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 Необходимост от Национална програма за РМШ 

 Опитът от всички европейски държави 
доказа, че бързият старт и разширеният 
обхват на имунизациите зависят от 
ангажимента и подкрепата на 
държавата 
 

 За България липсата на задължителен 
характер на ваксините (имунизацията е 
доброволна!) изисква наличието на такава 
национална програма 

 
 Това е първата програма, създадена за 
първична профилактика на онкологично 
заболяване!  
 



 Цели и целеви групи 

 Основна цел – снижение на заболяемостта 
от рак на маточната шийка чрез 
имунизационна защита на момичетата и 
младите жени от онкогенни 
папиломавирусни инфекции 

 

 Момичета на 12-годишна възраст – 
основна целева група за информация и 
имунизация 

 

 Родители, млади жени до 25-годишна 
възраст, учители, мед. специалисти, 
медии – целева група за информация 



       12/2011                02/2012                    06-07/2012                        08-09/2012  

Работна група 
към МЗ за 

изработване на 
Национална 

програма  

Закон за бюджета на 
НЗОК – реимбурсиране 
на ваксини срещу рак на 

маточната шийка по 
Национални програми: 2 

млн. лева 

Приемане на 
национална програма 
на ръководство на МЗ,   

Одобрение на 
Програмата на 

заседание на МС 

Изготвяне и 
одобрение на 

методика от НЗОК за 
разпространение на 

ваксините  срещу РМШ  

Народно Събрание 
Национална 

здравноосигурителна 
каса 

Министерство на 
здравеопазването 

Приемане промени в 
ЗЗО и в ЗЛПХМ 

Изготвяне на указания и 
методика относно реда за 
предписване, отпускане и 

получаване на ваксините срещу 
РМШ 

Промяна в 
Наредба 15 за 
имунизациите   

Национален 
координационен 

съвет 

Процесът 



НКС по 
НППРМШ 

Секретар 
 Министерство 

на 
здравеопазван

ето 

НЗОК 

МОМН 

Български 
лекарски съюз 

Медицински 
дружества Пациентски 

организации 

Национални 
консултанти 

Български 
червен кръст  

Регионални 
координатори 

 

Национален 
координатор 

РЗИ 

Контрол на програмата 



дейности на 
Национален 

Координационен 
Съвет 

Уебсайт  

Безплатна 
телефонна 

линия 

Брошура 

Филм  

Срещи с 
директори 
и учители 

Срещи с 
родители на 
12-годишни 

момичета 

Интервюта в 
национални и 

регионални 
медии 

Информация 
за ОПЛ и 
педиатри 

Информация 
към 

регионалните 
координатори 
по програмата 

Дейности на НКС 



Регионални 
координатори 

Събития 

c ОПЛ, ЗМ, 
Медии, 

общински 
ръководства, 

РИО 

чрез МОМН и РИО   
с директори и 

учители 

чрез директори 
и учители – с  

родители 

Разпространение 
на материали 

експертна и 
логистична 
подкрепа  

 Задачи на регионалните координатори 


