„Трансгранично сътрудничество в областта на превенцията, наблюдението и
контрола на епидемичните болести и паразитозите”
Основните теми, отразявани в регионалните медии
месец Октомври - 2008
Наблюдавани региони медии:
-

Благоевград- в.Струма;
Кърджали- в.Нов живот; в.Репортер днес
Смолян- в. Отзвук; в. Родопски вести ; в. Родопи вест; в. Родопски преглед
Хасково - в. Новинар Юг; в. Хасковска Марица; в. Наблюдател;

Теми, отразявани в медиите, свързани с работата на РИОКОЗ:
•
Искат оставката на директора на РИОКОЗ – Хасково.
Това е една от главните теми, отразявана от медиите, през изминалия месец. Поводът е
подаване на вода от язовир с доказано лошо качество на вода. Подписка е била внесена до
областния управител и кмета на Хасково а утре предстои внасянето й в Министерски съвет.
Мотивите са свързани не само с обвиненията на еколозите, че той крие анализите за истинското
качество на питейната вода в Хасково, но и с това, че прикрива нерегламентирани производства
на хляб в града. Последният случай, за който твърдят от “Екогласност”, е свързан с ЕТ "Емил
Николов", който произвеждал хляб и тестени изделия без разрешение от РИОКОЗ и в близост до
място, където нерегламентирано, се продават дърва и въглища. Директорът на РИОКОЗ Делчо
Янев каза, че фирмата, която произвежда само закуски не работи от около 20 дни, а снощи е
направена извънредна нощна проверка, която е констатирала че няма производствена дейност.
Специалисти на РИОКОЗ консултират собственика за необходимите условия които трябва да
покрие за да му бъде издадено разрешение за работа. Ако исканията на инициативният комитет
не бъдат изпълнени до 7 ноември Георгиев заяви, че вече е организирано блокиран
•
Бактерии са били открити в хасковски заведения
В две заведения в Хасково са открити салати с бактерии, съобщи пред Агенция “Фокус” Стефка
Младенова от РИОКОЗ в Хасково. Колиформите са доказани в зеленчукови и плодови салати.
Това е белег за лоша хигиена в заведенията, които са санкционирани, посочи Младенова.
Изследвани са общо 30 форми на храни, като при три от тях са открити колиформи. Със заповед
на РИОКОЗ в хасковски магазин са унищожени вафли и натурални сокове с изтекъл срок на
годност.
•
19 акта съставиха инспекторите от РИОКОЗ - Благоевград
РИОКОЗ – Благоевград отново извършват проверки, за които се споменава в медийното
пространство. Съставени са 19 акта от здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен
контрол” към РИОКОЗ - Благоевград. Част от тях са за нередовни лични здравни книжки и за
необособени зони за пушачи и непушачи.

През периода са издадени и общо 4 предписания, като 3 от тях са за привеждане в съответствие
със санитарно-хигиенните норми. От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са
извършени общо 323 проверки.
•
Здравният министър бори кърлежите с филми
В медиите бе широко отразена и инициатива на Министерство на здравеопазването. Здравната
институция стартира кампания за ограмотяване на населението при борбата с кърлежите. За
тази цел ведомството на Евгени Желев обяви открит конкурс за направа за филм, който трябва
да научи населението за рисковете за здравето, криещи се при съприкосновението им с тях.
Освен видеофилми, кампанията на здравното ведомство включва и изработката на
аудиоклипове и видеоклипове, както производство на филми в изпълнение на национални
програми. Видеоматериалите трябва да бъдат готови до 10 декември тази година.
Здравно-просветният научно-популярен видеофилм е предназначен за населението и цели да
повишава информираността по проблемите на профилактиката и борбата с
кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции. Стойността на интригуващата обществена
поръчка обаче не е обявена.
•
Гръцки грип удря ставите - Комари носят заразата, чакат епидемия
Медиите алармираха, че се задава изключително опасен грип с екзотичното име чиконгуня.
Лекарите предупреждават, че вирусът води до висока температура, болки в стомаха, напрежение
в мускулите и обща отпадналост. Характерно за него е и че причинява остри болки в ставите,
които продължават до 3 седмици.
Грипът се разпространява чрез ухапване от т.нар. тигров комар, обясни доц. Тодорка Христова
от Националния център по заразни и паразитни болести. Такива комари се срещат в Гърция,
Турция и Сърбия. България засега се спасявала благодарение на планините, които са бариера
пред гадините. Затоплянето на климата и многото заблатени места у нас обаче могат да докара
петнистите комари и у нас. Те идват и с багажа на туристи от южните ни съседки. В Холандия
например пренесли тигрови комари с палми от южни държави и те започнали да се размножават
в оранжерии, обясни още Христова.

