ОДОБРЯВАМ:

/П/

СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 1/12.02.2016 г.
от заседание на Регионален координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка в област Русе
Днес, 12.02.2016 г., от 14.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Регионален координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка в област Русе.
На заседанието присъстваха д-р Маргарита Николова – директор на РЗИ Русе, др Елка Юстиниянава – началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на
здравето“ към РЗИ Русе и регионален координатор на програмата, д-р Орлин
Кожухаров – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе, д-р
Паулина Алексиева – педиатър в МЦ Русе ЕООД, г-н Калоян Копчев – директор на
РЗИО Русе, г-жа Десислава Атанасова – главен специалист в отдел ДУЗ към община
Ценово, г-жа Атидже Сакалиева – представител на община Иваново, г-жа Сашка
Димитрова – главен специалист в отдел СДЗ към община Две могили, г-н Паун Илиев –
здравен медиатор към община Русе, г-н Кирил Ангелов – здравен медиатор към община
Русе, г-жа Семра Идиризова – главен специалист в отдел „Здравеопазване и социални
дейности“ към община Ветово и г-жа Надежда Шанова – старши експерт в Областна
администрация Русе.
Д-р Маргарита Николова - директор на РЗИ Русе поздрави учстниците и
благодари на всички участници за присъствието.
След уводното си слово, д-р Николова даде думата на д-р Елка Юстиниянова–
началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, която
представи дневния ред на заседанието:
1.Отчет на дейностите по Националната програма за първична профилактика на
рака на маточната шийка в област Русе за 2015г.
Докладва: д-р Елка Юстиниянова – началник на отдел „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“.
2. Дискусия
3. Други
По първа точка от дневния ред д-р Юстиниянова – началник на отдел
„Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ и регионален
координатор на програмата изнесе доклад за реализираните дейности за 2015 г. В
него тя поясни, че след указания на Националния координационен съвет е подготвено и
изпратено писмо до началника на Регионалния инспекторат по образование Русе и
община Русе, относно разработване на график за провеждане на родителски срещи по
програмата сред родителите и момичетата от целевата група. Д-р Юстиниянова
представи отчети за дейностите както следва:
- Изготвяне на тримесечен отчет за реализирани дейности за I, II, III и IV-то
тримесечие на 2015 г.;
- Подготовка за провеждане на заседание на Регионален координационен съвет
за област Русе за I-во шестмесечие на 2015 г.;
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- Проведено заседание на 19.02.2015 г. на РКС за първична профилактика на
рака на маточната шийка за област Русе, отчет за дейностите по НПППРМШ за 2014 г.;
- Изготвяне на график за провеждане на родителски срещи в училищата от
област Русе;
- Изготвяне на тримесечен отчет за извършени дейности по програмата за
изпращане в МЗ;
- Изпращане на информация до институциите относно участие в заседание на
РКС за област Русе на 29 юли 2015 г.;
- Изготвяне на протоколи от проведените на 19.02 и 27.07.2015 г.;
- Изготвяне на тримесечен отчет по програмата за I, II, III и IV-то тримесечие
на 2015 г.;
- Провеждане на работна среща с представители на GLAXO, относно
реализирани ваксинации на момичета в Русенска област на 09.02.2015 г. Изготвени са
писма до Областна администрация Русе и членовете на РКС на НПППРМШ по повод
заседание на 29.07.2015 г.;
- Провеждане на работна среща-дискусия с родители на 12 и 13 годишни
момичета, в Пленарна зала на община Русе с лектор д-р Александър Кунев –
специалист акушер-гинеколог и репродуктивно здраве;
- Изготвяне на информация за електронните страници на училищата от
Русенска област на тема: „Рак на маточната шийка“;
- Изготвяне на уведомителни писма до Областния управител на област Русе,
директора на РЗОК, членовете на РКС по програмата по повод провеждане на
пресконференция с местни медии и членове на РКС на 18.09.2015 г. на тема: „Резултати
от Националната програма за първична профилактика ма рака на маточната шийка в
Република България 2012-2016 г., представяне на ММП на доц. Атанас Мангъров
„Ваксинопрофилактика – Нежелани лекарствени реакции при ваксинациите“ и справка
за проведени и отчетени от общопрактикуващите лекари имунизации срещу HPV на
момичетата от целевата група за първото шестмесечие на годината
- Предоставяне на областния управител на ММП на тема: „Рак на маточната
шийка“ по т. 1 от дневния ред на взетите решения от последното заседание на РКС по
НПППРМШ, проведено на 30.10 в Областна администрация Русе.
Заседания на РКС:
- 19.02.2015 г. – провеждане на заседание на РКС за първична профилактика
на рака на маточната шийка за област Русе, отчет за 2014 г.
- 29.07.2015 г. – провеждане на заседание на РКС за първична профилактика на
рака на маточната шийка за област Русе за I-во шестмесечие на 2015 г.;
Други дейности:
- Подготовка на данните за представяне на заседание на РКС за броя ваксини
(по производители), поставени в рамките на програмата за I-во шестмесечие на 2015 г.;
- Подготовка и представяне в изискуемия срок на отчетна форма „Тримесечна
справка за извършените дейности“ за III-то тримесечие на 2015 г. в ДОЗ на МЗ;
- Подготовка и представяне в РИО на уведомително писмо за разработване на
график за провеждане на родителски срещи в училищата на област Русе;
- Участие в работна среща-дискусия на 04.03.2015 г., организирана от МЗ в
хотел Ана палас, гр. Русе по НПППРМШ;
- Проведена на 16.04.2015 г. работна среща-дискусия с родители на 12 и 13годишни момичета от град Русе, с лектор д-р Александър Кунев – специалист акушергинеколог и репродуктивно здраве на тема: „Рак на маточната шийка и ползата от
препоръчителната ваксиация“
- На 29.07.2015 г. се представи презентация на тема „Най-често срещани
проблеми сред родителите на 12 и13 годишните момичета, подлежащи на
препоръчителна имунизация“, с лектор д-р Татяна Матева – специалист обща медицина
и личен лекар;
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- Проведено обучение на 30 и 31.07.2015 г. с организатор МЗ, в хотел
„Кристал“ София.
Обучителни дейности: целева група за информиране: родители, педагози,
медицински специалисти от учебни заведения.
Проведени родителски срещи:
През периода бяха проведени 24 родителски срещи, 6 от които извън Русе, с
присъствали общо 994 души, раздадени брошури 898 бр., раздадени DVD 673 бр.
Разпространени здравно-образователни материали: общо 898 бр. дипляни за
родители и 673 копия на филма „Какво /не/ знаем за пубертета“
Ваксинационен обхват – по данни на РЗОК Русе по години:
 2012 г. – общ брой дози – 991;
 2013 г. - общ брой дози – 497;
 2014 г. - общ брой дози – 424 имунизации в други възрасти (код 80), общо
10 души;
 2015 г. – общ брой дози – 248.
Видно е, че постепенното намаление на ваксинационния обхват е факт.
Колаборацията с РЗОК Русе е добра.
Към момента нагласите на родителите се запазват положителни. Те изказват
несъгласие с факта, че Националната програма ползва рекламните материали на едната
фирма, производител на ваксината. Много от родителите са разочаровани от
негативното отношение към проблема на личните лекари.
Реализираните медийни изяви са общо 15.
В заключение, д-р Юстиниянова благодари на г-жа Ахмедова – представител на
община Русе, за създадената организация по училищата във връзка с разяснителната
кампания.
Д-р Николова благодари на д-р Юстиниянова за изнесената информация. Тя
внесе някои пояснения за случая с 16 годишното момиче, с което се спекулира в
медийното пространство за смъртта му.
След приключване на дневния ред д-р Николова благодари на всички
присъстващи за участието им и закри заседанието.
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