ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 2/29.07.2015 г.
от заседание на Регионален координационен съвет за първична профилактика на
рака на маточната шийка в област Русе
Днес, 29.07.2015 г., от 14.30 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 г-н Станимир Станчев – зам. областен управител на
област Русе, д-р Искра Генева – зам.-директор на РЗИ Русе, д-р Маргарита Големанова
– началник на отдел ПЕК, дирекция НЗБ към РЗИ Русе, д-р Орлин Кожухаров –
председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе, д-р Цветелина
Мирчева – директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ Русе, г-н Павлин
Петров – представител на БЧК Русе, г-жа Петя Лазарова – старши експерт в отдел
„Обществени науки и гражданско образование“ към РИО, д-р Паулина Алексиева –
педиатър в МЦ Русе ЕООД, г-жа Силвия Неделчева – мл. експерт в отдел „Обществено
здраве“ към община Русе, г-жа Десислава Атанасова – главен специалист в отдел ДУЗ
към община Ценово, г-н Паун Илиев – здравен медиатор към община Русе, д-р Татяна
Матева – специалист Обща медицина и личен лекар, д-р Елка Юстиниянава – началник
на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към РЗИ Русе и
регионален координатор на програмата и г-жа Надежда Шанова – старши експерт в
Областна администрация Русе.
Г-н Станчев приветства всички с добре дошли на второто за тази година
заседание на Регионалния координационен съвет за първична профилактика на рака на
маточната шийка в област Русе. Той отбеляза, че данните от края на миналата година
сочат, че се наблюдава тенденция за увеличение на новозаболелите, като в България се
разболяват около 1100 жени годишно. Това означава, че заболеваемостта е 28,5 на 100
хил. жени. В световен мащаб тя е 18 на 100 хил. жени. Тези тревожни данни във връзка
с разпространението на рака на маточната шийка в България са добре известни сред
експертите и представителите на отговорните институции. Това е един от малкото
видове рак, който би могъл да бъде предотвратен чрез скринингови мероприятия и
профилактични прегледи. В тази връзка, той уточни че местната власт трябва да бъде
активен фактор при провеждането на профилактични програми сред децата и
същевременно да работи с родителите в областта на здравното възпитание и
превенцията.
След уводното си слово, г-н Станчев 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 I-во шестмесечие на 2015г.
Докладва: д-р Елка Юстиниянова – началник на отдел „Профилактика на
болестите и промоция на здравето“.
2. Най-често срещани проблеми сред родителите на 12 и 13 годишните момичета,
подлежащи на препоръчителна имунизация.
Лектор: д-р Татяна Матева – специалист Обща медицина и личен лекар.
3. Дискусия
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4. 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 уточни, че настоящата среща е посветена на отчетната
дейност за първото шестмесечие на годината по Националната програма за
профилактика на рака на маточната шийка, във връзка с ваксинираните 12 и 13годишни момичета на територията на област Русе. В сравнение с 2014 г., направените
ваксини са с 38 броя по-малко. От месец февруари 2015 г се е преминало на
поставянето само на две дози от ваксината. Данните за първото полугодие на 2015 г.
показват, че са поставени общо 149 дози, за месеците януари, февруари и март 2015 г. –
68 дози, за април, май и юни 2015 г. – 81 дози. Статистиката сочи лек спад, който не е
притеснителен.
По втора точка „Най-често срещани проблеми сред родителите на 12 и 13
годишните момичета, подлежащи на препоръчителна имунизация“, думата взе д-р
Татяна Матева – специалист Обща медицина и личен лекар. Тя сподели накратко
основните възражения от страна на родителите при ваксинация на децата. Те изпитват
недоверие към системата на здравеопазването, към ролята на семейния лекар и акушергинеколога. Притесненията им са например, че ваксините могат да заразят детето, да
предизвикат други заболявания, да натоварят имунната система и др. Недобрата
осведоменост ги кара да мислят, че ваксинацията срещу рак на маточната шийка е
прекалено нова и още не е достатъчно проучена, че не е безопасна и може да доведе не
само до краткосрочни увреждания, но и до късни странични ефекти.
В заключение, д-р Матева подчерта необходимостта от това, да покажем
разбиране, което е най-трудната част в убеждаването. Ефективното справяне с
възражението е това, при което се опитваме да разберем какво точно стои под
повърхността.
След изнесената информация от д-р Матева, думата взе д-р Генева – заместникдиректор на РЗИ Русе. Тя обясни, че проблемът с рака на маточната шийка не е само
за България, той е световен проблем. В тази връзка уведоми присъстващите, че на
30.07.2015 г., д-р Юстиниянова ще участва в обучение на регионалните координатори,
организирано в гр. София от Министерството на здравеопазването по Националната
програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. На тази среща са
поканени и всички директори на Регионални здравни инспекции, други специалисти и
журналисти.
Д-р Орлин Кожухаров взе думата и уведоми присъстващите за провелата се
извънредна среща на 17 юли 2015 г. в Министерството на здравеопазването с
„Партньорството за здраве“. На нея са се разисквали актуални проблеми, като е
отчетено, че лекарите не виждат подкрепа от държавата относно антиваксиналните
движения. Той поясни, че Националната пациентска организация започва масирана
кампания относно васкинацията от всякакъв аспект, като в случая Министерството на
здравеопазването е изразило своята подкрепа. Кампанията ще стартира на страниците
на фейсбук през есента. Логото ще бъде „Правото на детето на здраве е по-висше, от
правото на родителя да откаже“.
Г-н Станчев взе думата, обърна се към присъстващите и попита Областна
администрация с какво може да бъде полезна за разрешаване на дискутираните
проблеми.
В тази връзка д-р Генева предложи, след провеждане на Семинара на
национално ниво, да се проведе работна среща, на която да бъдат набелязани найважните точки по проблемите, с цел организирането на пресконференция.
Г-жа Петя Лазарова също направи предложение директорите на училищата в
област Русе, по време на родителските срещи в началото на учебната година, да
предоставят възможността служител на РЗИ да разясни ползата от ваксината срещу
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рака на маточната шийка на родителите на момичета, попадащи в целевата група по
Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.
Относно предложението на г-жа Лазарова, д-р Генева поясни, че Регионалната
здравна инспекция не разполага с такъв капацитет служители, които да обхванат
всички училища. Тя предложи разясняването да се извърши от медицинските
специалисти, които работят в съответното училище.
След гласуване, единодушно бяха приети следните решения:
1. В началото на месец септември 2015 г. да се проведе пресконференция
относно националните решения по проблемите, свързани с първичната профилактика
на рака на маточната шийка.
Срок: до 30.09.2015 г.
Отг.:
Регионална
здравна
инспекция Русе и Областна
администрация Русе.

2. Да се проведат обучения на медицинските специалисти, работещи в
училищата на територията на област Русе, от представители на Регионална здравна
инспекция Русе, които от своя страна да запознаят родителите на момичета, попадащи
в целевата група с Националната програма за първичната профилактика на рака на
маточната шийка и с последствията от заболяването.
Срок: до 30.10.2015 г.
Отг.:
Регионална
здравна
инспекция Русе, Регионален
инспекторат по образование
Русе и директорите на училища
в област Русе.
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