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ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 

ПРОТОКОЛ № 03 / 6 ноември 2012 г. 

На 6 ноември 2012 г. в голямата заседателна зала на Областна администрация 

Монтана се проведе Регионална среща по Националната програма за първична 

профилактика на рак на маточната шийка, организирана от Областния координационен 

съвет по първична профилактика на рака на маточната шийка – Монтана с председател 

зам. областният управител г-жа Нина Петкова, съвместно с Областният съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация 

Монтана. 

На срещата участваха: представители на Областна администрация Монтана, РЗИ – 

Монтана; РЗОК – Монтана; РИО – Монтана; общопрактикуващи лекари; медицински 

специалисти – педиатри и акушер-гинеколози; здравни медиатори; неправителствени 

организации и медии от областта. 

Срещата бе открита от зам. областния управител г-жа Нина Петкова и д-р Даниела 

Караилиева, които приветстваха присъстващите с добре дошли и дадоха думата на 

специалисти да представят подробна информацията относно Националната програма.  

Дневният ред на срещата продължи в следната последователност: 

 Позиции на институциите към Националната програма за първична профилактика 

на рака на маточната шийка; 

 Ключови факти за рака на маточната шийка – отношение по тази точка взе д-р 

Никола Андреев, акушер-гинеколог в МЦ „Оптимус”; 

 Ефикасност, имуногенност и безопасност на ваксините срещу рак на маточната 

шийка; 

 Национални и международни препоръки за първична и вторична профилактика на 

рака на маточната шийка - информация от д-р Рени Славкова, главен секретар на 

РЗИ – Монтана; 

 Ролята на регионалния координационен съвет, общопрактикуващите лекари и 

здравните медиатори в осигуряването на ваксина срещу рак на маточната шийка 

за всяко 12-годишно момиче; 
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 Указания за реда предписване, отпускане и получаване на ваксините срещу HPV по 

национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. 

България – Ива Томова, заместник директор на РЗОК – Монтана. 

В края на срещата последваха оживени дискусии около това каква е необходимостта 

от прилагането на ваксината и как здравните медиатори трябва да представят 

информацията за нея на родителите на 12 годишни момичета, за които тази ваксина е 

безплатна. 

По темата запитвания направиха и общопрактикуващи лекари и представители на 

неправителствени организации, които поискаха разяснение относно графика за 

прилагане на ваксината и дали съществуват противопоказания след нейното  прилагане. 

Д-р Рени Славкова съобщи своя мобилен телефон за контакт с всеки, който 

допълнително желае да получи информация по темата. 

Листовки и брошури с подробна информация за болестта, начините за заразяване с 

нея и последиците от нейното късно диагностициране получиха всички присъстващи на 

регионалната среща в Областна администрация Монтана. 

 

 

 

Изготвил:  /п/ 

/Орлин Орлинов, мл. експерт, Дирекция АКРРДС/ 

 

Съгласувал:  /п/ 

/Нина Петкова, заместник областен управител на област Монтана/ 

 

 


