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Експертна среща на тема  „Ваксини и ваксинопрофилактика“ 

19-20 февруари 2016 г, София, Сентръл Парк Хотел 

Работен вариант към 25.01.2016  

 

Предварителна програма:  

 

19 февруари -  Петък 

15.00 - Регистрация 

15.30 - Откриване – проф. В. Пилсоф  

15.35 -Резултати от изпълнението на имунизационния календар през 2015 г. – Д-р А. 

Кунчев, д-р Р. Филипова (МЗ) 

15.55 - Регистрирани странични действия и усложнения от ваксини – доц. А. Стоименова, 

ИАЛ. 

16.10 -  Национална програма за ротавирусна ваксинация – какво ново, перспективи, нови 

решения  – проф. М. Тихолова 

16.30 - Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 

– д-р Теодора Георгиева, Секция Епидемиологичен надзор и ранно оповестяване НЦЗПБ София  

16.50 - European policies, outcomes and path forward – Marsha Ginson, Senior Director 

Government Affairs, Europe 

17.20 -  Има ли проблеми със снабдяването с ваксини - краткосрочни и дългосрочни. 

Юридически аспекти на проблеми. Дискусия – участие на юристи от МЗ, Модератор – проф. 

В.Пилософ. 

18.20 - Analysis of parenteral attitudes, beliefs, and informations sources on vaccines  and risk 

factors associated with their fear of vaccination – Dr. Dragana Stamatovich (Serbia)  

18.00 - Вечеря 

 

20 февруари - Събота 

09.30 - Антиваксинални движения, същност разнообразие в единството или единство в 

разнообразието.  

10.00 - Проучвания върху нагласите на българските граждани към ваксинациите - опита на 

Варна, Представяне на въпросници. Значение – д-р Р.Панчева и колектив.  

10.30 - Ефикасност на Синфлорикс срещу инвазивни пневмококови заболявания отвъд 

ваксиналните серотипове (GSK).  

10.20 - Ваксинална кампания „Ваксинко“ – първи резултати, д-р С. Хасърджиев 

10.40 - Ефикасност и безопасност на Церварикс (GSK). 

11.00 - Сътрудничеството  на Професионалните сдружения, индустрията и държавните 

органи – постигане на трудния баланс – представители на МЗ, Индустрия и проф. Сдружения  

12.00 - Дискусия върху заключителното становище на срещата и приемане – Д-р 

А.Кунчев, проф. Пилософ. 

12.45 – Закриване на срещата  
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