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№...............................
........................2011 г.

 УВаЖаеМа/и   Г-Жо/Г-н....................................................................................,

 имам удоволствието да Ви поканя на третата национална среща по проект
 
 „инициаТиВа За ЗДраВе и ВаКсиноПроФилаКТиКа”

 Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и 
демографските въпроси към Министерския съвет, съвместно с Комисията по здравеопазването 
към 41-то Народно събрание на Република България и посланика на Р. Унгария в България 
Н. Пр. госпожа Юдит Ланг, под егидата на унгарското председателство на Европейския съюз, 
в рамките на Европейската имунизационна седмица.

 Партньори на инициативата са Министерството на здравеопазването, „Националната 
мрежа на здравните медиатори в България”, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, 
област Русе и с подкрепата на фармацевтичните компании „ГлаксоСмитКлайн” и MSD.

 Проектът инициаТиВа За ЗДраВе и ВаКсиноПроФилаКТиКа 
стартира през м. март 2010 г. по повод епидемичния взрив от морбили, засегнал преди 
всичко ромските общности в страната. Той обединява усилията на държавния, частния и 
неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общо-практикуващите 
лекари, здравните медиатори, Регионалните здравни инспекции и социалните работници 
за постигане на по-добро покритие сред ромските общности с ваксините от националния 
имунизационен календар.

 Третата национална среща инициаТиВа За ЗДраВе и ВаКсиноПроФи-
лаКТиКа цели да затвърди доброто сътрудничество между основните участници в кам-
паниите за превенция на ваксино-предотвратимите заболявания сред уязвимите групи. По 
време на срещата ще бъдат набелязани още методи за разширяване обхвата на ваксинираните 
в малцинствените групи. Срещата се провежда с цел координиране усилията на държавните 
институции и неправителствените организации при провеждане на извънредна имунизационна 
кампания срещу полиомиелит на деца от трудно-достъпни групи от населението с нередовен 
имунизационен статус.

 За участие в срещата са поканени и представители на държавните институции, 
на частния и неправителствения сектор, на Регионалните здравни инспекции, здравни 
медиатори.

 Разходите за храна и нощувки се поемат от организаторите.
 Моля, в срок до 15 април 2011 г., да потвърдите участие на тел: 02 870 21 02.

 Приложение: Програма на срещата

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕДВ:
          

03. 10-29
31 март



ТреТа национална среща 
инициаТиВа За ЗДраВе и ВаКсиноПроФилаКТиКа

Русе, 19 – 21 април 2011 г.

П Р О Г Р А М А
19 април 2011 г. /вторник/

14:00 – 22:00 ч. регистрация и настаняване
  Хотел „Космополитен” – ул. Добри Немиров № 1-3 

19:00 – 22:00 ч. Вечеря
  Хотел „Космополитен” – ул. Добри Немиров № 1-3 

20 април 2011 г. /сряда/

  Пленарни заседания
  Пл. Свобода № 4, Доходно здание, зала „Европа”

  Модератор: д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор

09:00 – 09:15 ч. откриване
  Г-жа Десислава Атанасова, председател на Комисия по здравеопазването
  Г-н Цветан Цветанов, заместник министър – председател 
  на Република България и председател  на НССЕДВ
  Н. Пр. г-жа Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик 
  на Р. Унгария в България

  Поздравителни адреси
 
09:15 – 09:30 ч. европейски политики в здравеопазването 
  за интеграция на ромското население
  Н. Пр. г-жа Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик 
  на Р. Унгария в България

09:30 – 09:45 ч. Здравна политика за уязвими групи с фокус върху ромското   
  население в България
  Г-жа Росица Иванова, Национален съвет за сътрудничество по  
  етническите и демографските въпроси към Министерски съвет
   
09:45 – 10:10 ч. Ваксините – митове и реалности
  Проф. д-р Тодор Кантарджиев, Национален център по заразни и   
  паразитни болести, национален консултант по микробиология

10:10 – 10:40 ч. Предизвикателства пред националната имунизационна система 
  през 2011 г.
  Проф. д-р Мира Кожухарова, заместник – директор на Национален  
  център по заразни и паразитни болести и национален консултант по  
  епидемиология 



10:40 – 11:00 ч. европейски подходи при изпълнение на имунизациите
  Проф. д-р Генка Петрова – Ташкова, заместник – ректор по научната  
  дейност в Медицинския университет – София 
   
11:00 – 11:30 ч. Кафе пауза

  Пресконференция 
  Пл. Свобода № 4, Доходно здание, зала „Европа”

11:30 – 12:00 ч. ролята на здравните медиатори при изпълнение 
  на профилактични програми
  Проф. д-р Ивайло Търнев, УМБАЛ „Александровска болница”,
  ръководител на Фондация „Здравни проблеми на етническите   
  малцинства”, член на УС на Сдружение „Национална мрежа
  на здравните медиатори”
 
12:00 – 12:20 ч. структури на научно-приложния център за военна епидемиология  
  и хигиена към Военномедицинска академия и възможности 
  за сътрудничество с Министерството на здравеопазването.
  Полк. д-р Андрей Галев, д.м., началник на НПЦВЕХ - ВМА

12:20 – 12:45 ч. рискове пред общественото здраве – какво да очакваме, 
  как да действаме
  Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор

12:45 – 14:00 ч. обяд
  Фоайе на зала „Европа”

14:00 – 17:00 ч. Практическо занятие – организация, разгръщане и дейност на 
  мобилен имунизационен пункт в ромски квартал
  Автобуси от пл. Свобода № 4, Доходно здание

19:00 – 22:00 ч. Вечеря 
  Хотел „Космополитен” – ул. Добри Немиров № 1-3

21 май 2011 г. /четвъртък/

09:00 – 11:00 ч. Годишна среща на националната мрежа на здравните медиатори
  Хотел „Рига”, зала 1
 
09:00 – 11:00 ч. Практическо занятие – работа в екип – правила, подходи,   
  препятствия
  Хотел „Космополитен”, Гранд хол

11:00 ч.  Закриване на срещата


