
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА  ПРОГРАМА  ЗА  ПЪРВИЧНА  

ПРОФИЛАКТИКА  НА  РАКА   НА  МАТОЧНАТА  ШИЙКА  

В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2012 Г. 
 

През месец Октомври 2012 г. Програмата стартира в област Силистра 

с информационна кампания, по време на която бяха проведени родителски 

срещи в училищата с най-голям брой подлежащи момичета. На всички 

учебни заведения, в които учат 12 годишни момичета, със съдействието 

директорите на  училищата, предоставихме кратки съобщения за родителите 

с идеята да научат за предоставената им възможност по програмата и да се 

обърнат към личните лекари на своите дъщери за планиране и извършване 

на ваксинацията.  

Проведохме срещи с личните лекари от областта и със здравните 

специалисти от медицинските кабинети в училищата.  

На родители, лични лекари, здравни специалисти и учители 

предоставихме  около 1000 бр. брошури (Наръчник на родители) и около 

450 DVD-та с филм за пубертета и здравните рискове от сексуално 

предавани инфекции. На сайта на РЗИ  разработихме специална страница, с 

материали по Програмата. 

 

Какво показват резултатите за област Силистра към края на 2012 г.?  

По данни на РЗОК-Силистра в пациентските листи на личните лекари 

са записани 569 момичета, подлежащи на безплатна ваксинация срещу 

човешки папиломен вирус през 2012 г. С първи прием са обхванати 154 от 

тях, което съставлява 27% от подлежащите. С втори прием са обхванати 50 

момичета. Това е твърде успешен резултат, като се има предвид, че 

ваксинацията е препоръчителна и реалното време за извършването й беше 

около месец и половина. При стартиране на програмата имаше 

необходимост от технологично време за изготвяне на процедурата по заявка 

на ваксината,  доставката й до всеки един личен лекар и правилата за 

отчитане в здравната каса, за да може да се извърши плащането на 

реализираните дози ваксина. 

Всяко момиче на 12 годишна възраст включено в Програмата с първи 

прием на ваксината ще има право да завърши безплатната ваксинация с 

трите дози ваксина, макар в този период да е навършило 13 години (трите 

дози се прилагат в рамките на 6 месеца). 



Освен момичета на 12 годишна възраст срещу човешкия папиломен 

вирус са ваксинирани още 25 други момичета и млади жени в кабинетите на 

специалисти по акушерство и гинекология. 

По предварителни данни от РЗОК-Силистра 12 годишните момичета с 

право да се включат за безплатна ваксинация по Програмата за първична 

профилактика на рака на маточната шийка през 2013 г. са 482.  

 

 

25.01.2013 г.      Д-р Теодора Начева 

Регионален координатор 

по Програмата 


