
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 

 

 

 Ракът на маточната шийка/РМШ/ е второто по честота раково 

заболяване при жените под 45-годишна възраст, след рака на гърдата. Научно 

доказано е, че  най-често се причинява от човешкия папиломен вирус. Той е 

широко разпространен и причинява още кожни брадавици, кондиломи, рак на 

езика и устната лигавица, ано-ректален карцином и др. Предава се по полов 

път, като заразяването най-често настъпва в първите години след започване 

на полов живот.  

 През 2012г. в нашата страна стартира Национална програма за 

първична профилактика на рака на маточната шийка. Със своята 

Национална програма България принадлежи към групата от 98 държави в 

света (51% от всички страни), които имат национални програми за 

имунизация срещу рак на маточната шийка (РМШ), финансирани с публични 

средства. Понастоящем такива програми има в повече от 33 европейски 

държави. Годишно у нас се диагностицират около 1000 жени, а около 400 

умират. Основните дейности по Програмата са насочени към осигуряване на 

имунизационно покритие сред младите момичета, с което да се ограничи 

разпространението на инфекцията. Програмата се финансира от 

Министерство на здравеопазването. На безплатна ваксинация подлежат 

момичетата на 12- и 13-годишна възраст. Имунизацията се извършва от ОПЛ. 

Включва 2 приема през интервал от 6 месеца, като се извършва след съгласие 

на родителите. Млади жени също могат да се ваксинират, но извън обхвата 

на Програмата, като сами си закупят ваксина от аптечната мрежа.  

 На този етап е доказано, че най-добрата защита срещу рака на 

маточната шийка е комбинацията от ваксинация и редовни 

профилактични прегледи при АГ специалист след започване на активен 

полов живот. Така рискът от развитие на рак намалява с 94 %. 

 Всеки родител има своето право и задължение да предприеме действия 

за опазване здравето на детето си. За целта е необходимо той да бъде 

информиран за риска от РМШ и начините за предпазване, за 

разспространението на заболяването и профилактичния ефект на ваксините 

срещу РМШ. 

 
 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-Р ДОЧКА  МИХАЙЛОВА 

Директор  на  РЗИ - Варна  

  

 


