Приложение № 1
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В БЪЛГАРИЯ, 2012-2016 г.
РАБОТНА ПРОГРАМА
№
по
ред
1
1.

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.

Дейност

Отговорни
институции/
Изпълнители
3

2

Срок

Целеви групи/
бенефициенти

Резултати/Индикатори

4

5

6

Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за първична профилактика на рака на
маточната шийка в България
Сформиране на Национален
координационен съвет по първична
профилактика на рака на маточната шийка
и утвърждаване на правилник за дейността
му
Определяне на Национален координатор и
секретариат за програмата
Определяне на регионални координатори

МЗ

МЗ
НКС, Национален
координатор, МЗ

Юни
2012 г.

Юни
2012 г.
Юни
2012 г.

Участници в
програмата

Участници в
програмата
Участници в
програмата

Сформиран НКС, одобрен от
министъра на здравеопазването
правилник за дейността му
Определен национален
координатор и секретариат
Определени регионални
координатори на програмата

Изграждане на система за мониторинг и
Участници в
Определени показатели за
НКС, Национален
Юни
контрол по изпълнението на програмата на
координатор, МЗ,
програмата
мониторинг и контрол на
2012 г.
национално и регионално ниво
НЗОК
програмата
Разработване на механизми за изпълнение на профилактичната имунизация, отчет и осигуряване ниво на заплащане с
публични средства на ваксините срещу HPV за основната целева група
Въвеждане на код на имунизацията срещу
МЗ
Юли
Момичетата от
Въведен код на имунизацията
HPV в Наредба № 15 от 2005 г. за
2012 г.
целевите групи
срещу РМШ
имунизациите в Република България
Изготвяне на указания относно реда за
НЗОК
предписване, отпускане и получаване на
Юли
Момичетата от
Изготвени указания
ваксините срещу HPV, съобразени с
2012 г.
целевите групи
действащата нормативна уредба
Разработване на механизъм за отчет на
МЗ, НЗОК
Момичетата с
Юли
извършените от ОПЛ имунизации
извършени
Разработен механизъм
2012 г.
имунизации
Дейности, целящи повишаване нивото на информираност сред населението, със специална насоченост към целевите групи и
изпълнителите на програмата, за значимостта на РМШ и възможностите за първична профилактика чрез имунизация
1

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Анкетно проучване за установяване
състоянието на информираност на
населението по въпросите на РМШ и
необходимостта от първична профилактика
чрез имунизация

Разработване на методични ръководства за
профилактика на РМШ за медицинските
специалисти изпълнители на програмата
Разработване, издаване и разпространение
на информационни и обучителни
материали за РМШ и методите на
профилактика чрез печатни издания,
интернет страници на пациентски
организации и медицински сдружения,
средства за масово осведомяване
Провеждане на беседи и разговори с
родители, девойки и млади жени за
значението на имунизацията срещу HPV
Здравно обучение на ученици за
запознаване с риска от заболяването и
ползата от имунизацията срещу HPV чрез
тематични часове в рамките на часа на
класа, занимания в занятията на
полуинтернатните групи, извънкласните и
извънучилищните дейности

3.6.

Организиране на годишни форуми,
насочени към профилактика на РМШ

3.7.

Провеждане на срещи за информиране за
дейностите по програмата на журналисти,
отразяващи здравна тематика в медиите

3.8.

Провеждане на семинари за обучение на

МЗ, НКС, РЗИ

МЗ, НЗОК, НКС,
Национален
координатор,
професионални и
научни медицински
сдружения

2012 г. и
2016 г.

Родители,
девойки и млади
жени, медицински
специалисти,
учители

Определени показатели за
информираност по групи от
населението и извършени анкетни
проучвания

2013 г.

ОПЛ, педиатри,
АГ-специалисти

Разработени, издадени и
разпространени методични
ръководства

МЗ, НКС,
Национален
координатор, РЗИ,
пациентски
организации

Текущ

Родители,
учители, девойки
и млади жени
медицински
специалисти и др.

Разработени, издадени и
разпространени информационни и
обучителни материали

МЗ, РЗИ,
здравни медиатори,
НПО

2012 –
2016 г.

Родители,
девойки и млади
жени

МЗ, НКС, МОМН,
РЗИ

Текущ

Ученици

МЗ, НКС,
Национален
координатор,
Пациентски
организации
МЗ, НКС,
Национален
координатор, РЗИ,
пациентски
организации
МЗ, НКС,

Родители,
учители,
Ежегодно
медицински
специалисти и др.

Проведени беседи за значението
на имунизацията срещу HPV

Извършени обучения – класни и
други форми

Проведени ежегодни срещи на
национално и регионално ниво

Текущ

Журналисти,
отразяващи
здравна тематика

Проведени информационни срещи

Текущ

Медицински

Проведени семинари
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медицинските специалисти изпълнители по
програмата, здравни медиатори, НПО по
въпросите на РМШ и необходимостта от
първична профилактика чрез имунизация

Национален
координатор, РЗИ

специалисти,
здравни
медиатори, НПО

4.

Осигуряване на имунизационно покритие на момичетата от основната целева група

4.1.

Идентифициране и консултиране на
подлежащите от основната целева група

ОПЛ, РЗИ, здравни
медиатори, НПО

20122016 г.

Момичетата от
целевата група

Консултирани млади момичета

Провеждане на имунизации на
подлежащите от основната целева група
Мониторинг и оценка на програмата
Периодична оценка и анализ на работата за
повишаване нивото на информираност сред
населението за риска от заболяването и за
профилактичния ефект на ваксините срещу
HPV

ОПЛ

20122016 г.

Момичетата от
целевата група

Проведени имунизации

Текущ

Участници в
програмата

Представен шестмесечен и
годишен анализ на извършените
дейности

Текущ

Участници в
програмата

Представен шестмесечен и
годишен анализ на извършените
имунизации

Ежегодно

Участници в
програмата

Представен годишен отчет

НКС, Национален
координатор

2016 г.

Участници в
програмата

Представен анализ на
резултатите от извършените
анкетни проучвания

МЗ, НЗОК, НКС,
Национален
координатор

2016 г.

Участници в
програмата

Изготвен заключителен доклад с
анализ и оценка на програмата

4.2.
5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Периодична оценка и анализ на
изпълнението на имунизацията срещу HPV
на подлежащите
Изготвяне на годишни отчети за дейностите
по програмата
Сравнителна оценка на резултатите от
въвеждащото и заключително анкетно
проучване върху информираността на групи
от населението за необходимостта и
ползата от имунизацията срещу РМШ
Изготвяне окончателен анализ и оценка на
програмата

МЗ, НКС,
Национален
координатор
МЗ, НКС,
Национален и
регионални
координатори, НЗОК
НКС, Национален
координатор

3

