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От заседание на регионален координационен съвет за Национална програма за
първична профилактика на рака на маточната шийка (РКСНППРМШ), проведено
на 19.02.2015 г.
Днес, 19.02.2015 г. от 14:30 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе се
проведе заседание на РКСНППРМШ. В нея взеха участие д-р Маргарита Николова –
директор на Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ), д-р Елка Юстиниянова –
началник на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към Дирекция
„Обществено здраве“. Присъстваха 12 от 22 члена на РКСНППРМШ. Присъстваха
представители на местни и регионални медии.
Отсъстваха: Д-р Георги Хубчев – Началник на отделение „Гинекология” на МБАЛ
Русе, Д-р Руденко Йорданов – Директор на Областен съвет на БЧК Русе, Д-р Анета
Пиналева – Педиатър, „ДКЦ 1 ЕООД Русе”, Г-жа Деана Димова – Управител на
Сдружение „Център Динамика” гр. Русе, Г-жа Юлия Найденова – Медицински фелдшер
в Община Бяла, Г-н Паун Илиев – Здравен медиатор в Община Русе, Г-жа Семра
Идиризова – Главен специалист в Отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в
Община Ветово, Д-р Турал Агуш – Общопрактикуващ лекар в Община Сливо поле, Д-р
Теодора Константинова – Председател на постоянната комисия по здравеопазване и
социална политика на Общински съвет Русе, Г-н Калоян Копчев – Директор на РЗОК
Русе.
Д-р Маргарита Николова – директор на РЗИ Русе, откри заседанието и отбеляза,
че задачата на РКСНППРМШ е с изключително голяма обществена значимост. Съветът
работи активно и е провел редица полезни събития, които са придали голям принос в
борбата с тази тежка, но лечима когато е открита на време болест.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител на Област Русе, апелира
за активно участие от страна на членовете на съвета за постигане целите на
Националната програма и представи дневния ред, който беше приет с единодушие, както
следва:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейности по НППРМШ в Област Русе за 2014 г.
Докладва: д-р Елка Юстиниянова – координатор на Програмата
7000 Русе, пл. “Свобода” № 6, тел.: 082/ 812-223, факс: 082/ 820-092,
e-mail: governor@ruse.bg , web: ruse.bg

2. Разни
По първа точка д-р Елка Юстиниянова докладва, че досега са проведени общо 29
родителски срещи за повишаване информираността на родителите на момичета от
основната целева група, 6 от които извън град Русе, с присъствали общо 543 души.
За популяризиране на дейностите от националната програма през годината са били
разпространени общо 979 бр. дипляни за родители и копия на филма „Какво /не/ знаем за
пубертета“ (Приложение). На сайта на училищата са публикувани обучителни
материали, също подготвени от съвета.
Реализираните ваксини за 2014 г. са: I-ва доза 144 бр., II-ра доза 144 бр., III-та доза
126 бр. Броят на всички обхванати за 2014 г. е 424 души.
д-р Елка Юстиниянова отбеляза, че има интерес към имунизацията от родители
на по-големи от 12 години момичета и от млади жени. По предложение на русенския
РКСНППРМШ от Министерство на здравеопазването е взето решение безплатно да се
ваксинират не само 12-годишните момичета, но и тези на 13 години. Необходимите за
целта медикаменти са доставени на личните лекари и са на разположението на
пациентите им.
Г-н Станимир Станчев обяви, че Областна администрация ще съдейства активно
за изпълнение на Програмата.
След приключване на дискусията беше подложено на гласуване и прието
единодушно следното:
РЕШЕНИЕ:
РКСНППРМШ одобрява доклада за 2014 г. и постигнатите резултати.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15:30 ч.
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