РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областeн управител на област Русе

ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От заседание на Регионален координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка проведена на 14.02.2014 г., 15:00 ч. в Зала 1 на Областна
администрация Русе.

Днес, 14.02.2014 г. от 15:00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на Регионален координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка. В него взеха участие г-жа Айлян Карамехмедова, заместник
областен управител, д-р Маргарита Николова, директор на РЗИ Русе, д-р Елка
Юстиниянова, главен експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на
здравето“ към Дирекция „Обществено здраве“ и 12 от членовете на регионален
координационен съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка.
Г-жа Айлян Карамехмедова, Заместник областен управител на Област Русе откри
заседанието и отбеляза, че задачата на Регионалния координационен съвет за
профилактика на рака на маточната шийка е с изключително голяма обществена
значимост. Съветът работи активно и е провел редица полезни събития, свързани с
превенцията в борбата с тази тежка, но лечима когато е открита на време болест.
Д-р Маргарита Николова, Директор на РЗИ Русе, представи дневният ред на
заседанието:
ДНЕВЕН РЕД:
1.Отчет за реализирани дейности по Национална програма за първична
профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2020-2016 г.
Докладва: д-р Елка Юстиниянова, главен експерт в отдел
„Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено
здраве“
2. Имунизационен обхват за 2013 г.
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Докладва: д-р Елка Юстиниянова, главен експерт в отдел
„Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция „Обществено
здраве“
3. Дискусия
4. Други
По първа и втора точка от дневния ред д-р Елка Юстиниянова представи, че през
2013 г. са проведени общо 30 родителски срещи за повишаване на информираността на
родителите на момичета от основната целева група.
В РИО е изпратено уведомително писмо, за съдействие при организиране на
родителски срещи за учебната 2013-2014 г., но към момента нито едно училище не е
заявило дата за такава.
На 11.09.2013 г. е проведен семинар в Зала „Култура” на Общинска администрация
за ОПЛ и педиатри от областта. Представени са данни за разпространението на РМШ в
регионален мащаб за 3-годишен период, за методите за първична профилактика и добри
практики за прилагане на ваксините в държавите от ЕС и в България докладва д-р
Несторов – Началник на „Гинекологично отделение” на КОЦ гр. Русе. На семинара са
изнесени данните за броя ваксинирани девойки в областта, за периода 2012 - юли 2013 г.,
а на срещата са присъствали 11 лекари и 7 члена на РКС.
За популяризиране на дейностите от националната програма през годината са били
разпространени общо 4 030 бр. образователни материали - 3 380 дипляни „За родители”,
650 копия на филма „Какво(не) знаем за пубертета?” (вкл. 20 дипляни и 2 копия на
филма за ОУ с. Семерджиево).
Реализирани са общо 10 медийни изяви, включително 4 TV-репортажа, 1
публикация в регионална преса, 5 публикации в I-net медии.
До момента е имало отлична организация на информационните мероприятия в
училищата и малките общини, с изключение на Община Бяла.
Нагласата на родители остава положителна, но изказват несъгласие с факта, че
Националната програма ползва рекламните материали на една от фирмите, производител
на ваксина. Голяма част от родители са разочаровани от негативното отношение към
проблема от личните лекари на момичетата. Проявен е интерес към имунизация от
родители на по-големи момичета и от млади жени.
Д-р Орлин Кожухаров, председател на Сдружението на общопрактикуващите
лекари в Русе, заяви, че е трудно да се обхване периферията от общопрактикуващи
лекари, но не може да се твърди, че общото мнение е негативно.
Г-жа Карамехмедова направи предложение на следващата информационна среща
между народните представители на 19 междумандатен избирателен район и
представители на изпълнителната власт в Русе - кметства и председатели на общински
съвети в присъствието на териториалните звена, да се представи ситуацията до момента
и да се помоли за съдействие по основните проблеми, а именно възможност за
увеличаване на възрастoвата граница за безплатна ваксина.
Г-жа Петя Лазарова, старши експерт по „Обществени науки и Гражданско
образование“, обяви, че са разпратени писма до всички училища за планиране на
предстоящи информационни срещи с родители, но до момента няма резултат.
Г-жа Мариана Минева, директор на дирекция „Специализирана администрация“,
в община Борово, съобщи, че до момента такива писма не са получавани при тях и
помоли те да бъдат препращани и до тях.
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Г-жа Карамехмедова обяви, че Областна администрация ще съдейства за
изпращане на уведомителни писма до всички общини.
Д-р Маргарита Николова заяви, че здравните медиатори от Русе и Ветово също
трябва да се включат, необходимо е да се направят и срещи с ромите, тъй като те са с
негативни нагласи и с тях се работи по по-специфичен начин.
Д-р Цветелина Мирчева, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в
РЗИ – Русе, направи предложение с неосвоените пари за ваксини да се увеличи целевата
група.
Д-р Маргарита Николова обяви, че сумата която е заделена за ваксини е на база
всички да се имунизират, а не имунизациите които не се използват да се усвоят, имало е
предложения за увеличение на обхвата, но до момента е без резултат. Борбата с хората
против имунизациите е много трудна, но те са задължителни.
Г-жа Карамехмедова благодари на всички за участието и пожела на следващата
среща още по-добри резултати.
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