини следва да издадат
заповеди за забрана на подобен вид масови събития, както и ръководителите на всяка
структура да определят мерки и действия, по примера на РУО.
Г-н Статев обясни, че заповедите на министъра на здравеопазването са изпратени
на кметовете на общини, като те следва да предприемат действия по компетентност.
Д-р Даниела Костадинова – изпълнителен директор на „МБАЛ – Силистра“ АД
заяви, че Инфекциозното отделение на болницата разполага с 15 легла, като към момента
има 5 свободни – 7 пациенти са с ентероколит, а 3 с грип. Тя обясни, че вариантът, който
е обсъден, е да се използва Кожно отделение, което е отпаднало от дейността на болницата. То се намира в близост до белодробно отделение и има леглова база, която може да
се използва 12 легла + възможност за още две – общ капацитет – 14 легла. Идеята е там
да се пренасочват пациентите от Интензивно отделение, а Интензивно отделение да се
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изолира само за случаи или съмнения за коронавирус. Д-р Костадинова уведоми, че
Детско отделение е пълно, но няма тревожни случаи. Белодробно отделение също е
пълно, като не могат да се поемат всички пациенти. Правят се експресни тестове в амбулаторни условия за наличие на грипен вирус, като най-много са случаите на тип Б.
Д-р Костадинова увери, че засега разполагат с достатъчно количество дезинфектант, ръкавици и предпазни очила. Еднократните престилки имат в наличност 1000 бр. и
маски – 800 бр., които са крайно недостатъчни. Тя също заяви, че разчитат на производството, разпоредено от Министерски съвет. Д-р Костадинова обясни, че заповедите на
министъра на здравеопазването са разпратени до началниците на всички отделения в
болницата. Проблем има с пропускателния режим в болничното заведение, тъй като се
ограничават свижданията, а това не среща разбиране от страна на близките на пациентите, като има случаи, в които се търси съдействие и на органите на МВР.
Като най-сериозен проблем, д-р Костадинова изтъкна липсата на достатъчен медицински персонал. Ако се стигне до ситуация с разкриване на допълнителни легла и
отделение, ще трябва да се търси решение на този проблем.
Д-р Начева поясни, че посещенията в болницата трябва да се ограничат, но близките на пациентите ги посещават най-вече, за да ги снабдяват с храна.
Д-р Костадинова заяви, че има осигурена храна за тези, които желаят. Според
нея близките злоупотребяват с това и снабдяването с храна е само повод за масови посещения.
Д-р Костадинова информира за пациент, пристигнал от Италия, който е под карантина в хирургично отделение, като днес изтича карантинния срок. Пациентът не е
проявил симптоми.
Г-жа Валентина Токушева – заместник-кмет на община Кайнарджа попита как
ще се процедира с потребителите на социални услуги – по-специално – дневен център за
настаняване.
Д-р Начева обясни, че следва да се прецени според ситуацията – дали временно
да бъде спряна услугата, ако се налага. Но това е от компетенциите на кмета на общината.
Г-н Владимир Колев – общински съветник в община Тутракан заяви, че на територията на община Тутракан има индустриален парк, в който работят фирми от Италия.
Д-р Начева помоли за съдействие за осъществяване на контакт с тези фирми, като
те ще бъдат посетени и ще се проведат разговори с ръководствата относно мерките за
безопасност на работниците.
Д-р Начева заяви, че РЗИ е в непрекъснат контакт със служителите на Гранично
полицейско управление на ГКПП – Силистра. Пътниците се консултират, попълват анкетни карти, раздават им се брошури.
Г-жа Ана Петрова от МБАЛ – Тутракан също заяви, че изпитват сериозен недостиг на защитни средства.
Г-н Статев помоли ръководствата на трите болници да подадат информация от
колко и какви защитни средства имат нужда за един месец.
В следващата таблица е обобщената информация за необходимостта от защитни
средства в болничните заведения, ЦСМП и личните лекари:
защитни
средства

маски
(еднок- престилки еднок- предпазни
ратни или с фил- ратни – бр.
шлемове – бр.
тър) – бр.

ръкавици
чифт

-
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болнично
заведение

МБАЛ – Силистра
МБАЛ – Тутракан
МБАЛ – Дулово
ЦСМП
лични лекари
общо:

10 000
500
1 000
1 500
10 000
23 000

3 000
200
200

3 400

20
15
10
20

1 000

65

1 000

Г-н Статев благодари на членовете на Областния кризисен щаб за участието и
закри заседанието, като уточни, че ще бъдат уведомени своевременно за следващо заседание.
Копие от протокола да се изпрати на всички членове на щаба, кметовете на общини от област Силистра и Националния кризисен щаб.

Утвърдил:

(П)
/Ивелин Статев – областен управител/

Протоколчик:

(П)
/Елка Михайлова – старши експерт/
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