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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

АНАЛИЗ НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ  

 

По данни на СЗО раковите заболявания са причината за приблизително 20 милиона 

заболели и 10 милиона смъртни случая по света през 2020 г., като около 1/3 от 

смъртните случаи се дължат на тютюнопушене, висок индекс на телесната маса, 

прекомерна консумация на алкохол, неподходящ хранителен режим и липса на 

физическа активност. Почти 1/4 от заболелите в световен мащаб и близо 2 милиона 

са смъртните случаи в Европа. 

  
За сравнение за същия период броят на новодиагностицирани случаи на ракови 

заболявания в България е 36 451, а броят на смъртните случаи се равнява на 19 460. 

Ракът на дебелото черво, белия дроб, млечната жлеза и маточната шийка са сред топ 

5 най-често срещаните видове рак в страната сред популацията от мъже и жени. 
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Причините за подобна неблагоприятна статистика са многофакторни и включват: 

експозиция на вредни влияния, липса на висококачествени програми за първична 

превенция, ниска здравна осведоменост и култура, недостатъчни програми за ранно 

откриване, късно диагностициране, неравномерно разпределение на 

висококачествена онкологична помощ, липса на достатъчно съвременно оборудване, 

липса на ефективно прилаган мултидисциплинарен подход в онкологията, липса на 

интегрирани онкологични бази данни и контрол на качеството, недостатъчни 

инвестиции във всички аспекти на онкологията - от науката и образованието до 

лечението и поддържащите грижи за пациентите. Не на последно място – 

застаряващото население също спомага за ежегодното покачване на процентите на 

заболеваемост от рак, поставяйки клиницистите в ситуация, в която се налага да 

лекуват пациенти със сложни медицински нужди. 

 

С нарастващата заболеваемост на населението е логично да нарастват и общите 

разходи за здравеопазване. Данните от проучване от 2018 г., публикувано в European 

Journal of Cancer, показват, че общите разходи за рак в Европа през 2018 г. възлизат 

на 199 милиарда евро, като от тях разходите за България са 587 милиона евро. 
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Този ръст в разходите се дължи от една страна на нарастващия брой нови пациенти, 

а от друга – на навлизането на по-скъпо медицинско оборудване и иновативни 

решения за диагностика и лечение на различни ракови заболявания. В тази връзка 

масовите програми за превенция и ранно откриване стават все по-рентабилни и 

спестяващи потенциални бъдещи разходи.  

 

Икономическото отражение на онкологичните заболявания се дължи на множество 

фактори, но преди всичко е отражение на развитието на заболеваемостта и 

смъртността от рак. Нарастването на заболеваемостта увеличава разходите за 

диагностика и лечение. По същия начин нарастващата смъртност при пациенти в 

трудоспособна възраст повишава производствените загуби. Различни проучвания 

сочат, че делът на смъртните случаи от рак от общата смъртност е най-висок в 

икономически активните възрастови групи.  

 

Икономическото въздействие на рака върху работодателите е огромно. Наред с 

физическите отсъствия, психологическите оплаквания са нарастваща причина за 

допълнителни отсъствия и неработоспособност в дългосрочен план, което води до 

големи загуби за бизнеса. 

 

От друга страна пациентите с диагноза „рак“ срещат немалко трудности в процеса на 

реинтеграция в обществото. Редица административни спънки създават ограничения 

и невъзможност за тези пациенти да се почувстват пълноценна част от социума. Освен 

административните проблеми, често тези пациенти се сблъскват с дискриминиращо 

поведение от страна на различни публични и частни институции и най-вече – от 

страна на работодателите. 

 

Икономическата тежест върху отделните лица и семействата също е голяма, особено 

в страни с ниски и средни доходи, където загубата на доходи поради болест или смърт 

може да окаже сериозно влияние на семейните финанси. 

 

 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОТИВОРАКОВ ПЛАН 

 

През 1948 година Световната здравна организация (СЗО) дава следната дефиниция 

за здравето: „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално 

благополучие, а не просто отсъствие на болест или немощ.“ 

 

Така по същество грижата за здравето е една много по-комплексна дейност, излизаща 

далеч извън рамките на съвременното масово разбиране за здраве и изискваща един 

нов холистичен начин на работа, вземаща под внимание всички фактори, които биха 

могли да доведат до влошаването му. 

 

През последните десет години успяхме да запълним критични празнини в знанията 

си за рака. Започнахме да разбираме по-добре разновидностите му, както и 

краткосрочните и дългосрочните въздействия върху пациентите. Това подобри 
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способността ни да се справяме с тези въздействия и да осигурим по-добри резултати 

за пациентите и техните близки. 

 

Въпреки това, броят на хората, диагностицирани и живеещи с рак всяка година, ще 

продължи да нараства и това ще генерира значително допълнително търсене на 

здравни и социални услуги в тази област. 

 

Съвременните методи за диагностика и лечение на раковите заболявания 

чувствително повишават както качеството на онкологичните грижи за пациентите, 

така и качеството на живот и тяхната преживяемост. Подобен напредък предоставя 

големи възможности, но в същото време интегрирането на новите подходи в 

клиничната практика създава множество организационни и финансови 

предизвикателства. Немалка част от нашата инфраструктура не отговаря на 

международните стандарти и се бори да се справи с изискванията, поставени пред 

нея. 

 

Искаме или не, ракът е част от нашето ежедневие и борбата с него следва да бъде 

сред основните държавни и обществени приоритети. За да можем да предложим на 

българските пациенти качествено съвременно лечение и грижи, е необходимо да 

предприемем организирани действия за своевременно интегриране на определен 

набор от мерки и действия, оформени в Национален противораков план, с помощта 

на който да отговорим на нуждите на институциите, болничните и специализирани 

заведения, медицинските специалисти, пациентите и техните близки спрямо 

общоприетите европейски и световни стандарти. 

 

Kато държава-членка на ЕС, България ще положи усилия за своевременен напредък 

за интегриране в Националния противораков план на заложените стратегически цели 

в Резолюцията на Европейския парламент от 16 февруари 2022 г. относно 

укрепването на Европа в борбата с рака, като част от Плана на Европейската комисия 

за борба с рака от 3 февруари 2021 г., с което ще допринесе за създаването на 

Европейски здравен съюз за по-добра подготовка на ЕС за здравни кризи и 

подобряване на здравните системи в Европа, в частност да помогне на гражданите на 

ЕС за намаляване на раковите заболявания. Същевременно, както всяка държава-

членка, България носи изцяло отговорността, свързана с предприемане на 

специфични и подходящи за страната здравни политики, мерки и действия на 

национално ниво.  
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ЦЕЛИ ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТИВОРАКОВ ПЛАН 

 

 

Настоящият Национален противораков план си поставя следните цели: 

 

Цел 1 

Изграждане на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на 

онкологичните заболявания. 

 

Цел 2 

Осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и 

навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на 

вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да 

ограничат заболеваемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна 

култура и по-здравословен начин на живот. 

 

Цел 3 

Осигуряване на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на 

гърдата и рак на маточната шийка, целящи да обхванат възможно най-голям процент 

от таргетната популация, въвличайки общопрактикуващите лекари в процеса и 

осигурявайки подходящ механизъм и скринингови методи спрямо европейските и 

световни стандарти. Проучване на доказателствата и създаване на скринингова 

програма за рак на белия дроб. 

 

Цел 4 

Осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен 

достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти. 

 

Цел 5 

Осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение и успешно 

интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в 

клиничната практика в страната. 

 

Цел 6 

Подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и 

немедицински грижи и реинтеграция,  чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, 

специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки. 
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СЪЩНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТИВОРАКОВ ПЛАН 
 

 

Националният противораков план обхваща няколко основни направления: 

 

• Създаване на система, която предлага устойчива и модерна грижа 

• Превенция 

• Скрининг 

• Иновативна диагностика 

• Иновативно лечение 

• Специфични онкологични популации 

• Качество на живот 

Устойчивостта на системата и предлагането на съвременни подходи за грижа за 

онкологичните пациенти е основата, върху която трябва да се надгражда и развива 

модерната онкология у нас. Това включва както проследяване на имплементирането 

на заложените в плана цели, така и контрол, отчетност и прозрачност. 

Продължаващото обучение и развитието на здравните специалисти е от критична 

важност за поддържането на баланса в системата. 

Изграждането на единна информационна система за проследяване и събиране на 

данни в онкологията е от съществено значение за мониториране на процесите, като 

получените данни ще могат да се използват за вземане на информирани решения от 

здравните власти и специалистите в онкологията. 

Изследванията и иновациите в областта на онкологията ще подобрят разбирането за 

заболяването, намаляването на неговата тежест, подобряване на резултатите от 

лечението и качеството на живот на българските онкологични пациенти. 

Превенцията на рака е един от най-рентабилните методи за неговия контрол. В 

голяма част от случаите раковите заболявания могат да бъдат предотвратени и 

ограничени, ако хората възприемат по-здравословен начин на живот с цел 

експозицията на канцерогени от рисковите фактори в жизнената и околната среда да 

бъде редуцирана. В тази връзка Европейският кодекс за борба с рака (ECAC), 

разработен въз основа на научни доказателства, предвижда конкретни действия 

относно 12 основни рискови фактора, които отделните лица могат да предприемат за 

предотвратяване и намаляване на експозицията на вредните влияния от тях. Тези 

конкретни действия, обаче, трябва да бъдат подкрепени от държавна политика и 

действия, като за тази цел настоящият Национален противораков план предвижда 

редица превантивни стратегии за ограничаване на консумацията на тютюн и алкохол, 

намаляване на заседналия начин на живот и допълнително насърчаване на 

здравословното хранене и поддържането на здравословно телесно тегло. Рисковете 

от рак, породени от инфекциозни агенти и излагане на канцерогени в околната среда 

и на работното място, също са залегнали в плана. За да се справим с неравенствата 

в здравеопазването в нашето общество, са предвидени и превантивни мерки, 

насочени към избрани уязвими групи. 

Ранното откриване на рака е ключово за изхода от лечението и преживяемостта на 

пациента. Процесът се състои от два ключови компонента: образование за 

необходимостта от ранна диагностика и провеждане на скринингови програми. 
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Залегналите мерки целят да обхванат максимален брой от популацията, изложена на 

риск от развитие на рак на дебелото черво, рак на млечната жлеза, рак на маточната 

шийка и рак на белия дроб, като едновременно с това се засили ролята на ОПЛ в 

скрининговия процес и активното информиране на обществото за ползите от тези 

програми. 

Пациентите се нуждаят от навременен достъп до съвременни методи за диагностика 

и лечение, които да следват принципите на персонализираното здравеопазване, 

което ще допринесе за по-ефективната и бърза профилактика, диагностика и лечение 

на пациентите. Националният противораков план предвижда въвеждането на 

ефективен интегриран мултидисциплинарен подход, който да осигури координация 

между отделните звена и стъпки по пътя на лечението и грижите за пациента. 

Достъпът до персонал с необходимите квалификации и умения, както и съвременно 

оборудване също следва да бъдат осигурени както в болниците, така и в 

доболничното лечение.  

Важна част от плана е и фокусът върху специфични онкологични популации, 

включващ рак при децата, редки тумори и злокачествени тумори на 

хематопоетичната система. 

И не на последно място равният достъп до съвременна диагностика и лечение, както 

и осигуряването на палиативни и други немедицински грижи с цел повишаване 

качеството на живот трябва да бъдат неразделна част от стратегията.  

Успешното прилагане на Националния противораков план ще подобри значително 

цялостния здравен статус на населението, което ще позволи на хората да учат, 

работят и участват по-дълго и ефективно в икономическия и социален живот. 

Изпълнението на този план ще изисква интензивно сътрудничество и съвместна 

работа с всички заинтересовани страни, чиито усилия имат потенциал да допринесат 

пряко или косвено за постигането на неговите всеобхватни цели. 

  



8 
 

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА, КОЯТО ПРЕДЛАГА 

УСТОЙЧИВА И МОДЕРНА ГРИЖА  

 

Българските пациенти с онкологични заболявания трябва да получават 

висококачествени услуги и сега, и за в бъдеще. За да направим нашата здравна 

система устойчива, ние се нуждаем от подход, който включва правилно управление, 

силен контрол и отчетност. За да продължим да подобряваме ефективността си за 

справяне с раковите заболявания, ние трябва да гарантираме на национално ниво 

силно лидерство, квалифицирана и устойчива работна сила и точна информация за 

вземане на възможно най-добрите решения. 

 

Лидерство и управление 

Нуждаем се от силно лидерство и управление на всички нива, за да се гарантират 

отговорността, проследяването и напредъкът при постигане на целите, заложени в 

този план. Лидерството, което успява да въздейства и да печели уважение, ще 

обедини различните заинтересовани страни и ще насърчи ефективните работни 

отношения. Ефективните лидери ще споделят знания, умения, експертен опит и 

отговорности за изпълнение на необходимите действия за подобряване на 

резултатите за всички пациенти, засегнати от рака. 

Въпреки че знаем, че всички заинтересовани страни са ангажирани и искат да имат 

положителен принос, съществуването на множество групи с различни функции, цели 

и инвестиционни приоритети може да възпрепятства напредъка в изпълнението на 

плана на всички нива. За да внедрим плана ефективно, ние трябва: 

• да дадем приоритет на силното и отговорно клинично и неклинично лидерство; 

• да насърчаваме лидерството и ангажираността на пациентите и гражданите и 

на съвместната работа с тях; 

• да създадем структура на управление, която има правомощията да определя 

приоритетите и инвестициите по време на цялостния цикъл на онкологичните 

заболявания; 

• да създадем Национална мрежа за онкологичен контрол. 

 

Създаване на Национална мрежа за онкологичен контрол 

Ще бъде създадена Национална мрежа за онкологичен контрол, която ще комбинира 

онкологичните центрове с високи постижения в цялата страна. Мрежата ще подкрепя 

изпълнението на плана, за да гарантира устойчиво предоставяне на услугите в цялата 

страна, като същевременно поддържа иновациите в отделните онкологични центрове. 

Това изцяло съвпада с целите на Европейския план за борба с рака за осигуряване 

на високи стандарти при грижите за пациенти с ракови заболявания с водеща 

инициатива за периода 2021-2025 г., за създаване на национални всеобхватни 

центрове за ракови заболявания във всички държави членки и мрежа в ЕС, както и 

разширяване на вече съществуващите 4 европейски референтни мрежи с нови. 
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Изграждане на национални всеобхватни центрове за ракови заболявания 

Целта на Европейската комисия е до 2030 г. 90% от пациентите да имат достъп до 

всеобхватни онкологични центрове чрез създаване на европейска мрежа от такива 

на територията на Европейския съюз. Трансграничното сътрудничеството на 

центровете ще подобри достъпа на пациентите до висококачествена диагностика и 

грижи, и иновативно лечение. 

Всеобхватните онкологични центрове по същество представляват интегрирани 

структури, които се занимават с управлението на всички аспекти на грижите за рака. 

В рамките на всеобхватните онкологични центрове следва да се прилага 

мултидисциплинарен персонализиран подход на всички нива.  

Държавата може да разполага с един или няколко подобни центъра, като за да бъдат 

такива, тези центрове следва да отговарят на определени критерии, да са 

категоризирани като такива посредством външна сертификация и да бъдат 

менажирани на централно ниво от Министерство на здравеопазването.  

В тази връзка един всеобхватен онкологичен център следва да може да предложи 

широка гама от методи за висококачествена диагностика, лечение и грижи (както 

медицински, така и немедицински), съобразени с индивидуалните нужди на пациента 

и покриващи най-малко всички основни видове рак; наличие на достатъчен брой 

висококвалифицирани специалисти спрямо пациентския поток; високо ниво на 

инфраструктура, опит и приложение на иновативни подходи; научна, 

изследователска и медицинска експертиза; утвърдени партньорски взаимоотношения 

с университетски структури; наличие на образователни програми; технически 

възможности за управление на голям обем от данни. 

Освен да отговарят на определени критерии, кандидатите за всеобхватни 

онкологични центрове трябва да проявяват готовност и възможност за активна 

колаборация с множество структури както на местно, така и на регионално ниво с цел 

максимално оползотворяване на натрупания опит и добри практики по най-

ефективния начин. 

Пилотен проект 

Пилотният проект предвижда изграждането на обединена структура от различни 

лечебни заедения: 

• Клиника по Медицинска онкология на Аджибадем Сити Клиник 

• Клиника по Лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник 

• Клиника по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник 

• Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник 

• Клиника по Обща и клинична патология на Александровска болница 

• Хирургични клиники на ВМА 

• Отделение по Оперативна гинекология и тазова хирургия на МБАЛ Вита 

• Национална генетична лаборатория 

Така създадената структура следва да отговаря на горепосочените критерии, като 

получи необходимата външна сертификация, както и допълнително финансиране от 

държавата за целите на изпълнение на дейностите, пряко свързани с 

функционирането й като национален всеобхватен център. За целта следва да се 
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провеждат регулярни заседания на икономически съвет, състоящ се от 

ръководителите на отделните медицински заведения, включени в структурата на 

центъра, заедно с представител на Министерство на здравеопазването и 

Министерство на финансите, които да дефинират необходимостта от делегирането на 

определен бюджет и неговия размер.   

С оглед на сложността на проекта и необходимостта от ефективно управление на този 

всеобхватен център и непрестанно проследяване на резултатите следва да се назначи 

програмен директор с поне 7-годишен мандат, който да бъде и ръководител на 

центъра. Програмният директор ще има правомощията да следи дали всяка от 

структурите, включени в нациоанлния всеобхватен център, изпълнява качествено 

спрямо зададените критерии и изисквания своите функции, както и да осъществява 

промени при необходимост от такива в посока добавяне, премахване или подмяна на 

част от звената на база цялостното им представяне. Програмният директор също така 

ще взима решения за разходването на спуснатия бюджет по проекта. Негова задача 

ще бъде периодично да обновява и следи за посрещането на определени нужди, 

спазването на определени научни параметри и насоки, цялостния път на пациента и 

всяка друга ключова дейност, част от функциите на един всекобхватен център.  

Предложение за програмен директор като част от пилотния проект: Проф. д-р Асен 

Дудов, дм, Началник Клиника по медицинска Онкология в Аджибадем Сити Клиник 

 

Реорганизиране на доболничната и болничната помощ 

Към момента доболничната помощ е организирана така, че се очаква от ОПЛ и 

специалисти в специализирана доболнична помощ да извършват процедури по 

профилактика и скрининг на ракови заболявания. При съмнение за онкозаболяване 

пациентът се насочва на случаен принцип към специалист.  

От друга страна болничните заведения, извършващи онкологични операции, 

невинаги притежават целия набор за лечение (химио и лъчелечение). Онкокомисии 

има само по места в болниците при липса на координация с онкодиспансерите. 

Онкодиспансерите рядко са в контакт с извършващия операцията и липсва синхрон 

в определянето на план за лечение. В голям процент от случаите се налага насочване 

на пациента след решение на онкокомисия към друго лечебно заведение за 

продължаване на лечението. Липсва комплексно лечение на едно място от 

поставянето на диагнозата до завършване на лечебния курс и адекватно диспансерно 

наблюдение. В допълнение към това липсва достатъчно финансиране за извършване 

на адекватна хистологична преценка, както и достатъчно патолози. Често пациентът 

не се регистрира в онкодиспансер и не се води на отчет.  

В допълнение към това липсва равномерно разпределение на съвременна апаратура 

и медицинска техника за пълноценна диагностика и лечение. Данните показват, че 

общините нямат достатъчно средства, за да позволят на онкодиспансерите да 

подновяват адекватно на потребностите своята апаратура и сграден фонд. Важно е в 

тях да се извършва пълен обем обслужване на онкоболните, включително и 

диспансерни грижи. Настоящият План предвижда до края на юни 2022 г. да се 

предложи нов вариант за престуктуриране на лечебната мрежа в страната, в който 

ясно ще се разпишат функциите на досегашните "универсални" СБАЛОЗ-и, така че 

МЗ да бъде ефективен ръководител на процесите по лечение и проследяване в тях. 
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Здравни специалисти 

Хората, засегнати от онкологични заболявания, се нуждаят от разнообразна, 

достъпна и висококачествена грижа, ориентирана към семейството. За да осигурим 

това, ние имаме нужда от специалисти с широк спектър от умения, компетенции и 

опит, включително културна компетентност. В сектора се очертават няколко важни 

проблема по отношение на специалистите в областта на здравеопазването: 

• Като цяло има недостиг на квалифицирани служители в много области, 

включително медицински специалисти, медицински сестри и други здравни 

професионалисти; 

• Изискванията към служителите трябва да бъдат точно моделирани и 

прогнозирани, за да се гарантира нуждата от услуги за нарастващ брой 

онкологични пациенти, в съответствие с новите подходи за холистична грижа; 

• Има необходимост за засилване и подкрепа на служителите в системата в 

момента; 

• Липсват програми за продължаващото медицинско обучение, като тяхната цел 

е да поддържат, актуализират и разширяват знанията и уменията, придобити 

по време на следването и специализацията. Непрекъснатото обучение е 

необходимо, тъй като наличните знания, умения и опит бързо остаряват в 

условията на динамичните промени в медицинското познание, техниката и 

технологиите; 

• С цел консистентност в подхода към обучението на медицинските специалисти 

е добре да се помисли за въвеждане на промени в учебния план, както и 

евентуалното изграждане на специализирани академични звена/катедри по 

медицинска онкология в структурата на медицинските университети в 

страната, които да контролират и координират осигуряването на унифицирана 

информация относно постиженията на науката и медицината в тази сфера, 

подсигурена от различните научни структури като част от учебния план. 

 

Инициативи за развитие на човешките ресурси 

Дългогодишните проблеми, включително критичният недостиг на работна сила, 

засягат здравните услуги и услугите за хората с увреждания. Бъдещата работа трябва 

да отчита възможностите, капацитета и културата на настоящите ни служители и да 

подобрява благосъстоянието им. Министерството ще използва данни и информация 

за планиране на нуждата от кадри, което ще измерва и недостига на настоящата и 

бъдещата работна сила. 

Успоредно с това трябва да обърнем внимание и върху разширяването и промяната в 

обхвата на практиката на специалистите, за да постигнем съответствие с новите и 

променящи се модели на грижи (напр. ролята на медицински сестри в радиационната 

онкология) и да насочим ресурси за посрещане на бъдещите нужди. 
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Внедряване на рутинен мониторинг на човешките ресурси и на нуждите на 

здравните специалисти в областта на онкологичните заболявания 

При планиране на политиката следва да се има предвид, че процесът на създаване 

на човешкия капитал е сложен и продължителен процес, като вложените средства се 

възстановяват не веднага и не цялостно. Реализацията на политиката изисква 

сътрудничество на различни заинтересовани страни, имащи отношение към 

развитието на човешкия капитал - професионални организации, висши училища, 

лечебни заведения, органи на местната власт и др. 

Министерството трябва непрекъснато да следи бъдещите тенденции и иновации, 

които биха могли да повлияят на начина, по който предоставяме онкологични грижи. 

От голяма важност е заложеното в Националната здравна стратегия разработване и 

въвеждане на единна информационна система за мониториране на персонала в 

здравеопазването като част от националната здравно-информационна система. 

Първоначалната работа трябва да се съсредоточи върху: 

• определяне на изискванията към здравните специалисти в областта на 

онкологията; 

• ясното разбиране на настоящото състояние на човешките ресурси; 

• определяне на недостига и приоритизиране на сферите, на които трябва да се 

обърне внимание; 

• групите с най-голям риск от ефекта на застаряване на работната сила (напр. 

медицинските сестри и общопрактикуващи лекари). 

 

Създаване на нови роли в рамките на системата на здравеопазване, с цел 

подкрепа на един по-холистичен подход за контрол на рака 

Достъпът до онкологичните услуги е поставен пред предизвикателства на всички 

нива. Достъпът до висококачествена онкологична грижа може да окаже съществено 

влияние върху здравните резултати при раковите заболявания. Трябва да дадем по-

добра възможност на хората за достъп до онкологични услуги, като създадем роли, 

които да осигурят подкрепа на различните етапи по пътя на пациента - от 

диагностицирането до подобряване на живота с и след раковото заболяване. Тези 

роли трябва да включват модели на благосъстояние и философски и практически 

подходи, за да отговорим по-добре на нуждите на хората. 

 

Данни и информация 

Трябва да гарантираме, че всички - включително пациентите, обществото и 

доставчиците на здравни грижи - разполагат с необходимата информация за 

вземането на най-добрите възможни решения. Информацията за пациентите с 

онкологични заболявания в момента се генерира и съхранява от редица участници в 

системата на здравеопазване - лични лекари, лечебени заведения, НЗОК, 

правителствени и неправителствени организации. Ето защо проследяването на пътя 

на пациента се осъществява ръчно и изисква много ресурси.  
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Създаването на надеждна и точна картина на пациентския път при различните видове 

рак, в различните региони или демографски групи е голямо предизвикателство и 

намалява възможността ни да сравняваме резултатите. Трябва да разработим 

прагматичен подход за гарантиране на изчерпателна, достъпна и точна информация 

в подкрепа на предоставянето на качествени грижи по пътя на пациентите с ракови 

заболявания. По-добрата информация подпомага вземането на информирани 

решения не само от медицинските специалисти, отговорните за създаване на 

политики и изследователите, но и от пациентите, когато те трябва изберат стратегия 

на лечение, която най-добре отговаря на индивидуалните им нужди. 

В допълнение към настоящия план следва да се създаде работещ национален раков 

регистър с въвеждането на електронно здравно досие. 

 

Разработване на подробни онкологични данни и информационен план 

Като част от развитието на Националната Здравна Информационна Система (НЗИС), 

ще бъде разработена пътна карта за необходимите данни и информация, която ще: 

• идентифицира и анализира приоритетните данни и информационните нужди 

на основните заинтересовани страни в областта на онкологичните 

заболявания; 

• дефинира как да се подкрепи и ускори внедряването на дигиталните 

технологии, които ще подпомогнат предоставяне на клинично и икономически 

по-ефективни грижи, което ще осигури равнопоставеност; 

• създаде интегриран подход, базиран на стандарти, за събиране, извличане и 

свързване на висококачествени, сравними данни за всички етапи от 

онкологичните грижи, включително грижите предоставени след прекарано 

онкологично заболяване; 

• гарантира своевременното споделяне и използване на свързани и точни 

онкологични данни и информация, които се отнасят до определените 

приоритети; 

• разработи устойчив подход за гарантиране на бърз достъп на 

заинтересованите страни до данни и информация, които да им позволяват да 

създадат работещи решения; 

• разработи политика и стратегия, които гарантират координацията, 

приоритизирането и устойчивия подход към системите за онкологична данни, 

с цел изграждането на ориентирана към пациента и координирана онкологична 

грижа. 

 

Партньорство с публичния и частния здравен сектор, академичните среди и 

международни експерти за генериране на съвместна и координирана 

информация на национално и европейско ниво 

Информацията е от решаващо значение, за да помогне на хората да вземат 

информирани решения в зависимост от диагнозата, лечението и прогнозата на 

раковото заболяване. Целият сектор трябва да си сътрудничи за постигането на 

координация в споделянето на онкологична информация. Трябва да работим 
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съвместно с различни партньори в държавния и частния сектор, както и с 

академичните среди, за да постигнем целите си. 

В рамките на онкологичния сектор и научноизследователските екипи трябва да 

разширим участието си в инициативи за сравняване на резултати от прилагането на 

онкологични грижа чрез включване в утвърдени международни програми на ниво 

Европейски съюз, които разширяват познанието в областта на глобално ниво. 

 

Научни изследвания и иновации 

Висококачествените онкологични научни изследвания и иновации водят до базирани 

на доказателства подобрения в клиничната и неклинична практика на целия цикъл 

на онкологичното заболяване и в по-широк смисъл на здравната система. 

Изследванията и иновациите играят съществена роля за намаляване на тежестта на 

заболяването (например в областта на профилактиката и ранното откриване) и за 

подобряване на резултатите от лечението и качеството на живот на хората, засегнати 

от рака. 

 

Насочване на усилията за определяне на приоритети на научните 

изследвания в областта на онкологичните заболявания, които ще допринесат 

за постигане на резултатите, заложени в Плана 

Насоките за онкологичните изследвания трябва да допълват по-широката 

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 

2017–2030 г. (Министерство на образованието и науката 2017). Трябва да 

координираме онкологичните изследвания в цяла България, така че да получаваме 

информация за приоритетните области на онкологичната грижа, да подобрим 

клиничните практики и да намалим честотата и въздействието на рака върху 

приоритетните популации. 

За да осъществим ефективно този план, ние трябва: 

• своевременно да оценим и внедрим базираните на доказателства изследвания 

и иновации; 

• да си партнираме ефективно със здравния сектор, за да оценяваме, 

приоритизираме и внедряваме технологии, които отчитат и отговарят на 

предпочитанията, нуждите и ценностите на нашата общност; 

• да улесним научните изследвания, които са подходящи и иновативни за 

онкологичния контрол и своевременно да идентифицираме областите, в които 

са необходими специфични изследвания; 

• по-добре да изучим и внедрим изследванията на една базирана на 

доказателства поддържаща и палиативна грижа за намаляване на влиянието 

на рака; 

• да създадем дигитална платформа с национален обхват за обмен на значима 

информация между клиничните специалисти, работещи в сферата на 

онкологията и научните изследователи, чрез която да се предоставят данни от 

реалната практика, стимулиращи идентифицирането на полета за 

допълнителни изследвания. В това число, но не само, информация за 
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проведени генетични изследвания и съпътстващите клинични данни на 

онкологични пациенти с цел откриването на нови патогенни мутации, 

подобряване на диагностиката, кандидати за нови терапевтични подходи и 

други разработки. 

 

Разработване на препоръки за това как може да се постигне справедлив 

достъп и по-широко участие в клинични изпитвания 

Секторът на онкологичната грижа ясно е очертал значимите проблеми, с които се 

сблъсква, включително неравенствата при участието в клинични изпитвания. 

Научните изследванията и иновациите трябва да дадат информация за базирани на 

доказателства интервенции в подкрепа на здравословния начин на живот и 

намаляване на неравенствата между хората, засегнати от рак, включително чрез 

справедливо и по-широко участие в клинични изпитвания, за да се определи дали 

новите здравни технологии или новите начини за използване на съществуващите 

терапии, диагностични тестове, профилактични или поддържащи интервенции са 

безопасни и ефективни. 

За да изпълним този План ефективно, ние трябва да идентифицираме и премахнем 

бариерите пред участието на пациентите в онкологичните клинични изпитвания с 

акцент върху осигуряването на иновативен и справедлив достъп. Прилагането на 

правната рамка за клиничните изпитвания, с цел увеличаване на броя клиничните 

изпитвания и достъпа до тях, трябва да бъде основна функция на специализираните 

услуги за онкологична грижа. 

 

Разработване на методология за сканиране на хоризонта и на процедури за 

оценка и приоритизиране на инвестициите и приложението на нови, 

иновативни лекарствени продукти, клинични практики и технологии на 

национално ниво 

Научните изследванията и иновациите трябва да дадат информация за базирани на 

доказателства интервенции за подобряване на крайните резултати и постигане на 

равенство между хората, засегнати от рак. Това включва геномиката и други 

молекулярни технологии, които трябва да бъдат ускорени, подобрени и 

координирани на национално ниво. Тези технологии предоставят нови възможности 

за изследване на генетичния и молекулярния профил на рака, особено ако имат 

терапевтично приложение. Трябва да има подходяща консултация с патолози и други 

ключови групи в момента, в който таргетните терапии се предлагат за одобрение, 

както и подходящ срок, в рамките на който да се разработят и валидират подходящи 

придружаващи тестове, необходими за новоодобрените лекарства. 

Научните изследванията ще подкрепят разработването на по-ефективни 

диагностични подходи и нови пътища за персонализирана медицина, съобразени с 

геномния профил на човека и характеристиките на заболяването му. 

Секторът на онкологичната грижа е очертал някои проблеми, включително липсата 

на всеобхватна методология за сканиране на хоризонта и ранно идентифициране на 

иновативни здравни технологии в областта на здравето и здравеопазването като цяло 
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и по-специално в областта на онкологията. Освен това съществува дълъг срок за 

трансформиране на резултатите от научните изследвания в политики и практики 

относно иновативни лекарства, клиничните практики и технологиите. Тези проблеми 

ще бъдат адресирани, като част от този план. 

 

Формализиране на международни изследователски партньорства и връзки 

България няма широко международно участие и признание за своите научни 

изследвания и иновации в областта на онкологията. Ето защо страната трябва да 

установи връзки с международни научноизследователски партньори, за да започне 

да участва активно и да дава ценен принос за подобряване на здравния опит и 

резултати както на национално, така и на Европейско и световно ниво. Необходимо 

е също така да се засили участието в международни генетични мрежи, фокусирани 

върху натрупване и анализиране на данни в сферата на онкологията. 

Европейският план за борба с рака също залага голям брой инициативи в тази област. 

Такива краткосрочни инициативи са: създаването на Център за знания в областта на 

раковите заболявания, с цел улесняване на координацията на свързани с раковите 

заболявания научни и технологични инициативи на равнището на ЕС; стартиране на 

Европейска инициатива за образна диагностика при ракови заболявания до края на 

2022 г., в подкрепа на разработването на нови компютърно подпомагани инструменти 

с цел подобряване на персонализираната медицина и иновативните решения. 

В по-дългосрочен план в периода 2021-2025 г. Европейският план за борба с рака 

залага: Европейската инициатива за разбиране на рака (UNCAN.eu), в подкрепа на 

профилактиката и грижите за болните от рак посредством нови научни изследвания 

в областта на рака и иновативна екосистема, включително осигуряване на 

възможност болните от рак пациенти да имат сигурен достъп и да споделят 

електронни здравни досиета с цел трансгранична профилактика и лечение 

посредством европейското пространство за здравни данни.  

Други мерки са разработване на хранилище за цифрови близнаци в 

здравеопазването, включително за по-индивидуално лечение на рака, разширяване 

на Европейската информационна система за рака (ECIS) и стартиране на 

партньорства по линия на Хоризонт Европа инициатива за иновативно 

здравеопазване и партньорството за преобразуване на системите за здравеопазване 

и начина на предоставяне на грижи. 

Също така в периода 2021-2027 г. се планират няколко инициативи, включващи 

стартиране на нов проект, при който се използват високопроизводителни компютърни 

технологии (супер и квантови компютри) с бързо изследване на съществуващи 

молекули и нови комбинации от лекарства и диагностика, както и проекти за 

сътрудничество относно диагностика и лечение на рака чрез използване на 

високопроизводителни компютърни технологии и изкуствен интелект. 
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Времева рамка 

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА, КОЯТО ПРЕДЛАГА УСТОЙЧИВА И МОДЕРНА 

ГРИЖА  

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 
Създаване на Национална мрежа за 

онкологичен контрол Етап 1 

2 
Изграждане на Национални всеобхватни 

центрове Етап 1 

3 Мерки за реорганизиране на доболничната и 

болничната помощ Етап 1 

4 

Внедряване на рутинен мониторинг на 

човешките ресурси и на нуждите на здравните 

специалисти в областта на онкологичните 

заболявания Етап 1 

5 

Създаване на нови роли в рамките на 

системата на здравеопазване, с цел подкрепа 

на един по-холистичен подход за контрол на 

рака Етап 1 

6 Създаване на национален раков регистър Етап 1 

7 Разработване на подробни онкологични данни 

и информационен план Етап 1 

8 Включване в утвърдени международни 

програми на ниво Европейски съюз Етап 1 

9 

Насочване на усилията за определяне на 

приоритети на научните изследвания в 

областта на онкологичните заболявания, които 

ще допринесат за постигане на резултатите, 

заложени в Плана Етап 1 

10 
Разработване на препоръки за това как може 

да се постигне справедлив достъп и по-широко 

участие в клинични изпитвания Етап 1 

11 

Разработване на методология за сканиране на 

хоризонта и на процедури за оценка и 

приоритизиране на инвестициите и 

приложението на нови, иновативни 

лекарствени продукти, клинични практики и 

технологии на национално ниво Етап 1 

12 Формализиране на международни 

изследователски партньорства и връзки Етап 1 
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ПРЕВЕНЦИЯ  

 

Методи за превенция  

• Профилактична ваксинация 

• Механични бариерни предпазни средства - презервативи 

• Ежедневна физическа активност 

• Здравословно хранене 

• Справяне със стреса 

• Отказ от тютюнопушене 

• Ограничаване употребата на алкохол 

• Намаляване на излагането на канцерогени 

 

Съвременен подход 

НЕОБХОДИМОСТ 

Злокачествените заболявания по своята честота и като причина за смърт 

представляват едно от най-големите предизвикателства за общественото здраве, 

пред които сме изправени днес. Съществуват множество рискови фактори за 

възникване и развитие на злокачествени заболявания – фамилна анамнеза, 

генетична предразположеност, начин на живот (пушене, пиене на алкохол, 

неадекватна диета, наднормено тегло, недостатъчна физическа активност), излагане 

на радиация, професионална експозиция, експозиция на канцерогени в околната 

среда, инфекции, някои имунодефицити и лекарства. Според Световната здравна 

организация 30-50% от злокачествените тумори са предотвратими. 

 

Необходими са: 

• Прилагане на съвременни политики и мерки и подобряване на здравната 

осведоменост относно подлежащите на изменение рискови фактори на базата 

на най-новите научни доказателства, с оглед на редуциране на вредните 

влияния върху човешкото здраве. 

• Актуализиране на установените норми за „умереност“ на потреблението на 

вредни стоки и продукти, свързани с рисковите поведенческите фактори, 

съобразно най-новите световни и европейски тенденции в най-развитите 

страни.  

• Ангажиране на браншови организации от хранителната, алкохолната и 

тютюневата индустрия в общите усилия на държавата, медицинските 

специалисти и здравната общественост в подобряване на осведомеността на 

населението относно нивата на риск на предлаганите от тях стоки и продукти, 

както и предприемане на стъпки за ограничаване на предлагането на най-

вредните от тях. 
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Нездравословното хранене в комбинация с консумацията на неподходящи като 

размер порции храна и недостатъчната физическа активност са едни от рисковите 

фактори за развитие на рак, тъй като допринасят за прекомерната телесна маса. 

Затлъстяването е важен рисков фактор за развитието на редица видове рак, като рак 

на гърдата, яйчници, черва, панкреас и др. Промяната на начина на живот в ранна 

възраст е много важна не само за намаляване на риска от развитие на рак, но и за 

здравето като цяло. Превенцията на рака чрез балансирана диета, физическа 

активност и поддържане на адекватна телесна маса може също да допринесе за 

предотвратяване на други заболявания, включително диабет тип 2 и сърдечно-съдови 

заболявания. Диетата, която може да има защитен ефект срещу някои злокачествени 

заболявания, включва увеличаване на консумацията на плодове, зеленчуци, 

пълнозърнести храни, храни богати на фибри, и намаляване на приема на храни, 

богати на вредни мазнини, захар и сол, както и на силно преработени храни (ultra 

processed foods), газирани и високалорични напитки, съдържащи високи нива на 

консерванти и изкуствени добавки. 

 

Тютюнопушенето е най-вредната форма на употреба на тютюн и е най-голямата 

предотвратима причина за преждевременна смъртност и заболеваемост в света днес. 

Тютюнопушенето е свързано с развитието на различни ракови локализации – белия 

дроб, устната кухина, носната кухина и синусите, фаринкса, ларинкса, хранопровода, 

стомаха, панкреаса, черния дроб, пикочния мехур, бъбреците, шийката на матката и 

миелоидната левкемия. Във високоразвитите страни тютюнопушенето причинява 

30% от всички ракови заболявания, като на него се дължат 15-20% от случаите на 

рак в Европа и е основният рисков фактор за смърт от рак в Европа (27% от случаите 

на ракови заболявания се равняват на 700 000 смъртни случаи от рак годишно в ЕС).   

Рискът нараства пропорционално с продължителността на тютюнопушенето и броя на 

цигарите, сходен е и при двата пола, а половите различия в заболеваемостта и 

смъртността обикновено се приписват на различните навици за пушене между 

половете. Около 10-15% от рака на белия дроб при непушачи се дължат на пасивното 

пушене. Европейският кодекс за борба храни, богати на вредни мазнини, захар и сол, 

както и на силно преработени храни (ultra processed foods), газирани и 

високалорични напитки, съдържащи високи нива на консерванти и изкуствени 

добавки определя употреба на тютюн под каквато и да било форма като най-големият 

рисков фактор, като най-висок е рискът от горимите форми на консумация на тютюн 

(тютюневия дим), с оглед на това, че повечето от канцерогенните вещества се 

образуват по време на процеса на изгаряне. Тютюнопушенето на цигари е 

преобладаващият начин на употреба на тютюн и съществуват големи различия в 

нивото на пушене в рамките на ЕС, а делът на пушачите варира повече от пет пъти в 

различните държави. Данните от Евробарометър 2021 г. сочат, че 38% от хората над 

18-годишна възраст в България понастоящем са ежедневни пушачи. Научните данни 

убедително показват, че само пълният отказ може да понижи риска от ракови 

заболявания или от свързана с тютюнопушенето смърт, като Резолюцията на 

Европейския парламент от 16 февруари 2022 г. относно укрепването на Европа в 

борбата с рака определя нуждата от последващи действия от държавите-членки във 

връзка с научните оценки на рисковете за здравето, свързани с употребата на 

навлизащите нови видове изделия, в сравнение с други тютюневи изделия, като 
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„счита, че те биха могли да позволят на някои пушачи да намалят вредата за себе си 

и за околните или постепенно да се откажат от тютюнопушенето“. 

 

Прекомерната консумация на алкохол е свързана с развитието на рак на устната 

кухина, фаринкса, ларинкса, хранопровода, черния дроб, дебелото черво, ректума и 

рак на гърдата. Според някои оценки 1.8 милиона смъртни случая годишно се дължат 

на прекомерна консумация на алкохол. Етанолът и ацеталдехидът от алкохолните 

напитки са класифицирани от IARC като канцерогенни за човека и приблизително 

10% от всички случаи на рак при мъжете и 3% от всички случаи на рак при жените 

в Европа се дължат на консумацията на алкохол. Рискът се увеличава с повишената 

консумация, умножава се с тютюнопушенето и с инфекцията с вируса на хепатит В 

или С за рак на черния дроб. Макар, че е известно, че най-безопасното равнище на 

консумация на алкохол е нулевото, когато става въпрос за превенция на рака, 

нереалистично е да се цели пълен отказ от употребата на алкохол за населението. 

Затова е необходимо:  

• Подобряване на здравната осведоменост на населението и на потребителите 

за вредата от прекомерната косумация на алкохол и предоставянене на 

препоръки за умерена и отговорна консумация на алкохол; 

• Подобряване на здравната осведоменост относно съдържанието на алкохол в 

различните алкохолни напитки, спрямо обема ми, както и преформулиране на 

възприятието в обществото за умерено количество алкохол, чрез ангажиране 

на здравната общественост и частния сектор за предоставяне на информация; 

• Предприеме на мерки, насочени към тежката и рискова консумация на 

алкохол, с фокус върху непълнолетните и младежите; 

• По данни на Американската Асоциация по Клинична Онкология (ASCO) около 

1 млн. от случаите на рак за година са причинени от вирусни инфекции. С най-

голям импакт са човешкият папиломен вирус (HPV), хепатит B вирус (HBV), 

хепатит С вирус и вирусът на Epstein-Barr. 

 

Ваксинацията има важна роля за намаляване на честотата на рак, причинен от 

инфекции. В момента има две ваксини – ваксина срещу HBV (вирус на хепатит В), 

който може да причини рак на черния дроб, и ваксини срещу някои видове HPV 

(човешки папиломен вирус), който може да причини рак на шийката на матката, 

вагината, вулвата, пениса, ануса, устната кухина и гърлото. 

 

Около 1/4 до 1/5 от тежестта на заболеваемостта на населението се причинява от 

фактори на околната среда, така че ракът може да бъде и следствие от излагането на 

вредни фактори от околната среда. Това включва излагане на различни химични, 

физични, биологични и други фактори (например химикали, вторичен тютюнев дим 

или радиация) чрез околната среда – вода, храна, въздух или земя. Въпреки че е 

доказано, че излагането на някои фактори е вредно и може да доведе до рак, това не 

означава, че изложените лица действително ще развият заболяването, тъй като 

трябва да се вземат предвид и други фактори, като доза, начин и продължителност 

на експозиция, както и индивидуална генетична основа и физиологични особености. 
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Индивидите са изложени на канцерогени чрез вдишване на замърсен въздух или 

консумация на храна и вода. Канцерогените могат да се появят в храната в резултат 

на замърсяване с мухъл (афлатоксин), употребата на пестициди или по време на 

термична обработка (акриламид). Храната и водата за консумация могат да бъдат 

замърсени с арсен, от естествен произход или освободени в околната среда в 

резултат на човешка дейност. Замърсената с арсен вода се счита за по-вредна за 

човешкото здраве. Продължителното излагане на арсен е свързано с повишен риск 

от развитие на рак на пикочния мехур, белия дроб, черния дроб, бъбреците и рак на 

хематопоетичната система. Професионалните групи от хора, работещи в различни 

индустрии, които влизат в контакт с тези вещества, признати за карциногени, са 

особено рискови. Най-честите са рак на белия дроб, свързан с азбест, берилий, 

кадмий, кристали от силициев диоксид, хром и никел. Излагането на бензол и 

етиленов оксид е свързано с левкемия при възрастни, докато излагането на катран и 

минерални масла е свързано с рак на кожата. 

 

Дейностите за първична профилактика са от гледна точка на икономическата оценка 

относително евтини и осъществими за прилагане, включително контрол на 

тютюнопушенето, употребата на алкохол и нездравословно хранене, чрез съвети 

относно намаляване на общата консумация на вредни стоки и продукти и начини за 

редуциране на вредата от тях, съвети и подкрепа на диференцирани данъчни 

политики, които насърчават по-малко вредните продукти, за стимулиране на 

здравословния начин на живот. Тъй като разходите за диагностика и лечение на рак 

вече са много високи и продължават да растат, превенцията и добрата осведоменост 

за начините за редукция на риска ще доведе до реални нетни спестявания. Освен 

това рисковите фактори са споделени между много различни незаразни заболявания 

(НИЗ). Например, тютюнопушенето, затлъстяването и лошата диета са рискови 

фактори за няколко основни видове так, но също така са детерминанти за сърдечно-

съдови заболявания, диабет и някои неврологични заболявания. По този начин 

превенцията и редеукцията на риска, както при инвестициите, има многократно 

положителен ефект върху потенциалните разходи за лечение на множество 

незаразни болести (НИЗ). 

 

ЦЕЛИ 

1. Насърчаване на здравословни хранителни навици и редовна физическа 

активност; 

2. Предотвратяване на рак и намаляване на вредния ефект, свързан с 

тютюнопушенето; 

3. Предотвратяване на рак и намаляване на вредния ефект от прекомерна 

консумацията на алкохол; 

4. Предотвратяване на рак, причинен от инфекции; 

5. Предотвратяване на рак и намаляване на нивото на риска, причинен от 

рискови фактори, свързани с околната и работната среда. 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Общо население; 

2. Здравни специалисти; 

3. Медии; 

4. Институции; 

5. Бизнес; 

6. Работодатели; 

7. Служители; 

8. Браншови организации; 

9. Уязвими групи; 

10. Маргинализирани групи; 

11. Доставчици на услуги в сферата на превенцията. 

 

Активности 

1. Насърчаване на здравословни хранителни навици и редовна физическа 

активност 

1.1. Повишаване на осведомеността на широката общественост и експертите 

относно важността на здравословното хранене и редовната физическа 

активност и техните ползи за здравето; 

1.2. Прилагане  национални насоки за хранене в предучилищни и училищни 

заведения; 

1.3. Разработване и прилагане на насоки за хранене според конкретни целеви 

групи с цел намаляване на затлъстяването сред деца, младежи и възрастни; 

1.4. Разработване и прилагане на национални насоки и увеличаване на достъпа 

до съоръжения за физическа активност с ползи за здравето; 

1.5. Внедряване на консултантски услуги за физическа активност в рамките на 

здравната система и насочване към сертифицирани фитнес програми; 

1.6. Внедряване на консултантски услуги за избор на храни с по-ниско вредно 

влияние върху здравето и насочване на широката общестевеност към тях; 

1.7. Прилагане на мерки  за данъчната политика с оглед подобряване на достъпа 

до здравословно хранене – чрез прилагане на цялостна фискална политика, 

която включва достъпност, наличност и приемливост на по-здравословни 

храни и хранителни навици; 

1.8. Увеличаване на възможността за здравословно хранене в заведенията за 

обществено хранене. 

 

2. Предотвратяване на рак и намаляване на вредния ефект, свързан с 

тютюнопушенето 

2.1. Намаляване броя на пушачите до средните нива за ЕС; 

2.2. Повишаване на осведомеността и познанията на широката общественост 

относно вредното въздействие на  тютюнопушенето и възможностите за отказ 

или минимизиране на рисковете при употребата на тютюн; 

2.3. Развитие на положително отношение към отказа от тютюнопушене сред по-

младите поколения и осигуряване на  положителна среда; 
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2.4. Прилагане на съществуващите законови разпоредби с цел намаляване на 

тютюнопушенето и осигуряване на среда без тютюнев дим; 

2.5. Прилагане на мерки за данъчна политика с оглед намаляване на достъпността 

на цигарите, особено за по-младите възрастови групи; увеличение 

максимално на данъка върху цигарите и насочването му изцяло или в голяма 

степен към превантивните дейности и информационни кампании за 

намаляване на риска, включително съгласно Европейския кодекс за борба с 

рака; 

2.6. Подкрепа на  пушачите в усилията им да спрат пушенето; 

2.7. Осигуряване възможност на лекарите и медицинските сестри да лекуват 

пристрастяването към тютюна, както и да предоставят информация относно 

спектъра на риска при употребата на тютюн; 

2.8. Законодателни промени, водещи до по-строг контрол върху пушенето на 

електронни цигари (вайпинг), както и увеличение на контрола при пушенето 

на наргилета и тютюн с устройства за нагряване. 

 

3. Предотвратяване на рак и намаляване на вредния ефект от прекомерната 

консумация на алкохол 

3.1. Намаляване консумацията на алкохол, особено при подрастващите до нива, 

близки до тези в страните от ЕС; 

3.2. Повишаване на осведомеността за алкохола като рисков фактор за редица 

заболявания, включително злокачествени; 

3.3. Развитие на положително отношение сред по-младите поколения за 

ограничаване употребата на алкохол, като цяло, както и относно спектъра на 

риска за различни видове алкохол, и осигуряване на положителна среда; 

3.4. Разработване и прилагане на образователни програми за маргинализирани 

групи и тези в риск от социално изключване; 

3.5. Контрол и наблюдение за прилагането на регулации, които намаляват достъпа 

на алкохол да младото поколение; 

3.6. Подкрепа на общностите в приемането на ефективен подход и интервенции 

за предотвратяване и намаляване на злоупотребата с алкохол; 

3.7. Намаляване на достъпа до алкохол и алкохолни продукти чрез данъчна 

политика. 

 

4.Предотвратяване и намаляване на риска от рак, причинен от инфекции 

4.1. Повишаване на обществената осведоменост относно връзката между 

инфекциите и рака, както и за възможностите за превенция; 

4.2. Изработване на точни и ясни препоръки за ваксинация, базирани на 

медицината на доказателствата от доставчиците на здравни грижи; 

4.3. Изследване на носители на HBsAg  при  бременни жени, имунопрофилактика 

на новородени, чиито майки са дали положителна проба за HBsAg, съгласно 

Закона за защита на населението от инфекциозни болести; 

4.4. Непрекъснато поддържане на висок ваксинационен обхват (>95%) срещу 

хепатит В при кърмачета и лица с повишен риск от инфекция, в съответствие 

с Наредбата за имунизация, серопрофилактика, химиопрофилактика срещу 

инфекциозни болести и на лица, които трябва да спазват това задължение и 

Програмата за ваксинация; 
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4.5. Осигуряване на финансови средства и организация в здравната система с 

оглед непрекъснато осигуряване на ваксинация срещу хепатит В с цел 

изпълнение на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА 

ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 

4.6. Осигуряване на финансови средства и организация в здравната система с 

оглед непрекъснато осигуряване на ваксинация срещу HPV с цел изпълнение 

на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА 

МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ; 

4.7. Предоставяне на обективна обществена информация за ползите и рисковете 

от ваксинацията, в съответствие с безопасното приложение на ваксинацията 

и резултатите от мониторинга на ефективността; Разработване, издаване и  

разпространение на различни информационни и обучителни материали, 

включително аудио- и видео клипове и  филми, предназначени за нуждите на 

отделните целеви групи (момичета, момчета, родители, учители); Провеждане 

на информационни кампании в сътрудничество с национални и местни медии 

за разясняване на риска от заболяването и необходимостта от защита чрез 

имунизация; Провеждане на национални и регионални семинари за 

различните групи изпълнители с цел подобряване уменията  им  за  работа с  

родителите за информиран и отговорен избор и промоция на 

имунопрофилактиката срещу РМШ и другите ваксинопредотвратими 

заболявания; 

4.8. Разработване на стратегия за борба с H. pylori в приоритетни популации. 

 

 

5.Предотвратяване на рак и намаляване нивото на риска, причинен от 

рискови фактори, свързани с начина на живот и работната среда 

5.1. Осигуряване на адекватно ниво на познания за рисковете, свързани с 

наличието на канцерогенни вещества в околната среда и на работното място 

и за начините за ефективна превенция; 

5.2. Намаляване на излагането на канцерогени на работното място чрез прилагане 

на мерки за здраве и безопасност на работното място и осигуряване на ранно 

откриване и лечение чрез провеждане на превантивни прегледи; 

5.3. Осигуряване на безопасна и здравословна околна среда, чрез наблюдение на 

качеството на въздуха, водата и земята, оценявайки въздействието им върху 

здравето и приемане и прилагане на мерки за защита на здравето; 

5.4. Обучение на работодатели и служители относно риска от излагането на 

работното място на канцерогени; 

5.5. Осигуряване на ефективно функциониране на контрола на работното място за 

излагането на канцерогенни вещества, както и прилагането на мерки за 

безопасност на труда чрез укрепване на капацитета на службите за здраве и 

безопасност при работа и инспекция; 

5.6. Обучение за вредното въздействие на излагането на UV лъчи и за ефективното 

прилагане на защитни мерки, включително козметични средства с UV филтър; 

5.7. Правно регулиране на използването на солариуми, включително забрана за 

използване от непълнолетни, изискващо лицензиране и контрол на 

интензитета на UV лампите в тези съоръжения; 
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5.8. Осигуряване на ефективен мониторинг за безопасност на храните и водата за 

консумация от населението, както и на водите, използвани за СПА, по-

специално по отношение на наличието на канцерогенни вещества; 

5.9. Извършване на ефективен мониторинг на замърсяването на въздуха и 

осигуряване прилагането на мерки за намаляване и премахване на 

замърсяването, по-специално по отношение на канцерогените; 

5.10. Създаване на система за мониторинг на замърсяването на околната 

среда, по-специално промишлено замърсени зони и тези с горещи точки; 

5.11. Приемане на програми за елиминиране на азбест и продукти на базата 

на азбест на всички места, където съществува. 

 

 

Времева рамка 

ПРЕВЕНЦИЯ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Насърчаване на здравословни хранителни навици 

и редовна физическа активност Етап 2 

2 Предотвратяване на рак и намаляване на вредния 

ефект, свързан с тютюнопушенето Етап 2 

3 Предотвратяване на рак и намаляване на вредния 

ефект от прекомерната консумация на алкохол Етап 2 

4 Предотвратяване и намаляване на риска от рак, 

причинен от инфекции Етап 2 

5 
Предотвратяване на рак и намаляване нивото на 

риска, причинен от рискови фактори, свързани с 

начина на живот и работната среда Етап 2 
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СКРИНИНГ 

 

Скринингови методи 

Скринингови методи за рак на дебелото черво:  

• Фекално окултен тест за кръв (FOBT); 

• Флексибелна сигмоидоскопия; 

• Колоноскопия и двойно-контрастна иригография; 

• Алтернативни методи с висока специфичност: молекулярна детекция на ДНК 

мутации в клетките, отделени от тумора във фекалиите; виртуална колоноскопия. 

Скринингови методи за рак на гърдата:  

• Самоизследване чрез палпация на гърдата; 

• Ултразвук; 

• Мамография; 

• Ядрено-магнитен резонанс. 

Скринингови методи за рак на маточната шийка:  

• Цитонамазка (Pap тест) - вземане на проба от клетки от повърхността на маточната 

шийка, която се изпраща в лаборатория за изследване под микроскоп; 

• Високопрецизен клинично валидиран ДНК HPV PCR тест – за профилактика на 

инфекция от човешки папилома вирус (HPV) в контекста на диагностично-

клиничен алгоритъм,  включително ефективна стратегия за оценка на риска и 

адекватно проследяване при идентифицирани високорискови HPV генотипи; 

• Колпоскопия; 

• Биопсия. 

Скринингови методи за рак на белия дроб:  

• Проучване на доказателствата и създаване на скринингова програма за рак 

на белия дроб чрез използването на нискодозова компютърна томография 

(НДКТ) 

 

Съвременен подход 

НЕОБХОДИМОСТ 

Колоректален карцином (рак на дебелото черво) 

Колоректалният карцином (КРК) е едно от най-честите злокачествени заболявания и 

при двата пола и представлява 9.7% (1 360 602 нови случаи) в структурата на 

злокачествените заболявания в световен мащаб през 2018 г.  

 

СЗО определя злокачествените заболявания, в частност колоректалният карцином, 

като социално значими неинфекциозни заболявания. Големите разлики между 

показателите в отделните географски райони са свързани с начина на живот и 

влиянието на фактори от околната среда. 
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България заема средно място както по заболяемост, така и по смъртност сред 

останалите страни в света. Засягането на населението в България по области показва 

големи разлики в заболеваемостта. Най-висока е честотата в област София – град, 

следвана от Търново и Габрово, а най-ниска – в Кърджали и Видин. 

 

Когато се разглеждат различията на заболеваемостта и смъртността по пол, прави 

впечатление по-голямото засягане на мъжете в сравнение с жените в глобален 

мащаб. В България по данни на НРР /Национален Раков Регистър/ през 2014 година 

фактическата заболеваемост е 41.1 на 100000 мъже и 35.0 на 100000 жени. 

Тенденцията към нарастване се запазва и при двата пола, по-изразено при мъжете. 

Възрастово-специфичната заболеваемост се увеличава след 40 години, като достига 

своя пик при 75-79 годишни мъже и 80-84 годишни жени. 

 

90% е петгодишната преживяемост при диагноза в ранен стадий, който може да бъде 

установен с редовни ежегодни скринингови изследвания. 71% от болните достигат 

до 5-годишна преживяемост, ако заболяването е установено в по-късен стадий и има 

разпространение в околните тъкани или лимфни възли. Само 14% оцеляват 5 години 

след поставяне на диагнозата в късен стадий, когато заболяването е достигнало до 

по-далечни части на тялото. Програмите за превенция и скрининг могат да намалят 

смъртността от колоректален карцином с близо 30% до 2030 г. 

 

България, Гърция, Латвия и Румъния са единствените държави в ЕС, които не 

провеждат скринингови кампании за колоректален карцином.  Скрининговите тестове 

в страната не се покриват от НЗОК. При симптоми и направление от личен лекар, 

НЗОК покрива стойността на колоноскопията. 

 

Рак на гърдата  

Ракът на гърдата (рак на млечната жлеза - РМЖ) е онкологично заболяване, 

възникващо в епителните клетки на млечните жлези или канали, от което страдат 

основно жени. То е едно от най-социално значимите заболявания в света и засяга 

около една от всеки осем жени в страните със средна продължителност на живота над 

70 г. 

 

В световен мащаб рак на гърдата се среща при около 1.7 милиона жени всяка година 

и е причина за около 500 000 смъртни случая. Той е вторият най-често срещан рак в 

света, но е най-диагностицираният при жени.  

 

Според Българския национален раков регистър от 2017 г. ракът на гърдата е на първо 

място по честота при жените и представлява 26,8 % от всички злокачествени 

заболявания при тях. 72,8% е пет-годишната релативна преживяемост от рак на 

гърдата в България. Тя е 11,1% - по-ниска от средната за Европа (83,9%). 

 

В сравнение с повечето други видове рак, този на гърдата има доста благоприятна 

прогноза. Това се дължи от една страна на възможността за ранно откриване на 

заболяването чрез мамограф, а от друга - на множеството ефективни терапевтични 
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възможности. Това е и причината ракът на гърдата да е на пето място като причина 

за смъртност сред онкологичните заболявания по света. 

 

Поради липса на национална скринингова програма за здрави жени извън риск и 

ефективно работеща профилактика на рисковите групи, ракът на гърдата се 

диагностицира в по-напреднали стадии. Прегледите се случват при поискване и при 

жени на възраст над 50 г., като се изпуска сегментът от жени на възраст от 35-50 г., 

при които случаите на рак на гърдата вече надвишават тези при жените над 50 

години. Направление за преглед при мамолог на жените под 50 г. се полага само при 

симптоматика, което не дава възможност за ранна безсимптомна диагностика. 

 

Рак на маточната шийка 

HPV (човешки папиломен вирус) е много често срещана полово предавана инфекция, 

която причинява почти 5% от всички ракови заболявания при жените и мъжете по 

света. Те включват рак на шийката на матката, ануса, пениса, вагината, вулвата и 

орофарингеалния рак. HPV причинява също така генитални брадавици и повтаряща 

се респираторна папиломатоза (RRP). Проучвания показват, че HPV е отговорен за 

около 53 000 нови случая на рак годишно в 31 европейски страни и 87 000 в по-

широкия европейски регион на СЗО. Смята се, че почти всички (85-90%) от сексуално 

активните жени и мъже ще придобият HPV в даден момент от живота си. Ракът на 

маточната шийка се нарежда на 11-то място сред най-често срещаните ракови 

заболявания при жените и на 12-то място сред най-честите причини за смърт от рак.  

 

Според глобалната стратегия на СЗО за борба с рака на маточната шийка до 2030 г. 

90% от момичетата следва да бъдат ваксинирани до 15-годишна възраст, 70% от 

жените да бъдат подложени на скрининг с подходящ високопрецизен HPV тест на 35 

и 45-годишна възраст и 90% от жените с цервикално заболяване да получат 

навременно лечение и грижи. 

 

Според проучване на въздействието му в Европа скринингът за рак на маточната 

шийка може да намали смъртността от това заболяване с около 90%. Той е достъпен 

в повечето европейски държави, но за съжаление малка част от програмите предлагат 

адекватен механизъм и успяват да покрият голяма част от популацията. Ниското 

покритие често се дължи на липса на достатъчно информация и осведоменост както 

в обществото, така и в професионалните среди.  

 

В допълнение към това повечето държави все още не предлагат високопрецизно HPV 

тестване - най-ефективният метод за скрининг, признат в световен мащаб, който 

предоставя много по-голяма точност от традиционната цитонамазка. Този скринингов 

метод предлага възможност за самостоятелно вземане на пробата, което значително 

улеснява процеса и предполага по-голямо покритие на скрининговата програма. 

 

Покритието на скрининговите програми е много различно в отделните европейски 

държави. Процентите варират от над 70% в някои държави-членки на ЕС до около 

30% в други. Като цяло през 2014 г. около 14% от жените в ЕС на възраст 20-60 

години никога не са правили цитонамазка.  



29 
 

Рак на белия дроб 

Ракът на белия дроб заема едно от водещите места по заболеваемост и смъртност по 

света и у нас. По данни на GLOBOCAN 2020 той преобладава при мъжете, където е на 

първо място по заболеваемост и смъртност, докато при жените е на трето място по 

смъртност. 

 

Смъртността е висока поради късното диагностициране, обикновено в напреднал 

стадий. Средната 5-годишна преживяемост, макар и слабо да се покачва през 

последните години, е значително по-ниска спрямо другите европейски държави. 

 

СЗО препоръчва всички пушачи на възраст между 55 и 74 години, които приемат над 

25 пакета цигари годишно, да се подлагат на ежегоден скрининг. Към момента в САЩ 

и Китай този скрининг е масово използван при целевата популация и се заплаща с 

публичен ресурс, докато в Европа той все още не е масово използван, като опит с 

него има в Италия, Белгия, Хърватия, Нидерландия и Великобритания.  

 

Все повече проучвания излизат с резултати, показващи ползи при удължаване на 

живота на пациентите и качеството им на живот, намаляване на смъртността, по-

лесно и същевременно по-евтино лечение на пациентите. 

 

Към момента единственият подходящ за скрининг на рака на белия дроб метод е 

нискодозовата компютърна томография (НДКТ). Изследването се препоръчва при 

хора, които нямат оплаквания, но са с висок риск за развитие на карцином на белите 

дробове. 

 

Скриниг на туморни маркери 

Сред съвременните методи за провеждане на скрининг на туморни маркери е 

патентованата технология за пробовземане на капилярна кръв по т.нар. Dried Blood 

Spot (DBS) метод, който значително улеснява процеса и премахва дискомфорта на 

пациента, свързан с венепункция. Този метод е изключително удобен и позволява 

пробовземане на всяко място и от необучен персонал, дори самостоятелно в домашни 

условя. Кръвната проба се запазва стабилна на стайна температура до 1 седмица, без 

да се нарушават нейните качества, което способства логистиката. Този метод 

позволява да се разшири обемът на изследваните лица и да се достигне до места и 

пациенти със стандартно ограничен достъп до лаборатории. Още повече този метод 

създава възможност за снемане на проби в кабинети на лекари (в това число и 

общопрактикуващи и специализирани), лечебни заведения и специфично обособени 

пунктове за това, без особени усилия. Предимствата на метода предполагат 

потенциална успешна реализация на масиран скрининг. 

 

Образованието на здравните специалисти, особено в първичната медицинска помощ, 

също е от решаващо значение. Последователната и добре поднесена информация и 

съвети към пациентите от общопрактикуващи лекари и медицински сестри има 

потенциала да доведе до значителна промяна в решенията, които хората вземат 

относно включването им в скринингови програми. 
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Наред със скрининговите програми е необходимо да се инициират образователни 

кампании за повишаване на здравната култура на населението за важността на тези 

програми. 

ЦЕЛИ 

1. Дефиниране и диагностициране на рисковите групи възможно най-рано; 

2. Повишаване информираността на населението относно важността на скрининга; 

3. Систематизиране на скрининговия процес и улесняване на достъпа до него; 

4. Въвличане и активно участие на ОПЛ в скрининговия процес; 

5. Стандартизиране на скрининговия процес; 

6. Намаляване общия процент на заболеваемостта; 

7. Намаляване общия процент на смъртността; 

8. Намаляване на разходите за лечение; 

9. Подобряване на качеството и продължителността на живота. 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Институции; 

2. Специалисти; 

3. ОПЛ; 

4. Лечебни заведения и структури; 

5. Лаборатории; 

6. Общество. 

 

Активности 

Колоректален карцином 

 

1. Образователна програма за подпомагане на ранната диагноза 

 

1.1. Повишаване на информираността на населението да разпознава началните 

симптоми на колоректалния карцином; 

1.2. Обучаване на семейните лекари да разпознават ранните симптоми на рака на 

дебелото и правото черво; 

1.3. Подобряване на възможността за достъп на пациентите до специализирани 

медицински звена, в които се извършват специфични изследвания (долна 

флексибелна и ригидна ендоскопия, изследване на туморни маркери и др.).  

 

2. Скринингова програма 

 

2.1. Дефиниране на скринингови групи; 

2.2. Избор на подходящ скринингов тест; 

2.3. Осигуряване на организация, логистика и механизъм за включване на ОПЛ в 

процеса; 

2.4. Информиране на популацията за наличието на скрининговата програма и 

стъпките за включване в нея, както и очакваните резултати и ползи; 
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2.5. Организиране на образователна програма за специалисти; 

2.6. Осигуряване на справедлив достъп на всички желаещи и стабилност на 

програмата във времето; 

2.7. Изготвяне на протоколи за действие и осигуряване на последващ достъп до 

лечение; 

2.8. Осигуряване на надлежно документиране на програмата с цел проследяване 

и последващ анализ. 

 

Рак на гърдата 

 

1. Образователна програма  

 

1.1. Повишаване на информираността на обществото относно рисковете, които 

крие ракът на гърдата и важността на ранната диагностика за изхода от 

лечението и качеството на живот на пациента; 

1.2. Обучение на ОПЛ и медицинските сестри за важността на скрининговите 

програми и тяхната роля в процеса на информиране на таргетната популация; 

1.3. Изграждане на мрежа от информационни материали, използвайки различни 

формати и канали с цел достигане на всички целеви групи. 

 

2. Скринингова програма 

 

2.1. Изграждане на механизъм на скрининговата програма спрямо европейските и 

световни насоки; 

2.2. Избор на подходящ скринингов метод с цел постигане на по-голямо покритие 

на програмата; 

2.3. Осигуряване на организация, логистика и механизъм за включване на ОПЛ в 

процеса; 

2.4. Дефиниране на целевата популация за включване в скрининговата програма; 

2.5. Информиране на популацията за наличието на скрининговата програма и 

стъпките за включване в нея, както и очакваните резултати и ползи; 

2.6. Осигуряване на справедлив достъп и стабилност на програмата във времето; 

2.7. Изготвяне на протоколи за действие и осигуряване на последващ достъп до 

лечение; 

2.8. Осигуряване на надлежно документиране на програмата с цел проследяване 

и последващ анализ. 

 

Рак на маточната шийка 

 

1. Образователна програма  

 

1.1. Повишаване на информираността на обществото относно рисковете, които 

крие ракът на маточната шийка и важността на ранната диагностика за изхода 

от лечението и качеството на живот на пациента; 

1.2. Обучение на ОПЛ и медицинските сестри за важността на скрининговите 

програми и тяхната роля в процеса на информиране на таргетната популация; 
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1.3. Изграждане на мрежа от информационни материали, използвайки различни 

формати и канали с цел достигане на всички целеви групи. 

 

2. Скринингова програма 

 

2.1. Изграждане на механизъм на скрининговата програма спрямо европейските и 

световни насоки; 

2.2. Въвеждане на високопрецизен клинично валидиран ДНК HPV PCR тест в 

скрининговата програма с цел улесняване на процеса и постигане на по-

голямо покритие на програмата; 

2.3. Създаване на адекватен диагностично-клиничен алгоритъм на база на 

последните препоръки в ЕС,  включително ефективна стратегия за оценка на 

риска и адекватно проследяване при идентифицирани високорискови HPV 

генотипи; 

2.4. Осигуряване на организация, логистика и механизъм за включване на ОПЛ в 

процеса; 

2.5. Дефиниране на целевата популация за включване в скрининговата програма; 

2.6. Информиране на популацията за наличието на скрининговата програма и 

стъпките за включване в нея, както и очакваните резултати и ползи; 

2.7. Осигуряване на справедлив достъп и стабилност на програмата във времето; 

2.8. Изготвяне на протоколи за действие и осигуряване на последващ достъп до 

лечение; 

2.9. Осигуряване на надлежно документиране на програмата с цел проследяване 

и последващ анализ. 

 

Рак на белия дроб 

 

1. Образователна програма  

 

1.1. Повишаване на информираността на обществото относно рисковете, които 

крие ракът на белия дроб и важността на ранната диагностика за изхода от 

лечението и качеството на живот на пациента; 

1.2. Обучение на ОПЛ и медицинските сестри за важността на скрининговите 

програми и тяхната роля в процеса на информиране на таргетната популация; 

1.3. Изграждане на мрежа от информационни материали, използвайки различни 

формати и канали с цел достигане на всички целеви групи. 

 

2. Скринингова програма 

 

2.1. Събиране и изследване на всички проучвания и данни от други държави 

относно скрининга за рак на белия дроб и ползите от нискодозова компютърна 

томография; 

2.2. Изграждане на механизъм на скрининговата програма спрямо европейските и 

световни насоки; 

2.3. Осигуряване на организация, логистика и механизъм за включване на ОПЛ в 

процеса; 
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2.4. Дефиниране на целевата популацията за включване в скрининговата 

програма; 

2.5. Информиране на населението за наличието на скрининговата програма и 

стъпките за включване в нея, както и очакваните резултати и ползи; 

2.6. Осигуряване на справедлив достъп и стабилност на програмата във времето; 

2.7. Изготвяне на протоколи за действие и осигуряване на последващ достъп до 

лечение; 

2.8. Осигуряване на надлежно документиране на програмата с цел проследяване 

и последващ анализ. 

 

Скриниг на туморни маркери 

• Осъществяване на скринингова програма на населението на няколко етапа по 

следните приоритети: 

✓ Приоритет 1: Рак на гърдата (CA-15-3), шийката на матката (CA-125) и 

колоректален (CA 19-9). 

✓ Приоритет 2: Рак на простата (PSA), белия дроб (CYFRA 21-1), стомаха (CA 

72-4). 

• Информиране на медицинските специалисти и широката публика за същността 

на съвременния метод за изследване на туморни маркери чрез установяване 

на партньорски отношения с лечебни заведения, лаборатории, ОПЛ и 

разпространение на информационни материали; 

• Организиране на клинични изпитвания за осигуряване на надеждни и точни 

резултати, унифицирани с местните методи; 

• Организиране на рандомизиран скрининг сред неопределен брой лица чрез 

общопрактикуващи лекари, лечебни заведения, дигитална платформа и 

скрининг пунктове; 

• Организиране на таргетен скрининг при лица с висок риск от развитие на 

малигнен процес; 

• Извеждане на статистически данни и анализ на резултатите. 

 

Времева рамка 

СКРИНИНГ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                                                    

Етап 2 (2024-2027) 

Рак на дебелото черво 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Рак на гърдата 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 
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Рак на маточната шийка 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Рак на белия дроб 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Скриниг на туморни маркери 
Етап 2 
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ИНОВАТИВНА ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностични методи  

• Образна диагностика 

• Патохистологичната и молекулярната диагностика 

• Генетични изследвания и консултиране 

Образна диагностика 

В комбинация с лабораторните изследвания, ефективната образна диагностика може 

да потвърди дадено онкологично заболяване, да се използва за наблюдаване 

развитието на болестта, както и да помогне за планирането и оценката на ефекта от 

лечението. Възможността за прецизно идентифициране на предракови тъканни 

аномалии и ранни онкологични заболявания може да спести множество потенциални 

финансови и физически тежести за пациента и неговите близки. 

 

Сред най-разпространените методи за образна диагностика са: 

• Ултразвук 

• Рентген 

• Мамография 

• Ядрено-магнитен резонанс 

• Компютърна томография (CT scan) 

• Молекулярна и нуклеарна образна диагностика (PET и SPECT scan) 

 

Патохистологична и молекулярна диагностика 

Прецизната патохистологична и изчерпателната молекулярната диагностика са 

основата на съвременното лечение на онкологичните заболявания. Молекулярната 

диагностика включва диагностична имунохистохимия и изследване за откриване на 

биомаркери - прогностични маркери и терапевтични таргети. За провеждането на 

тези изследвания се използват различни методи за молекулярен анализ. Освен за 

точна диагноза, резултатите от тези изследвания се използват и за поставяне на 

прецизна диагноза на рака и класификация и определяне на специфични 

прогностични категории, за установяване на минимални резидуални находки или 

ранна прогресия, както и да се прогнозира отговорът на лечението. Молекулярните 

диагностични тестове може да разкрият и фамилно предразположение към 

злокачествени тумори с определена локализация. 

 

Генетични изследвания и консултиране 

Между 5 и 10% от злокачествените тумори са наследствени, т.е. възникват в резултат 

на наследствени мутации (герминативни мутации), които обикновено засягат 

туморните супресори. Понастоящем са известни повече от 30 гени, асоциирани с 

повишен риск за някои видове рак. В семейства, в които съществуващите критерии 

насочват към вероятност от развитие на наследствен рак, както пациентът, така и 

здравите му кръвни родственици трябва да бъдат насочени към генетична 

консултация.  
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В България генетичното консултиране за наследствени онкологични заболявания, 

особено за възрастни, би трябвало да бъде усъвършенствано. То трябва да е 

комплексно и да обхваща всички видове рак. По закон и медицински стандарт то 

трябва да се извършва от лекар с придобита специалност „Медицинска генетика“ и с 

експертиза по наследствени онкологични заболявания. 

 

Съвременен подход 

НЕОБХОДИМОСТ 

Необходимо е прилагане на иновативнинови, валидирани и разходо-ефективни 

методи на молекулярна диагностика на рака с цел прилагане на прицелна терапия. 

Основна цел е персонализиране на подхода - определянето на вида лечение, което 

ще бъде най-ефективно за отделния пациент, таргетиране на субпопулация от 

пациенти, които ще се повлияят най-добре от определено лекарство и избягване на 

излишни токсични терапии при пациенти, при които няма да има ефект. Този тип 

изследвания са много важни и от гледна точка на общественото здравеопазване, 

понеже предполагат по-ефективен контрол на разходите. 

 

Необходимо е също така да се усъвършенства ранното откриване и лечение на 

наследствените онкологични заболявания. 

 

Към момента в България няма формиран водещ център за молекулярна образна 

диагностика и терапия с радиофармацевтици с изявени специалисти, които не само 

да въвеждат и прилагат иновативни диагностично-терапевтични методи, но и да 

обучават специалисти-лекари, лаборанти, физици и химици, които да прилагат тези  

хибридни образни и терапевтични методи във всички центрове в страната, 

разполагащи със съответната апаратура и лицензиран стационар. 

 

Освен това е известно, че за сега радиолигандната терапия при болни в метастатичен 

стадий от простатен карцином или невроендокринен тумор /НЕТ/, вече резистентни 

на други видове терапии, не се прилага у нас и не се финансира от държавата. Част 

от тези болни се лекуват в чужбина за сметка на НЗОК при заплащане на значителни 

средства, ако пациентите могат и имат основание за кандидатстване и одобрение от 

водещи експерти. 

 

По-голямата част от болните, обаче, остават нелекувани, с ниско качество на живот, 

страдащи (не само те, но и техните семейства) и с намалена преживяемост. 

Създаването на такъв терапевтичен център за радиолигандна терапия с 

радиофармацевтици, финансирани по проекта, ще създаде условия тези болни да 

бъдат лекувани адекватно и с необходимото качество на живот и удължена 

трудоспособност. 

 

Според препоръките на IAEA* на всеки 600 000 жители е необходим 1 РЕТ-СТ скенер 

за адекватно осигуряване на диагностичните нужди на онкоболните, позволяващо 
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планиране на навременно и персонализирано лечение. В момента България 

разполага с общо 9 такива хибридни скенера, разположени неравномерно в страната,  

като половината са локализирани само в София, докато в няколко града с 

университетски болници и голям брой наблюдавани и лекувани онкологични болни 

липсват такива. 

 

В допълнение към това понастоящем в страна ни липсва възможност за дистанционно 

разчитане на резултати от хибридната образна диагностика. Това затруднява 

лекарите и пациентите при поставяне на финалната диагностика и прилагане на 

съответно лечение, поради невъзможност за лесен достъп до водещо експертно 

мнение. 

 

ЦЕЛИ 

1. Въвеждане в рутинната онкологична практика и осигуряване на равен достъп  

до иновативни диагностичнио-терапевтични методи, като секвенирането от 

следващо поколение за бързо и ефективно определяне на туморния генетичен 

профил; 

2. Осъвременяване на стандартите по обща и клинична патология; 

3. Интензивно обучение на специалисти в приложението на иновативни 

диагностично-терапевтични методи; 

4. Осигуряване на съвременна апаратура за диагностика, която да бъде 

равномерно разпределена в страната, за осигуряване на бърз достъп на 

пациентите до иновации; 

5. Осигуряване на улеснен достъп до водещо експертно мнение и създаване на 

молекулярни туморни бордове; 

6. Насърчаване на сътрудничеството с международни високо специализирани 

центрове; 

7. Създаване на високо-технологични всеобхватни референтни центрове за 

молекулярна диагностика и клинична генетика, имунологична диагноза и 

патохистология, за подобряване на достъпа до висококачествена диагностика 

и повишаване на качеството чрез допълнителни анализи; 

8. Включване на молекулярната диагностика в разработването на нови, по-

ефективни скрининг програми  и  прецизиране на рисковите групи;  

9. Мониториране на резултатите от лечението на база специфични промени в 

туморния геном за последваща промяна в терапевтичната стратегия; 

10. Персонализиране на лечението на раково болните с прилагане на 

мултидисциплинарен подход и все по-широко прилагане на молекулярната 

диагностика; 

11. Подобряване на достъпа и включване на повече пациенти в клинични 

проучвания въз основа на туморния генетичен профил; 

12. Стимулиране на връзката между фундаменталната наука и клиничната 

практика при откриването на нови молекулярни биомаркери и нови технологии 

за прогнозиране на чувствителността на тумора към лечението; 

13. Осигуряване на равен и бърз достъп до генетично консултиране, диагноза и 

превантивно лечение на всички лица в риск от наследствен рак и на техните 

кръвни роднини; 
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14. Въвеждаме на скринингова програма, включваща „Генетичен паспорт на 

новороденото“, с цел ранно установяване на лицата с висок риск от 

наследствен рак; 

15. Въвеждане на комплексна скрининг програма за ранна диагноза при лица с 

генетично предразположение към рак; 

16. Ефективна превенция на наследствените онкологични заболявания. 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Пациенти 

2. Здравни специалисти 

3. Специализирани лечебни заведения 

4. Комплексни и клинични онкологични центрове 

5. Университетски болници  

6. Лаборатории 

7. Държавни институции 

8. Научни дружества 

 

Активности 

1. Изграждане на референтни центрове 

 

Проектът предвижда създаване на водещ референтен център за иновативна 

хибридна образна диагностика и терапия с радиофармацевтици у нас - “Center 

of excellence”, който  трябва  да включва следните функционални звена: 

 

✓ Диагностичен подцентър с най-нова генерация  хибридни скенери - РЕТ-

СТ /при възможност и преценка - total body PET-CT/ и SPECT-CT със 

съответното строителство и оборудване, съгласно българското 

законодателство, така и съответната радиохимична лаборатория за 

получаване и съхранение на готови радиофармацевтици и за синтез на 

терапевтични радиолиганди; При одобрение и инсталиране на 

хибриден скенер-PET/MRT е необходимо да бъдат обучени съответните 

специалисти във водещи центрове в Европа за провеждане и разчитане 

на тези изследвания; 

✓ Терапевтичен център /стационар/ за иновативна радиолигандна 

терапия със 177Lu-PSMA  177Lu DOTA, съответно на болни с простатен 

карцином и невроендокринни тумори /НЕТ/, както и за терапия с 

остеотропни радиофармацевтици при болни с метастатична костна 

болест, маркирани със 153Sm, 223Ra, 186/188Re; 

✓ Осигуряване на регулярна доставка, финансирана от проекта, на нови 

радиофармацевтици за диагностика и терапия със снабдяване с 

прекурсори и радионуклиди за синтез на терапевтични  радиолиганди. 
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2. Инициатива „Диагностика на рака и лечение за всички” 

 

Съвременна диагностична дейност с PET-CT скенери за болни от цялата 

страна и създаване на възможност за  дистанционно разчитане/помощ при 

разчитане на резултатите от изследването. 

 

Проектът предвижда следното: 

✓ Закупуване на 2-3 нови PET-CT скенера, с които да се осигури 

диагностика на онкоболните на място, близо до тяхното 

местоживеене; 

✓ Програмно осигуряване за телемедицина с  възможност за „второ 

мнение” при разчитане на резултати от хибридната образна 

диагностика от водещ специалист по нуклеарна медицина и 

оказване на консултативна помощ на колеги при необходимост; 

✓ Осигуряване на нов софтуер за изкуствен интелект при хибридните 

образни изследвания и обучение по него. 

 

3. Програма за осъвременяване на патохистологичната и молекулярна 

диагностика 

3.1. Повишаване на компетентността на националните експерти, специалистите по 

медицинска онкология, патология, медицинска генетика и ОПЛ чрез насочено 

следдипломно обучение; 

3.2. Своевременно актуализиране на медицинските стандарти по патология;  

3.3. Създаване на Молекулярни Туморни Бордове към мултидисциплинарните 

туморни бордове с цел използване на пълния потенциал на молекулярната 

диагностика в лечението и мониторирането на онкологичните заболявания; 

3.4. Осигуряване на адекватно финансиране за:  

✓ Осигуряване на необходимото техническо оборудване за въвеждане на 

молекулярната диагностика в рутинната клинична практика; 

✓ Адекватно заплащане на молекулярните диагностични тестове, включващо 

ясно дефинирани и прозрачни методики на ПЧП между фармацевтични и 

биотехнологични компании и НЗОК; 

✓ Следдипломно обучение по молекулярна патология, биоинформатика, 

молекулярна биология. 

3.5. Включване на молекулярните тестове в базата данни на раковия регистър с 

цел оптимизиране на анализите на информативността на туморните маркери 

и  клиничната им приложимост; 

3.6. Приемане на специални правила за регулиране и контрол за работа и 

съхранение на пробите в тъканните банки, които да гарантират качеството на 

пробите и начина на работа с тях; 

3.7. Създаване на система за акредитация, сертифициране и контрол на 

молекулярно-диагностичните лаборатории, включваща вътрешен и външен 

контрол на качеството, която да отговаря на стандартите на ЕС за персонал, 

техническо оборудване и начин на работа; 

3.8. Прехвърляне на рутинната молекулярна диагностика от болничната в 

извънболничната помощ при осигуряване на необходимото финансиране; 

3.9. Въвеждане на адекватни методики за ОЗТ за биомаркери и други молекулярно 

диагностични методи, с цел адекватна оценка на тяхната ефективност, 
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ефикасност и бюджетно въздействие и бързо включване в позитивния списък 

на НЗОК; 

3.10. Периодично актуализиране на процедурите с цел бързо въвеждане на 

новите молекулярно диагностични методи в клиничната практика; 

3.11. Във всички медицински университети са завършени или в ход проекти 

за изграждане на центрове за компетентност по персонализирана медицина с 

фокус върху онкологията, съфинансирани по европейски програми. Те могат 

да поемат функциите на референтни центрове; 

3.12. Стимулиране на връзката между фундаменталната наука и клиничната 

практика при откриването на нови молекулярни биомаркери и нови 

технологии за прогнозиране на чувствителността на тумора към лечението 

чрез създаване на консорциуми по съвместни проекти, изграждане на център 

за върхови постижения в областта на онкологичната наука с участието на 

специализирани институти към БАН, научните звена на медицинските 

университети, като в обработката на данните да се включи и суперкомпютърът 

в „София Тех Парк“ с цел транслиране на постигнатите резултати от научните 

изследвания в клиничната практика. 

 

4. Програма за осъвременяване на подхода в генетичните изследвания и 

консултиране 

4.1. Адекватно финансиране и осигуряване на генетичните центрове/лаборатории 

с необходимото техническо оборудване – поне 5 секвенатора от ново 

поколение, напр. от технологията NanoPor в катедрите по медицинска 

генетика на медицинските университети или в центровете за компетентност 

към тях, като се разчете оптимално натоварването на всеки от тях, така че да 

е осигурен достъп до тях на лицата в риск и техните кръвни родственици, като 

се вземат предвид географското разположение, броят на населението и 

разпространение на наследствените онкологични заболявания. Те трябва да 

са свързани и със специализираните болници по онкология, и с клиничните 

онкологични центрове. С оглед осигуряване на бърз достъп до генетично 

консултиране трябва да се използват възможностите на телемедицината; 

4.2. С помощта на ОПЛ всички лица с фамилна анамнеза за онкологично 

заболяване или установен висок риск от наследствен рак и техните кръвни 

роднини да бъдат насочвани за генетично консултиране; 

4.3. Синхронизиране на стандартите за качество, ELSI (ethical, legal, social and 

economic) изисквания, установени добри практики в България с тези, 

разработени от ЕС в рамките на Инициативата „1+ Милион генома“, чийто 

член е България от 2018 год.; 

4.4. Разработване на скринингова програма за лица с генетично 

предразположение към онкологични заболявания; 

4.5. Създаване на регистър за наследствените видове рак в България и на лицата 

с висок наследствен риск и техните кръвни родственици; 

4.6. Осигуряване на финансиране на всички ефективни превантивни процедури и 

видове лечение при наличие на висок риск от наследствено онкологично 

заболяване, включително психологично консултиране и лечение; 

4.7. Своевременно актуализиране на медицинските стандарти по медицинска 

генетика, акредитиране и сертифициране на лабораториите, оторизирани да 

извършват генетично консултиране; 
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4.8. Разработване и въвеждане на специални програми за СДО по генетично 

консултиране за наследствени онкологични заболявания за лекари и 

медицински сестри; 

4.9. Обучение на ОПЛ за рисковете от наследствен рак и необходимостта от 

генетично консултиране на лицата с фамилна анамнеза; 

4.10. Повишаване на информираността на обществото за значението на 

ранната диагностика на рака, ранната превенция и скрининговите програми; 

4.11. Създаване на централен регистър на биобанките, който да съблюдава и 

спазването на европейските стандарти за качество на пробите, методи на 

изолиране, съхранение, право на достъп до данните и материалите; 

4.12. Разширяване на възможностите за цялостно геномно секвениране на 

онкологични пациенти и провеждането на такъв тип изследване на поне 1500 

новодиагностицирани пациенти на година. Резултатите от геномното 

секвениране трябва да бъдат комбинирани с клинични данни, за да дадат 

възможност от една страна да се направи оптимален избор за терапия за всеки 

конкретен пациент, а от друга страна да се изгради база данни, която да 

подпомогне научните изследвания в сферата на онкологията и също така 

идентифицирането на подходящи пациенти за клинични изследвания. 

4.13. Създаване на единен орган за координиране на генетичните 

изследвания в центровете за компетентност от цялата страна, който да 

управлява методите за насочване на пациентски проби за изследване, 

извършване на необходимите анализи, предоставяне на клинични доклади и 

съхраняване на свързаните документи. Той трябва също така да подсигурява 

деидентифицирането на данните, за да могат те да бъдат използвани и за 

научни разработки. 

4.14. Създаване на централна база генетични и клинични данни и ИТ 

инфраструктура, която да осигури правилното им съхравянаве и управление. 

Създадената база данни трябва да включва платформа за анализ, към която 

да имат достъп оторизирани лица. За целите на базата данни е необходимо 

ангажирането на специалисти по биоинформатика и медицинска генетика и 

други ИТ специалисти, като инженери по данни, разработчици на софтуер, 

специалисти по сигурността. 

Времева рамка 

 

ИНОВАТИВНА ДИАГНОСТИКА 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                         

Етап 2 (2024-2027) 

1 Изграждане на референтни центрове Етап 2 

2 
Инициатива „Диагностика на рака и лечение 

за всички” Етап 2 

3 

Програма за осъвременяване на 

патохистологичната и молекулярна 

диагностика Етап 2 

4 Програма за осъвременяване на подхода в 

генетичните изследвания и консултиране Етап 2 
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ИНОВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

 

Лечебни методи  

• Хирургия 

• Лъчелечение (радиационна онкология) 

• Лекарствено лечение (медицинска онкология) 

• Палиативно и симптоматично лечение  

Съвременен подход 

 

НЕОБХОДИМОСТ 

Съвременното лечение на злокачествените туморни заболявания се базира на 

комплексно и мултидисциплинарно противораково терапевтично поведение - 

хирургично, лъчетерапевтично, лекарствено. И трите направления в лечението на 

рака са оптимизирани с нови методи, техники и фармакологични групи, които 

нерядко се прилагат дори и в комбинация - интраоперативно лъчелечение, съчетана 

лъче-химиотерапия, комбинация от химиотерапия и имунотерапия или таргетно 

лечение.  

 

Персонализирана медицина 

Персонализираната медицина е нов подход в грижата за пациентите, който позволява 

на лекарите от различни специалности чрез диагностични тестове да се 

идентифицират специфични биологични маркери, включително генетичния профил 

на индивида, които да насочват клиничните решения. Появата на персонализираната 

медицина е в резултат на разкриване на биологичните характеристики на туморите и 

играе важна роля в профилактиката, диагностиката, прогнозата и терапията на рака. 

 

Мултидисциплирен подход (МДП) 

Мултидисциплинарният подход и развитието на мултидисциплинарни екипи в 

онкологията са потенциално най-ефективен начин за бързо подобряване на успеха 

на лечението на рак. Мултидисциплинарният екип (МДЕ) взема съвместно решение 

за първоначалния план за лечение. МДЕ взема решения и за рационално 

диагностично лечение на пациенти, което позволява по-бързо първоначално и по-

ефективно по-нататъшно лечение на пациенти със злокачествено заболяване.  

 

Към момента мултидисциплинарните екипи в България се състоят от медицински 

онколог, хирург, патолог, образен диагностик, специалист по нуклеарна медицина, 

както и специалисти от други специалности, в зависимост от туморната локализация, 

като гастроентеролози, пулмолози и други.  

 

За съжаление често липсва междинно звено, което да помага на пациента да се 

ориентира след поставяне на диагнозата, да отговаря на неговите въпроси и нужди и 

да е специално обучено да изпълнява връзката между пациент и лекар. 
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Системно онкологично лечение 

Системното лечение на рак е една от най-обещаващите медицински области, където 

промените настъпват почти ежедневно. Тъй като ракът най-често е системно 

заболяване, системното онкологично лечение е в основата на успешното лечение на 

рака. То се състои от противотуморно и поддържащо лечение.  

 

Системното онкологично лечение е сложно и комплексно, често придружено от 

значителни нежелани лекарствени ефекти за пациента, но също и потенциално 

вредни въздействия за околната среда и не на последно място – все по-често е и 

скъпо. Ето защо системната онкологична терапия трябва да бъде ограничена до 

определени институции, където съществуват условия за правилното й прилагане и с 

възможности за проследяване на ефективността и безопасността, както и 

възможности за отстраняване на лекарствено свързаната токсичност. 

 

Медицинска онкология 

В България медицинската онкология е разпозната като самостоятелна специалност 

през 2007 г. Към момента клиниките/отделенията по медицинска онкология в 

страната са разположени неравномерно. В допълнение към това обучението по 

медицинска онкология би следвало да включва: обучение в медицинските 

университети, акредитирано продължаващо обучение на лекари специализанти и 

специалисти по медицинска онкология и обучение на специалисти и специализанти 

от други специалности, включително и общо-практикуващите лекари, както и да се 

определи тяхната роля и позиция в онкологичната мрежа.   

 

Участие на пациента при вземане на решение за лекарствена терапия 

В медицинската практика днес все по-широко навлиза информираното и споделено 

вземане на решение за терапевтично поведение, като целта му е пациентите да 

вземат по-активно участие. Предизвикателствата пред постигането му са най-вече 

проблеми в комуникацията между лекар и пациент (когнитивни ограничения, т.нар. 

състояние на „chemo brain”, емоционални фактори). Съществуват различни подходи 

да се увеличи сигурността и спокойствието на пациентите във връзка с предстоящото 

лечение, както начини на информиране на болния и неговите близки, с които е добре 

лекуващият онколог да се съобрази. Всичко това намира израз в съвременните 

ръководства в онкологията – национални, международни (ESMO, ASCO, NCCN), както 

и в данните от регистрите за преживяемост за всяко злокачествено заболяване. 

 

ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на бърз и равен достъп до съвременно, иновативно лечение; 

2. Насърчаване на клиничните изпитвания; 

3. Ефективно въвеждане на мултидисциплинарния подход в практиката;  

4. Осигуряване на административна подкрепа за прилагането на нови системни 

форми на лечение преди пускането им на пазара, т.нар. състрадателна 

употреба; 
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5. Създаване на стимули за осигуряване на достъп до нови терапии, като 

едновременно с това се създаде рамка за осигуряване на задължителен 

достъп до продукти от особен интерес; 

6. Осигуряване на прозрачна, публична, бърза, гъвкава система за одобряване 

на нови онкологични лекарства, както и система за контрол на успеха на 

тяхното приложение; 

7. Ускорено прилагане на научните открития в клиничната практика; 

8. Прилагане на по-голяма част от терапията в условия на дневен стационар; 

9. Създаване на финансови и организационни условия за събиране на данни и 

професионално наблюдение на резултатите от лечението; 

10. Осигуряване на публичност на професионалните и научни данни за 

резултатите от лечението, обработени по подходящ начин; 

11. Стандартизиране на обучението по медицинска онкология с включване на 

ОПЛ в него; 

12. Изработване на ясен гайдлайн за пътя на пациента; 

13. Въвеждане на въпросници към пациенти за удоволетвореността им от 

проведеното лечение; 

14. Възстановяване на здравния статус на пациентите – физически и психо-

социален; 

15. Удължаване на преживяемостта и подобряване на качеството на живот на 

пациентите чрез осигуряването на системни терапии. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Лекари 

2. Специализанти 

3. ОПЛ 

4. Лечебни заведения и структури 

5. Лаборатории 

6. Образователни институции 

7. Държавни институции 

8. Пациенти 

Активности 

1. Въвеждане на мултидисциплинарен подход: 

1.1. Осигуряване на законодателство за задължително прилагане на правилен 

мултидисциплинарен подход в онкологията и контролиране на неговото 

спазване; 

1.2. Документацията за мултидисциплинарното лечение трябва да бъде 

стандартизирана и подавана в националната електронна база данни; 

1.3. Съблюдаване на всички регионални онкологични институции и тези със статут 

на национални онкологични центрове да имат мултидисциплинарни екипи за 

всички ракови локализации, да се одобряват членове на екипа, като това се 

базира на месторабота, специализация и натовареност, да се определя 

времето за срещите на екипа и организационната структура, както и да се 

уеднаквят изискванията за представяне на случай на пациент с рак пред 

екипа; 
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1.4. Всички регионални онкологични институции трябва да определят 

мултидисциплинарни екипи за всички ракови локализации, с които ще се 

занимават, да назначат членове на екипа, да определят времето и 

организационната структура на срещите на екипа и как да представят случай 

на пациент с рак пред екипа; 

1.5. Всички местни онкологични институции, които не могат да формират собствен 

квалифициран МДЕ, са длъжни да насочват пациентите си към институции с 

такива, а техните онколози трябва да подготвят пациента за представяне на 

случая пред екипа (универсална форма) и по възможност да участват в екипа 

виртуално (Трябва да се създаде ИТ мрежа, за да се осигури виртуална работа 

на МДЕ); 

1.6. Осигуряване на достатъчно човешки ресурси, за да се гарантира оптимална 

работа на MДЕ (лекарите и административният персонал да имат време за 

подготовка и представяне на пациентите за МДЕ, както и за обработка на 

документите – въвеждане на информацията за пациента в националната база 

данни за онкология); 

1.7. Осигуряване на достатъчно финансови ресурси, за да се позволи оптимална 

работа на МДЕ (лекарите и административният персонал да получават 

подходяща финансова компенсация за времето, отделено за подготовка и 

представяне на пациентите в МДЕ, както и за обработка на документите – 

въвеждане информацията за пациента в националната база данни за 

онкология); 

1.8. Създаване на електронна среда за мултидисциплинарни обсъждания с 

външни, включително извън страната мултидисциплинарни екипи. 

 

2. Въвеждане на системно онкологично лечение: 

2.1. Създаване на поне пет референтни лаборатории за пато-хистологична и 

молекулярна диагностика на солидните злокачествени тумори в страната по 

приетите европейски стандарти; 

2.2. Институциите, акредитирани за провеждане на системни онкологични 

терапии, трябва да организират здравни услуги, така че да осигуряват 

непрекъснати грижи и лечение на онкоболни и непрекъсната наличност на 

квалифициран медицински персонал; 

2.3. Налагане на изискване към научните онкологични дружества за редовно 

осъвременяване на клиничните препоръки за лечение на определени 

заболявания, поне два пъти годишно, които да бъдат използвани като научна 

обосновка, за включване в терапевтичните стандарти по онкология, на 

системни противотуморни лекарства и изотопи, след тяхното одобрение от МЗ 

и НЗОК; 

2.4. Клиничните насоки за системно онкологично лечение, разработени от 

професионалните научни онкологични дружества, трябва да бъдат достъпни 

по електронен път (онлайн); 

2.5. Заместване на актуалното Фармако-терапевтично ръководство по медицинска 

онкология по Наредба №11 от 17.10.2019 г. с разработените и официално 

внесени в началото на 2022 г. „Национални медицински стандарти за 

системно лекарствени лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на 

злокачествени солидни тумори при възрастни“. Последното надгражда 

критериите, заложени във фармако-терапевтичното ръководство, 
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отговаряйки напълно на принципите на настоящото законодателство, 

утвърдени, следвани и прилагани от МЗ, НСЦРЛП и НЗОК.  

2.6. Генериране на предложения за въвеждане на иновативни методи на лечение, 

предложени от професионалните дружества по специалности и експертните 

съвети към Министерство на здравеопазването; 

2.7. С оглед повишаване качеството на живот на пациентите е важно да се въведат 

ясни критерии за операбилност и преценка на използването на т.нар. 

агресивен подход в оперативното лечение на онкозаболявания в напреднал 

стадий; 

2.8. Взаимодействие, включително гарантирано с договори между различните 

болнични заведения, с цел осигуряване на всички нужни стъпки по пътя на 

диагностика и лечение на пациентите; 

2.9. Разработване на държавна политика по отношение на палиативните грижи за 

онкологичните пациенти през целия път на лечение и за онкологични 

пациенти в терминален стадий. 

 

3. Програми за обучение: 

3.1. С цел консистентност в подхода към обучението на медицинските специалисти 

е добре да се помисли за въвеждане на промени в учебния план, както и 

евентуалното изграждане на специализирани академични звена/катедри по 

медицинска онкология в структурата на медицинските университети в 

страната, които да контролират и координират осигуряването на унифицирана 

информация относно постиженията на науката и медицината в тази сфера, 

подсигурена от различните научни структури като част от учебния план. 

3.2. Изграждане на унифицирано обучение по медицинска онкология  (адаптиране 

на Европейската глобална учебна програма - Global Curriculum) по общи 

правила, залегнало в хорариумите и валидно за всички медицински 

университети, които обучават студенти по медицина; 

3.3. Създаване на задължително продължаващо обучение на специалистите по 

медицинска онкология; 

3.4. Създаване на продължаващо медицинско обучение на общопрактикуващи 

лекари по отношение на нежеланата лекарствена токсичност и палиативно и 

симптоматично лечение на онкопациенти, като прехвърлянето на тази дейност 

към ОПЛ да бъде и финансово обезпечено от държавата; 

3.5. Обучение на медицински персонал с полувисша степен на образование – 

фелдшер, който да бъде връзка между пациент и лекар и да помага на 

пациентите по пътя на лечение. 

Времева рамка 

ИНОВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                                     

Етап 2 (2024-2027) 

1 Въвеждане на мултидисциплиранен подход Етап 1 

2 Въвеждане на системно онкологично лечение Етап 1 

3 Програми за обучение Етап 1 
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СПЕЦИФИЧНИ ОНКОЛОГИЧНИ ПОПУЛАЦИИ 

 

Педиатрична онкология 

Злокачествените заболявания при децата са не само медицински, но и психосоциален 

проблем на детето, семейството и широката общност. Предвид високите нива на 

излекуване на тумори при деца и относително ниската честота и необходимостта от 

върхови постижения при тяхното лечение, туморите при деца представляват 

взискателен клиничен, организационен и образователен проблем. 

 

В тази връзка трябва да бъде поставен акцент върху рака в детска възраст, тъй като 

ракът е основна причина за смъртност при децата след навършване на едногодишна 

възраст. Съществуват, обаче, основни разлики между рака в детска възраст и рака 

при възрастни по отношение на вида рак, степента в която се разпространява, и 

начина, по който се лекува. 

 

Ракът при деца, освен че се среща все по-често, става и все по-агресивен: с внезапна 

проява, засягане на няколко органа едновременно и много по-бързо развитие от това, 

което е описано в медицинските учебници. Освен това специалистите наблюдават все 

повече случаи на рак при бебета в първите месеци от живота им. По данни на СЗО 

всяка година около 300 000 деца по света във възрастта от 0 до 19 години се 

диагностицират с рак. Най-честите онкологични диагнози в детска възраст са 

левкемия, мозъчни тумори, лимфоми, саркоми, рак на костите и на черния дроб. 

 

У нас между 150 до 200 деца на възраст 0-18 години се разболяват от рак всяка 

година, като шансовете за пълно излекуване вариарат между 65% до 85% и до 90% 

в случай на ранна диагностика. До момента, в който пациентите бъдат 

диагностицирани, 80% от раковите заболявания при деца вече са се разпространили 

в други части на тялото, в сравнение с около 20% от раковите заболявания при 

възрастни. 

 

До 30% от засегнатите от раково заболяване деца страдат от тежки дългосрочни 

последици. Тъй като броят на лицата, преживели рак в детска възраст, продължава 

да се увеличава, цялостните грижи, лечение и проследяване са от съществено 

значение, за да се помогне на младите пациенти да се възстановят добре и да се 

радват на оптимално качество на живот. 

 

При децата друг от проблемите, който трябва да бъде решен, е ранната и качествена 

диагностика. В допълнение поради спецификата на повечето клинични проучвания, 

не се включват педиатрични пациенти, което по подразбиране означава, че 

съответните лекарствени продукти няма да имат одобрени индикации при деца. По 

тази причина около 80% от децата имат нужда от лечение, което не се заплаща от 

здравните власти у нас по стандартния механизъм на реимбурсация от НЗОК, а 

основно през Фонда за лечение на деца или за сметка на родителите на децата. Това 

налага преразглеждане на нормативната уредба у нас с цел да се намерят устойчиви 
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решения за достъп и реимбурсация на диагностиката и лечението у нас, както и да 

се формализират активностите около възстановяването, грижите и реинтеграцията на 

децата в обществото. 

 

ЦЕЛИ 

Следва да се оптимизира грижата за болните от рак деца с помощта на информация, 

базирана на доказателства, с цел подобряване на диагностиката, лечението и 

подкрепата за преживяване на заболяването. 

1. Оптимизиране работата на Фонда за лечение на деца; 

2. Създаване на ясни алгоритми за качествена, навременна диагностика; 

3. Разписване на стандарти и създаване на мултидисциплинарен експертен 

съвет, който да оценява медицинската информация на пациента и да взема 

решение за лечение с неразрешен за употреба лекарствен продукт; 

4. Подобряване на връзката с Европейските референтни центрове и обмяна на 

опит; 

5. Качество на живот и подкрепа за семействата;  

6. Подобряване на общите клинични епидемиологични регистри, създаване на 

национална база данни за детска онкология като отделна част от 

онкологичната база данни/ Раков регистър. 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Пациенти 

2. Здравни специалисти 

3. Специализирани лечебни заведения 

4. Комплексни и клинични онкологични центрове 

5. Университетски болници  

6. Лаборатории 

7. Държавни институции 

8. Научни дружества 

 

Активности 

1. Категоризиране на здравните заведения и определяне на точни диагностични 

и лечебни методи; 

2. Създаване на мрежа от педиатрични институции, занимаващи се с деца със 

злокачествени тумори, за да бъдат постоянно достъпни данните за всяко дете. 

Необходимо е развитието на адекватна административна подкрепа. Това също 

се отнася до лечението на деца с високорискови тумори и лечението в 

референтни центрове; 

3. Осигуряване на достатъчен брой високоспециализирани специалисти от 

всички профили и непрекъснато обучение; 

4. Разработване на комплексна програма за грижи по детска онкология, заедно с 

определени насоки за диагностика и лечение, зачитане на приоритетите и 

постигане на адекватно качество на живот на детето и неговото семейство; 
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5. Разработване на превантивна програма: повишен диагностичен контрол на 

деца в рискови групи (напр. неврофиброматоза, урогенитални малформации и 

семейства с тумор на Wilms, ретинобластом и други тумори, свързани с 

наследствен компонент или други рискови фактори); 

6. Проследяване усложненията от късното лечение чрез амбулаторна работа. 

Днес 80% от децата и юношите със злокачествени заболявания се лекуват 

успешно. Смята се, че 60% от оцелелите имат поне един хроничен здравен 

проблем и 30% сериозно увреждане на здравето; 

7. Насърчаване на национални и международни предклинични и клинични 

изпитвания и участие в тях; 

8. Създаване на общи клинични епидемиологични регистри, създаване на 

национална база данни за детска онкология като отделна част от 

онкологичната база данни/Раков регистър; 

9. Създаване на ясен алгоритъм за диагностика и лечение и стандарти; 

10. Създаване на мултидисциплинарен експертен съвет, който да оценява 

медицинската информация на пациента и да взема решение за лечение с 

неразрешен за употреба лекарствен продукт; 

11. Разработване на устойчиви решения за реимбурсиране на диагностика, 

лечение, рехабилитация и интеграция на всички деца в България. 

 

Редки тумори 

Редки тумори са тези, чиято честота е по-малка от 6/100 000 жители. Най-големите 

проблеми, пред които се сблъскват пациентите с редки тумори, са късното 

диагностициране, неадекватното лечение в неспециализирани центрове, слабата 

наличност на клинични познания и адекватна терапия при лечението на редки 

тумори, като се има предвид, че изследванията в тази област също са ограничени от 

малък брой пациенти и следователно от потенциално по-малък интерес за 

фармацевтичните компании. От друга страна, не по-малко важно, липсата на 

национален регистър на пациентите прави невъзможно възприемането на 

действителното измерение на този проблем и планирането на национална стратегия. 

 

ЦЕЛИ  

Оптимизиране на ранната диагностика, лечение и наблюдение на пациенти, страдащи 

от редки злокачествени заболявания. 

  

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Пациенти 

2. Здравни специалисти 

3. Специализирани лечебни заведения 

4. Комплексни и клинични онкологични центрове 

5. Университетски болници  

6. Лаборатории 

7. Държавни институции 

8. Научни дружества 
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Активности 

1. Организиране на национален регистър на пациентите с редки онкологични 

заболявания и създаване на национална онкологична база данни за въвеждане 

на данните за пациентите точно и надеждно, за да се знае действителната 

честота, разпространение, резултатите от лечението и преживяемостта на 

пациентите с редки тумори; 

2. Формиране на уникална база данни от пациенти с редки тумори (в рамките на 

Раковия регистър и националната онкологична база); осигуряване на 

инфраструктура за неговото развитие и поддържане, с редовно отчитане на 

състоянието на редките тумори у нас; 

3. Определяне на референтни клинични центрове, центрове за върхови 

постижения за определени групи редки тумори, за да се осигури по-добро 

качество на здравеопазването, ранна диагностика, диагностична точност с 

иновативна диагностика, научни и клинични изследвания и програми за 

обучение на персонала. Разработване на диагностични насоки (хармонизиране 

на патохистологични и радиологични критерии), хирургично и онкологично 

лечение и цялостно здравно обслужване на пациенти с редки тумори и контрол 

на тяхното прилагане. Насоките трябва да бъдат създадени от центрове за 

върхови постижения; 

4. Обучение на медицински персонал за диагностициране и лечение на редки 

тумори (в центрове за високи постижения); 

5. Осигуряване на финансови ресурси и логистика, необходими за пациентите да 

бъдат насочени към центъра за върхови постижения във възможно най-ранен 

стадий на заболяването, за да се осигури оптимално лечение. За целта е 

необходимо да се създаде уебсайт с връзки, които биха позволили директна 

комуникация и насочване на пациента към центрове за високи постижения 

(включват всички здравни институции в България, но също така да го направят 

достъпен за самите пациенти); 

6. Осигуряване на сътрудничество с международни институции и организации, 

занимаващи се с тази проблематика и извършващи международни клинични 

изследвания на редки тумори; 

7. Участие в цялостна инициатива за редки ракови заболявания в Европа, която 

обединява всички заинтересовани страни, ангажирани с тези проблемите; 

8. Създаване на специален фонд за редки заболявания, включително редки 

тумори; 

9. Актуализиране на нормативната уредба, посредством приравняване на 

условията за включване в ПЛС на продукт за лечение на рядко заболяване и 

такива за лечение на редки тумори; 

10. Насърчаване на нетърговски клинични изследвания, като се има предвид, че 

изследването на тези тумори не може да се финансира като търговска дейност, 

поради малък брой случаи и високи разходи. 

  

Злокачествени тумори на хематопоетичната система 

Хемопоетичните злокачествени заболявания са по-малко като брой или проценти в 

сравнение със солидните тумори, но те представляват както научно, така и клинично 

изключително важна група тумори. Хематоонкологията води до твърде много 

открития в онкологията, включително трансплантационната медицина. Сега най-
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добрите резултати в терапията в онкологията като цяло се наблюдават при лечението 

на различни видове левкемии и лимфоми. 

 

ЦЕЛИ  

Да се подобри грижата за пациенти, страдащи от злокачествени тумори на 

хемопоетичните системи у нас, за да отговарят на най-модерните Европейски 

стандарти: 

1. чрез прилагане на най-добрата медицинска практика в болници и други 

релевантни институции,  

2. чрез мерки и процедури за наличност на лекарствени продукти, както и  критерии 

за тяхното прилагане и  

3. чрез определяне на системата за качествен контрол на лечението и грижите за 

хематологични пациенти. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Пациенти 

2. Здравни специалисти 

3. Специализирани лечебни заведения 

4. Комплексни и клинични онкологични центрове 

5. Университетски болници  

6. Лаборатории 

7. Държавни институции 

8. Научни дружества 

  

Активности 

1. Разработване на национални насоки за лечение на злокачествени тумори на 

хемопоетичната система, за да се хармонизират процедурите за диагностика, 

лечение и наблюдение на пациенти у нас; 

2. Определяне на нивото на хематологичната клинична помощ у нас, вклюваща 

диагностика, лечение и наличието на услуги в болнична институция, за да 

може да има ясна и конкретна информация за възможностите на всяка една 

болница, които могат да бъдат предоставени на пациентите; 

3. Определяне на критерии за референтни центрове, които извършват най-

сложните процедури за диагностика и лечение; предложение какви са техните 

задължения и права, както и финансови нужди; 

4. Разработване на процедура за провеждане на клинични изпитвания, както и 

на приложението на лечение под формата на състрадателна употреба; 

5. Създаване на база данни за пациенти, страдащи от злокачествен тумор на 

хемопоетичната система, която да бъде част от онкологичната база данни/ 

Раковия регистър; 

6. Обучение на граждани по всички важни показатели за грижа за пациентите с 

хематологични злокачествени тумори; 

7. Установяване на сътрудничество с асоциациите на пациентите и укрепване на 

техния капацитет; 
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8. Институционална и структурна подкрепа за банките на хемопоетични стволови 

клетки – създаване на център за координиране на всички банки на стволови 

клетки у нас и допринасяне за още по-добро сътрудничество с международни 

банки за стволови клетки; 

9. Насърчаване на клинични изследвания в хематоонкологията. 

 

Времева рамка 

СПЕЦИФИЧНИ ОНКОЛОГИЧНИ ПОПУЛАЦИИ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                                     

Етап 2 (2024-2027) 

1 Педиатрична онкология Етап 2 

2 Редки тумори Етап 2 

3 
Злокачествени тумори на хематопоетичната 

система Етап 2 
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КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

 

Видове грижи за пациентите  

Качеството на живот бива определяно като „ Цялостното удовлетворение на индивида 

от живота в общия смисъл на лично благополучие. Това е разликата между 

очакванията на пациента и действителните възможности. Колкото по-малка е 

разликата, толкова качеството на живот е по-добро“. Качеството на живот не е 

статично, то е динамично и може да претърпи значителни промени в хода на 

боледуването и включва всички физически, психологически, емоционални, социални 

и духовни аспекти от живота на личността. 

Съвременните разбирания за качество на живот в контекста на здравеопазването 

отчитат, че пациентите възприемат актуалното си здравословно състояние в 

светлината на личните си очаквания. Те могат да варират във времето и пациентите 

могат да реагират на външни влияния като продължителност и степен на 

заболяването, подкрепа от семейството и други. 

Качеството на живот се определя от следните детерминанти: 

• Социална стигма и социално приобщаване 

• Физическа рехабилитация и психологическа помощ 

• Връщане към нормална трудова и социална среда 

• Продължаващо обучение 

Най-общо видовете грижа за болните със солидни тумори могат да се дефинират по 

следния начин: 

• Медицинска (вкл. фармацевтични грижи) 

• Психологическа 

• Социална  

• Палиативна 

 

Психологическа помощ 

Според изследванията около 60% от всички болни със солидни тумори имат нужда от 

първоначална психологическа помощ, около 30% - от продължителна подкрепа и 

проследяване във връзка с възможността за развитие на тежки психологични 

разстройства като депресивни реакции, затруднено приспособяване към средата, 

посттравматичен стрес, когнитивни нарушения, психо-сексуални проблеми и други.  

От психологична помощ имат нужда и членовете на семейството на болните и най-

вече тези, които активно участват в грижата за близките си. Основна цел при тях е 

да се разберат нуждите на самите болни и така да променят отношението на 

обществото към рака.  Психо-терапевтичното лечение включва активности, насочени 

към намаляване ефекта на онкологичното заболяване върху емоционалния статус, 

както и подобряване възможността за справяне със страничните ефекти на 

онкологичното лечение и променения начин на живот.  
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Социална помощ 

Пациентите със солидни тумори имат правото да работят, както и да променят 

работното си място и работни условия в зависимост от техните възможности. Важна 

цел е обособяването на специфични мерки, които да повишат осведомеността на 

работодателите, че болните със солидни тумори имат право и могат да работят, когато 

тяхното здравословно състояние го позволява. Друга важна цел на работодателите е 

създаването на подходящи работни условия и подобряване позитивното отношение 

на обществото към онкоболните с цел подпомагане на тяхната рехабилитация и 

реинтеграция. Рехабилитацията от своя страна служи за намаляване както на 

физическия, така и на физиологичния дистрес.   

 

Рехабилитационни грижи 

Рехабилитационните грижи включват: ранна рехабилитация на дихателна система, 

сърдечно-съдова система (следоперативно и след интубации), анемия, дихателни 

инфекции, кинезитерапия - активни и пасивни упражнения, дихателна гимнастика, 

ПИР /постизометрична релаксация/. Дейностите целят възстановяване на пълен обем 

движение в оперираната страна. Изпълнител тук е рехабилитационен екип - лекар 

специалист по физикална и рехабилитационна медицина, кинезитерапевт, 

рехабилитатор, ерготерапевт, медицинска сестра, клиничен психолог в съдействие и 

супервизия със лекуващия лекар /хирург, онколог, лъчетерапевт/. 

 

Палиативна грижа 

Какво представляват палиативните грижи? 

 

Палиативните грижи са активни грижи (вкл. активно лечение на симптомите),  

провеждани при болни с авансирало нелечимо заболяване, при които основният 

фокус на лечението и грижите са облекчаване на болката и намаляване на 

страданията с основна цел поддържане на максимално добро качество на живот.  

 

1. Активното, прогресиращо (авансирало) заболяване се доказва обективно с 

проведените медицински преглед и клинични и образни изследвания; 

2. Терминалното (заболяване в терминален стадий) заболяване е по-трудно за 

доказване, но критериите, за неговото наличие включват: 

2.1. Метастазирало онкологично заболяване; 

2.2. Рефрактерна на лечение сърдечна недостатъчност; 

2.3. Пълна зависимост от околните при неврологични заболявания. 

3. Фокусът към поддържането на максимално добро качество на живот е ключова 

характеристика: 

3.1. Фокусът на грижите и лечението е насочен към болния, а не към 

заболяването; 

3.2. Основните усилия са насочени към подобряване на качеството на живот, а не 

към удължаване на преживяемостта; 
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3.3. Прилага се холистичният подход при оказване на грижите – като се отделя 

внимание не само на физическите, но и на психо-емоционалните и духовни 

нужди на пациента и неговото социално обкръжение (семейство); 

3.4. Целите са да се обърне максимално внимание на всички изпитвани от 

пациента проблеми, които биха оказвали негативно влияние върху качеството 

му на живот – физически, психо-социални и духовни и екзистенциални. 

Основното послание на палиативната медицина е: 

„Независимо от заболяването, независимо от това колко е напреднало то, без 

значение от прилаганите до момента методи на лечение, винаги има още нещо, което 

да бъде направено, че да се подобри качеството на оставащия на болния живот“. 

СЗО определя палиативните грижи като: 

„Специфичен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на болните с 

нелечимо  животозастрашаващо заболяване и на техните семейства, чрез превенция 

и облекчаване на страданията, което се постига с помощта на ранно откриване, 

безупречна оценка и активно лечение на болката и другите физически, 

психологически и духовни проблеми, породени от болестта.“ 

Според СЗО: 

• Палиативните грижи са активни и всеобхватни грижи, оказвани от 

мултипрофесионални екипи за болни с хронични и прогресиращи заболявания 

и техните семейства тогава, когато патологичният процес не отговаря на 

опитите за активно лечение. 

• Палиативните грижи могат при необходимост да се приложат и в по-ранните 

етапи на боледуването. 

• Палиативните грижи осигуряват облекчаване на болката и другите изпитвани 

от пациента симптоми, предизвикани от хода на заболяването. 

• Основната цел на палиативните грижи е да бъде постигнато най-доброто 

възможно качество на живот на болния и неговото семейство (в контекста на 

неговото заболяване), чрез удовлетворяване в максимално възможна степен 

на физическите, духовните, социалните и психологически нужди на болния. 

• Палиативните грижи трябва да продължат да оказват подкрепа за най-

ранимите членове на семейството на болния и в периода на траур (след 

настъпването на смъртта на пациента). 

 

Облекчаване на страданието – болка и страдание 

Подобряването на качеството на живот на пациентите с онкологично заболяване е 

основен приоритет на палиативната медицина.  Върху качеството на живот на болния 

влияние оказват множество фактори – неконтролирани физически симптоми, 

нерешени социално икономически проблеми, психически проблеми и духовни 

тревоги. Тази съвкупност от различни фактори, които си взаимодействат и 

модифицират, изгражда тоталното страдание, което изпитва болният в хода на своето 

боледуване.   

Най-голямо значение и тежест в този процес имат неадекватно контролираните 

физически симптоми и на първо място – неконтролираната болка. Тя оказва своето 
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разрушително влияние върху всички страни от ежедневието на болния. Лошо 

контролирана, тя нарушава съня на болните, способността им да извършват 

ежедневните си дейности, ограничава социалните им контакти и им отнема радостта 

от живота. Неконтролирана болката ограничава функционалната годност на болните, 

пречи на успешната рехабилитация, предизвиква нарастване на тревожността, 

стимулира развитието на депресия, които разрушават емоционално и психически 

болния и предизвикват неговата преждевременна психо-емоционална смърт. 

Контролът на болката при рак е задължително условие за подобряване качеството на 

живот на болните с онкологични заболявания. Опиоидните аналгетици, използвани 

за лечение на умерена и силна по интензивност онкологична болка, към момента са 

без алтернатива. 

Алгоритъм на СЗО за лечение на раковата болка 

Като има предвид постоянно нарастващия брой на болните с онкологични 

заболявания в света и като се съобразява с това, че болката е характерен симптом, с 

огромно негативно въздействие върху болния, семейството и околните, СЗО още през 

80-те години на ХХ в. създава правила за нейното лечение, чиито основни принципи 

са валидни и до днес.  

Тристъпалният алгоритъм за лечението на болката, познат още като аналгетична 

скала (аналгетична стълба) на СЗО, групира изпитваната от пациента болка според 

нейната интензивност в три основни групи (стъпала):  

• I - ва група – лека (слаба) болка (NRS10 = 1-4).  

• II - ра група – умерена болка (NRS10 = 5-6) 

• III - та група - силна болка (NRS10 = 7-10) 

Спрямо това групиране експертите на СЗО разделят обезболяващите лекарства,  

използвани в клиничната практиката, също на три групи:  

• І-во стъпало - неопиоидни аналгетици (НСПВС +парацетамол)  

• ІІ-ро стъпало - слаби опиоиди (трамадол, тапентадол, кодеин и малки дози 

оксикодон -5мг+парацетамол)  

• ІІІ-то стъпало – силни опиоди (морфин, фентанил, оксикодон, бупренорфин, 

метадон).  

Препоръкета на СЗО въвежда и основното правило, че интензивността на изпитваната 

болка (групата) определя избора на обезболяващото лекарство (стъпалото). 

Палиативната грижа е интердисциплинарен подход и включва участието на пациенти, 

техните близки и семейства, както и обществото. Палиативната грижа включва 

полагането на грижи за пациенти във всеки един момент, когато такава грижа е 

необходима, било то вкъщи или в здравно заведение.  

Палиативното лечение по същество не се фокусира толкова върху лечението на 

самото заболяване, а по-скоро цели осигуряване на нормален и пълноценен живот, 

обгрижване на болните и задоволяване на индивидуалните им потребности, 

независимо дали се касае за физическо страдание, психическо, емоционално, 

духовно или друг тип страдание. 
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Палиативните грижи стартират още при диагностицирането на терминално 

заболяване - болест, ограничаваща продължителността на живота, срещу която към 

този момент не е създадена ефективна терапия. Фокусът е върху конкретния пациент, 

неговите желания и възможности за справяне със страданието, болката, страничните 

ефекти от приложеното лечение. 

Палиативната терапия при раковите заболявания се провежда едновременно с 

другите лечения на рак още от момента на диагностициране на заболяването, по 

време на лечението, при рецидивиращо или напреднало заболяване и продължава до 

края на живота. 

Палиативните грижи се прилагат за облекчаване на различни симптоми и състояния 

както свързани със самото заболяване (типичните за болестта симптоми, различни 

усложнения), така и свързани с нежеланите странични ефекти от прилаганото 

лечение (нежелани ефекти вследствие на химиотерапия, лъчелечение, високи дози 

от определени лекарства). 

При голям процент от пациентите е необходимо справяне с типичните за 

химиотерапията и лъчетерапията нежелани ефекти, включващи най-често гадене, 

повръщане, нарушения на съня, депресивни епизоди, алопеция, задух. При много 

пациенти са необходими комплексни грижи за копиране на депресивните епизоди, 

тревожността и паническите атаки, често резултат от емоционалното възприемане на 

поставената диагноза. 

Необходима е емоционална подкрепа и промяна във възприемането на смъртта като 

процес, като не бива да се създава страх от смъртта, нито да се идеализира смъртта 

като изход от страданията. Целта на палиативните грижи не е нито ускоряване, нито 

забавяне на настъпването на смъртта, а подобряване на начина и качеството на 

живот. 

Обучението на семейството на болния е ключов момент от цялостния процес, като е 

необходимо разясняване относно вида на заболяването, клиничните особености, 

рисковете от усложнения, терапевтичните възможности, техники за подкрепа и 

цялостно общуване. 

В редица случаи се прилагат мерки за облекчаване на болния по отношение на 

осигуряване на транспорт (за достъп до медицински услуги), помощ в домакинството 

(при терминално болни възрастни лица, за които няма кой да се грижи). В редица 

случаи се осигурява необходимата техника и оборудване за лечение в домашни 

условия (когато това е желанието на пациента). 

Най-важното е съобразяване с индивидуалните потребности и желания, които да 

поддържат пациента в добро психично и емоционално състояние, като превенцията 

на депресията доказано води до подобряване на качеството и продължителността на 

живота. 

В контекста на негативните демографски промени осигуряването на достъпни и 

висококачествени услуги за дългосрочни, продължителни и палиативни грижи има 

съществена роля за подобряване качеството на живот на тези пациенти от момента 

на поставяне на диагнозата до края на живота. От хронични, нелечими заболявания 

могат да страдат не само възрастните, но и децата. Без съмнение всички те се нуждаят 

от продължителни или палиативни грижи, получаването на които реализира правото 

им на здраве и съхранено достойнство. У нас в Закона за здравето е регламентирано 
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правото на всеки български гражданин на палиативни грижи. Целта е поддържането 

качеството на живот на всеки, страдащ от неизлечимо заболяване, чрез намаляване 

или премахване на някои непосредствени прояви на болестта и на свързаните с нея 

неблагоприятни психологични и социални ефекти. 

Палиативните медицински грижи включват: медицинско наблюдение; здравни грижи, 

насочени към обгрижване, премахване на болката и психоемоционалните ефекти на 

болестта; морална подкрепа на пациента и неговите близки. 

В България задължителното здравно осигуряване гарантира достъпа на осигурените 

лица до медицинска помощ в рамките на определен по вид, обхват и обем пакет от 

здравни дейности, регламентиран с наредба на министъра на здравеопазването. Тя 

се актуализира ежегодно, за да се разширят обхватът и обемът на тези дейности. 

Чрез тях се осигуряват и специализирани палиативни грижи за пациенти с 

онкологични заболявания, които са ключови за физическото и емоционалното 

състояние на тези хора. Причината е, че осигуряването им предоставя възможност за 

предотвратяване на симптоми след химиотерапия, лъчетерапия и редица усложнения, 

свързани с онкологичното лечение. 

У нас палиативните грижи при онкологично болни пациенти се изпълняват в 25 

лечебни заведения на територията на цялата страна, в това число университетски 

специализирани и многопрофилни болници, комплексни онкологични центрове. По 

отношение на тези грижи се наблюдава тенденция за нарастване изпълнението на 

дейностите и изплатените финансови средства, като през 2018 г. са проведени 17 

987 леглодни, за които НЗОК е заплатила 1 078 785 лв., а през 2019 г. изплатените 

средства са 1 825 227 лв. за 20 663 леглодни. През 2020 г. при изключително 

неблагоприятните условия във връзка с епидемичната обстановка са проведени 17 

604 леглодни и са изплатени 1 745 599 лв. 

Промяна в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина създаде 

възможността за лечение на пациенти с хронични, тежки инвалидизиращи или 

считани за животозастрашаващи заболявания, с лекарствени продукти за 

състрадателна употреба, които все още не са получили разрешение от Европейската 

агенция по лекарствата. Програмата за състрадателна употреба се осъществява в 

лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, с цел 

проследяване на пациентите от съответните специалисти в условия, гарантиращи 

най-високо ниво на компетентност. 

За да се осигури капацитет за развитие на дългосрочните грижи за покриване на 

нарастващите потребности в резултат на застаряване на населението, в 

Националната здравна карта, утвърдена през 2018 г., определеният брой легла за 

дългосрочни грижи значително надвишава наличните. Това създава предпоставки за 

развитие на тези дейности, в т. ч. и чрез преструктуриране на активни болнични 

легла. Политиките в тази насока са залегнали и в Националната програма за развитие 

БЪЛГАРИЯ 2030, която предвижда мерки за стимулиране развитието на 

предоставяните в лечебните заведения здравни услуги, свързани с продължително 

лечение и палиативни грижи, включително и чрез увеличение на цените на 

клиничните пътеки.  

Освен ниската цена, в съществуващата КП №253 съществува ограничение за 

болничен престой до 20 дни в рамките на терминален стадий на онкологично 

заболяване в рамките на 6 месеца. 
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Липсва регламент, условия и заплащане за предоставяне на медицинска грижа на 

пациенти в терминален стадий в домашни условия.   

Потребностите на хората, нуждаещи се от палиативни грижи в настоящите 

демографски и социално-икономически реалности изискват обединените и 

координирани усилия на всички ангажирани институции. В тази връзка са 

необходими допълнителни усилия в посока подобряване на координацията между 

социалната и здравната системи с оглед постигането на практически резултати в 

предоставянето на качествени и достъпни интегрирани услуги. Това ще гарантира 

осигуряването на качествени медико-социални грижи за пациентите с хронични 

заболявания. 

 

Съвременен подход 

НЕОБХОДИМОСТ 

Нарастващ брой пациенти успяват да преборят рака, но последиците от тяхното 

лечение и/или заболяване се превръщат в пречка във всекидневието им.     

 

Към момента онкологичните пациенти в България се сблъскват с изключително тежка 

бюрокрация по отношение на протоколите за лекарства, специализирани помощни 

аксесоари и останалите социални придобивки – от изписването до усвояването. 

Липсва ефективно работеща електронна рецепта, както и обединена система между 

болница, личен лекар, аптека.  

 

В допълнение към това се наблюдава сериозна дискриминация на онкологичните 

пациенти по отношение на ползване на финансови инструменти – застраховки, 

банкови заеми, кредити. Те не отговарят на условията за застраховане и отпускане 

на кредит.  

 

От гледна точка на пациентите ракът продължава да бъде територия на страха, 

съмнението, неуредиците и неверието или както често с горчивина го наричат – 

ходене по мъките.  

 

В допълнение към това системата се нуждае от прилагане на съвременен подход и 

във фармацевтичните грижи. Пълната информация относно лекарствените продукти 

и хранителните добавки, които се приемат от пациентите, е от важно значение при 

определянето на терапията от лекуващия лекар онколог или онкохематолог. При 

лекарствените взаимодействия едно вещество повлиява действието на друго 

лекарство, когато се прилагат заедно. Като резултат може да се получи увеличаване 

на ефекта на лекарството, намаляване на ефекта или поява на съвсем нов ефект. 

Взаимодействията могат да бъдат желани /наблюдава се по-добър терапевтичен 

ефект/ или нежелани.  Нежеланите лекарствени взаимодействия се изразяват с 

намаляване на фармакологичния ефект на лекарствата, токсични реакции или поява 

на неочаквани реакции. 

 

Набюдава се също така липса на рехабилитационни клинични пътеки, няма държавно 

подкрепени програми, платформи за сътрудничество и обхващане на медицински, 

рехабилитационни и психологически и социални проблеми на онкологичните 
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пациенти по време на лечението и във фазата на ремисия, в която имат ново тяло, 

ятрогенно увредени органи и системи /като последица от активното лечение/, нови 

отнасяния към света, в социума, в двойката, при избора на професия.  

 

Няма единна концепция, задължаваща медицинските специалисти - лекари от 

различните специалности, да си сътрудничат помежду си, в името на общата цел – 

здраве и качество на живот, профилактика. Това сътрудничество трябва да започне 

още в болницата, след хирургията, при старта на активното лечение и да продължи 

във фазата на наблюдение, рехабилитация и самостоятелна грижа. Трябва да има 

алгоритъм, който да се изпълнява, това е и вид профилактика на усложненията. 

 

Няма регулирани информационни канали за пациентите. Информираността на 

пациентите трябва да се извършва на всеки етап от грижата за тях - какво е 

необходимо да направят те, какъв специалист да потърсят, как да профилактират 

усложненията с действията си, как да намерят адекватно и навременно лечение. 

 

Съвременният подход към грижите за раково болните пациенти предполага 

интегрирани усилия от страна на всички участници в процеса на лечение и грижи за 

пациентите, така че да им се осигури възможност да се чувстват пълноценна част от 

семейството и обществото. 

 

Съвместното партньорство между институциите и пациентските, медицински и 

съсловни организации ще спомогне за измерване на опита на пациента в 

стационарните акутни грижи и ще улесни съпоставката между българските пациенти 

и международния опит. 

ЦЕЛИ 

1. Осигуряване на ефективна психо-онкологична помощ и лечение; 

2. Осигуряване на ефективна палиативна грижа; 

3. Успешно навигиране на пациента по пътя на неговото лечение; 

4. Осигуряване на лична асистенция; 

5. Облекчаване на бюрократичната тежест за пациентите ; 

6. Интегриране на фармацевтичните грижи в мултидисциплинарния подход ; 

7. Изграждане на нова здравна култура; 

8. Осигуряване на по-добро качество на живот. 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Новорегистрирани пациенти 

2. Пациенти в ремисия 

3. Близки на пациентите 

4. Работодатели 

5. Фармацевти 

6. Пациентски организации 

7. Общество 
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Активности 

1. Програма за психо-онкологично лечение 

1.1 Включване на психо-онкологичната терапия и грижа в цялостния процес на 

диагностициране, лечение и проследяване на пациентите със солидни тумори; 

1.2 Създаване на психо-онкологични консултативни центрове в здравни заведения 

за пациенти и техните семейства; 

1.3 Повишаване знанието, емпатията и активността за дейности, свързани с 

взаимопомощ и/или професионална психологична и психо-онкологична помощ за 

пациенти и техните семейства, с особен акцент в областта на палиативните грижи и 

подкрепата на деца и техните семейства; 

1.4 Включване на психо-онкологията в обучението на онкологичната общност с 

цел ранно откриване на психологичните затруднения у пациентите и техните 

семейства; 

1.5 Непрекъснато споделяне на опит и знание, допълнително обучение за 

специалистите, работещи в сферата на психо-онкологичната грижа на пациенти и 

техните семейства. 

 

2. Програма за рехабилитация и социална помощ  

2.1 Всички институции, съсловни медицински организации и пациентски 

асоциации да обърнат внимание на обществеността за проблемите на пациентите с 

онкологични заболявания и техните семейства посредством различни 

благотворителни и публични здравни събития; 

2.2 Да се определи състава на рехабилитационния екип, неговите нужди, както и 

да се направят препоръки за рехабилитацията на пациенти с онкологични 

заболявания по време и след лечение, както по отношение на физическото, така и на 

менталното здраве с цел подобряване качеството на живот на тези болни и техните 

близки. Допълнителна цел на рехабилитационния екип е възстановяване ролята на 

пациентите със солидни тумори в семейната, работна и социална среда; 

2.3 Да се разпише стандарт за наблюдение на онкоболните  със степен на 

задължителност на рехабилитацията. Тя трябва да е навременна, периодична, 

достатъчна  и компетентна; 

2.4 Модифициране на работния процес на болните с онкологични заболявания с 

възможност и за почасово трудово ангажиране. Посредством различни звена на 

трудова медицина, съсловни организации и с помощта на работодателите да се 

повиши нивото на трудова заетост на онкологично болните, ако тяхното здравословно 

състояние го позволява; 

2.5 Създаване на ускорена процедура за управление изискванията на онкологично 

болните, критерии и условия за определяне временна и постоянна нетрудоспособност 

на тези хора, чието лечение е продължително или чието здравословно състояние не 

се очаква да се подобри, или тези в терминално състояние на болестта; 
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2.6 Осигуряване на условия за рехабилитация при условия извън града- посещение 

на рехабилитационни центрове със специализация в онкологична рехабилитация; 

2.7 Използване на природен ресурс - климатолечение, водолечение; 

2.8 Обучаване на персонала и специалистите в съществуващите рехабилитационни 

центрове как се работи с онкологични пациенти; 

2.9 Осигуряване на равни права за рехабилитация след онкологични заболявания, 

включващи подкрепени от държавата програми, използващи публичен ресурс за 

финансиране; 

2.10 Спазване на принципа „първо да не се вреди.“ Програми за обучение на 

медицинските и немедицински специалисти в особеностите на материята; 

2.11. Да се задължат пациентите с онкологични заболявания да продължат лечението 

си с рехабилитация; 

2.12. Да се структурират програми за рехабилитация за отделните видове 

онкологични заболявания спрямо конкретните медицински, психологически и 

социални проблеми; 

2.13. Да се направят специализирани курсове по методика на комплексна 

деконгестивна терапия към НСА, Медицинските университети; 

2.14. При въвеждане на физиотерапията като грижа за пациентите с рак  е 

необходимо да се предвиди време за обучение на специалистите, които ще поемат 

тази грижа и такова за тяхното въвеждане в системата на организираната 

онкологична помощ (6 м.). 

 

3. Програма за палиативна грижа 

3.1 Определяне на конкретните нужди за изграждането на центрове за палиативни 

грижи в здравните заведения в страната; 

3.2 Изграждане на центрове за палиативни грижи, мобилни палиативни екипи и 

консултативни центрове на базата на броя население в страната и конкретните нужди 

за всяка една област; 

3.3 Обучение на достатъчен брой професионалисти от всички необходими звена, 

необходими за осигуряването на адекватна палиативна грижа;  

3.4 Създаването на информационна платформа за здравните работници, работещи 

в сферата на палиативната грижа, за съществуващите центрове за палиативна грижа, 

както и каквато и да е промяна с тях;  

3.5 Създаване на платформа за пациентите, където да съществува цялата 

необходима информация за възможностите за осигуряване на палиативна грижа в 

страната; 
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3.6 Осигуряване на достатъчен ресурс за изграждането на начални центрове за 

палиативна грижа; 

3.7 Информиране на обществеността за съществуването на такива центрове и 

активното й приканване за участие в тях на базата на доброволен принцип чрез 

различни неправителствени организации; 

3.8 Съставяне на комисия, която да следи за качеството на осигуряване на 

адекватни палиативни грижи.   

 

4. Изграждане на система за ефективно снабдяване с обезболяващи 

лекарства 

4.1 Българската държава да се съобрази с препоръките на СЗО при заявяване на 

необходимите количества от опиоидни лекарства за медицински цели и 

изгради система, която да въведе конкурентния принцип при разпределянето 

на квотите за доставка на опиоидни лекарства за медицински цели, като 

стимулира пазарния принцип на определяне на цените на обезболяващите 

лекарства чрез създаване на условия за реална конкуренция сред фирмите 

производители и доставчици. 

4.2 Опростяване на процедурите по получаване на лиценз за дистрибуция на 

опиоидни лекарства. МЗ съвместно с НЗОК да създадат условия, които 

стимулират аптеките да участват в процеса на дистрибуцията на опиоидните 

аналгетици до болния, като например заплащане на тези аптеки, които 

доставят такива лекарства. 

 

5. Облекчаване на прекалено рестриктивните регулаторни механизми при 

отпускането на опиоидни лекарства за контрол на болката при рак 

5.1 Премахване ненужната бюрократична тежест при получаването на лиценз 

за производство и дистрибуция на опиоидните лекарства. 

5.2 Отпадане на изискванията на фиксирания времеви интервал, за който 

болните могат да получават необходимите лекарства (към момента веднъж 

на 30 дни). Премахване необходимостта от изписване на опиоидните 

лекарства на специални рецептурни бланки, посредством въвеждането на 

електронна рецепта, което ще доведе до действителен  контрол върху 

предписването и отпускането на опиоидните аналгетици в реално време, 

ще премахне на ненужната бюрократична тежест спрямо лекарите и би 

елиминирало възможността за кражба на специалните рецептурни бланки, 

която към момента е напълно реална.  

 

6. Изработване на единна политика в областта на палиативното лечение 

и лечението на болката 

6.1 Отпадане на ограниченията, въведени от НЗОК, по отношение 

продължителност, време и място на оказване на палиативните грижи 

(болничен престой общо 25 дни в шест последователни месеца); 

6.2 Осъвременяване и утвърждаване на изработеният стандарт по Палиативно 

лечение, в който са разписани правилата на оказване на палиативните 

грижи, като начин за повишаване качеството им и подобряване качеството 

на живот на онкоболните пациенти и техните семейства. 
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7. Подобряване на обучението на здравните специалисти 

7.1 Обучението на бъдещите здравни професионалисти (лекари и специалисти 

по здравни грижи) в областта на палиативната медицина и лечението на 

болката да стане задължителна част от програмите за университетско 

обучение на студентите по медицина и по здравни грижи. 

7.2 Изграждане на ефективна система за непрекъснато следдипломно 

обучение по проблемите на палиативната медицина и лечението на 

болката, която да е задължителна и да обхваща както лекарите, така и  

специалистите по здравни грижи, като задължителна част от тяхната 

професионална квалификация. 

7.3 Медицинските симпозиуми да разширят публиката си и да има 

мултидисциплинарна посещаемост, за да бъдат запознати всички, 

работещи с онкоболни с темите. Да се канят лекари по рехабилитационна 

медицина, кинезитерапевти, ерготерапевти, медицински сестри, психолози 

на форуми по онкология. 

 

8. Професионална подготовка на доставчиците на здравни услуги 

8.1. Обучаване на медицинските екипи, оказващи лечение и грижи за онкологично 

болни пациенти, активно да извършват скрининг за наличие на болка  при всяка 

визита рутинно, а неконтролираната умерена и силна онкологична болка да бъде 

считана за спешно състояние, което налага незабавно лечение.  

 

8.2. Изработване на единен алгоритъм за скрининг за болка, като част от стандартите 

по онкология, който да се прилага при всяка визита на болния, както и да се изработи 

единен алгоритъм за оценка и проследяване на болката при рак и да бъде въведен 

единен метод за документиране на болката, на приложеното лечение и неговата 

ефективност, като начин за повишаване на качеството на  оказваните грижи. 

 

9.Създаване на единна информационна онлайн платформа 

9.1 Създаване на единна информационна платформа онлайн, до която да имат достъп 

и пациентски организации, която да показва алгоритъма на грижата за онкоболния 

от първия ден на откриване на заболяването, до фазата на ремисия и профилактични 

наблюдения; 

9.2 В тази платформа /под формата на сайт/ да се структурира медицинско, 

психологическо и социално направления. Да е съставена на базата на световните 

гайдлайни и да е базирана на постиженията на доказателствената медицина. Тя ще 

има информационно и комуникационно значение както за медицински специалисти, 

така и за пациенти; 

9.3 Трябва да се раздели сектор за лекари и за пациенти. Информацията да се добавя 

и да се представя достъпно за пациентите и да се осъвременява периодично както за 

лекари и медицински специалисти, така и за пациенти; 

9.4. Да има възможност за обратна връзка и комуникация между двете направления 

/напр. лекар-пациент, кл. психолог-лекар, пациент-кл психолог. и т.н./; 

9.5. Лекарите, психолозите, соц. работници, участващи като консултанти, да имат 

електронен адрес, през който да се осъществява връзката; 
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9.6. Да се разпространи информацията за тази платформа и начина на достъп  чрез 

медиите; 

9.7. Да се разпространи чрез флаери при пациентите, в болниците, които работят с 

онкологични пациенти, при личните лекари, в специализираните диспансери, в 

отделенията по онкология. 

 

10. Въвеждане на Стандарт за немедицинска грижа на пациентите с рак, в 

който ясно са разписани правилата за работа на психолози и социални работници, 

специалисти по диететика и хранене, специалисти по физикална медицина и 

рехабилитация в мултидисциплинарния екип за подкрепа на пациента и повишаване 

ефективността от работата на медицинския екип, провеждащ лечението на болния от 

рак.  

 

11. Създаване на мрежа от навигатори, които да поемат немедицинската грижа 

(навигация, лична асистенция, информиране и насочване) за пациентите с рак, в 

съответствие с картата на специализираните здравни заведения.  

Проектът предвижда: 

• обучение на навигаторите по програма, създадена съвместно и одобрена от 

пациентските организации, медицинските научни дружества и здравните 

институции; 

• платформа за общуване с пациентите и на навигаторите помежду им; 

• възможност за събиране на данни и използването им за развитие на рамката 

грижи за болните от рак; 

• потенциално регулиране на навигаторите като част от организираната 

онкологична помощ с цел облекчаване работата на медицинските специалисти 

и повишаване удовлетвореността на пациентите, тяхната увереност и в крайна 

сметка постигане на по-добър резултат от навременното им лечение. 

 

12. Реализиране на дългосрочен медиен проект за промяна на обществените 

нагласи и изграждане на нова здравна култура по отношение на рака. Проектът 

предвижда използването на разнообразни медийни инструменти за различни 

аудитории, чрез които да се утвърждава разбирането, че ракът е лечимо заболяване, 

което изисква проактивно участие на всеки гражданин във всички здравни 

противоракови политики. 

 

 

13. Възлагане на част от услугите по поддържане/повишаване на качеството 

на живот на онкологичните пациенти на неправителствени 

организации/пациентски организации срещу финансиране на конкретните 

дейности на държавно ниво. Облекчен достъп чрез зелени телефонни линии за 

консултации през пациентските организации с оглед насочване към място за лечение 

и съответни специалисти. Провеждане на информационни кампании периодично.  

 

14. Облекчаване на бюрократичната тежест, с която пациентите трябва да се 

справят в този критичен момент – въвеждане на електронно здравно досие, 

ефективно работеща електронна рецепта, свързване в единна система на НЗОК, НОИ, 
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социално подпомагане, болници, лични лекари, аптеки, с цел да се облекчи 

пациентът. 

 

15.Въвеждане на критерии за оценка на качеството на живот на 

онкоболните, както и провеждане на периодични проучвания по този 

показател. 

 

16. Интегриране на фармацевтичните грижи в мултидисциплинарния 

подход: 

16.1 Интервю от болничен фармацевт при приемането на нов пациент за системно 

лечение на злокачествено заболяване, за лекарствата и хранителните добавки, които 

приема във връзка с други заболявания и вписването на информацията в болничната 

информационна система; 

16.2 Консултация от болничен магистър-фармацевт относно начина на прием и 

лекарствените взаимодействия на пероралната химиотерапия при получаването й в 

болничната аптека; 

16.3 Консултация от клиничен фармацевт относно взаимодействията между  

лекарствените продукти и хранителните добавки, които болният приема за други 

заболявания и химиотерапията, която му е назначена; 

16.4 Консултация от магистър-фармацевт в аптеки от открит тип при отпускането на 

хормонотерапия относно взаимодействията между лекарствените продукти и 

хранителните добавки, които болният приема за други заболявания; 

16.5 Активности от страна на магистър-фармацевт с цел подобряване на 

придържането към терапията на онкологичноболните пациенти. 

 

 

 

Времева рамка 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Програма за психо-онкологично лечение Етап 1 - Етап 2 

2 Програма за рехабилитация и социална помощ  Етап 1 - Етап 2 

3 Програма за палиативна грижа Етап 1 - Етап 2 

4 Изграждане на система за ефективно 

снабдяване с обезболяващи лекарства Етап 1 

5 

Облекчаване на прекалено рестриктивните 

регулаторни механизми при отпускането на 

опиоидни лекарства за контрол на болката при 

рак  Етап 1 

6 Изработване на единна политика в областта на 

палиативното лечение и лечението на болката Етап 1 

7 
Подобряване на обучението на здравните 

специалисти Етап 1 
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8 Професионална подготовка на доставчиците 

на здравни услуги Етап 1 

9 
Създаване на единна информационна онлайн 

платформа Етап 1 - Етап 2 

10 Въвеждане на Стандарт за немедицинска 

грижа на пациентите с рак Етап 1 

11 Създаване на мрежа от навигатори Етап 1 - Етап 2 

12 Медиен информационен проект Етап 1 - Етап 2 

13 

Възлагане на част от услугите по 

поддържане/повишаване на качеството на 

живот на онкологичните пациенти на 

неправителствени организации/пациентски 

организации  Етап 1 - Етап 2 

14 Облекчаване на бюрократичната тежест Етап 1 

15 
Въвеждане на критерии за оценка на 

качеството на живот на онкоболните, както и 

провеждане на периодични проучвания Етап 1 

16 Интегриране на фармацевтичните грижи в 

мултидисциплинарния подход Етап 1 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АКТИВНОСТИ - НАЦИОНАЛЕН ПРОТИВОРАКОВ ПЛАН 

СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА, КОЯТО ПРЕДЛАГА УСТОЙЧИВА И МОДЕРНА 

ГРИЖА  

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 
Създаване на Национална мрежа за онкологичен 

контрол Етап 1 

2 Изграждане на Национални всеобхватни центрове Етап 1 

3 Мерки за реорганизиране на доболничната и 

болничната помощ Етап 1 

4 
Внедряване на рутинен мониторинг на човешките 

ресурси и на нуждите на здравните специалисти в 

областта на онкологичните заболявания Етап 1 

5 
Създаване на нови роли в рамките на системата 

на здравеопазване, с цел подкрепа на един по-

холистичен подход за контрол на рака Етап 1 

6 Създаване на национален раков регистър Етап 1 

7 Разработване на подробни онкологични данни и 

информационен план Етап 1 

8 Включване в утвърдени международни програми 

на ниво Европейски съюз Етап 1 

9 

Насочване на усилията за определяне на 

приоритети на научните изследвания в областта 

на онкологичните заболявания, които ще 

допринесат за постигане на резултатите, 

заложени в Плана Етап 1 

10 
Разработване на препоръки за това как може да 

се постигне справедлив достъп и по-широко 

участие в клинични изпитвания Етап 1 

11 

Разработване на методология за сканиране на 

хоризонта и на процедури за оценка и 

приоритизиране на инвестициите и приложението 

на нови, иновативни лекарствени продукти, 

клинични практики и технологии на национално 

ниво Етап 1 

12 

Формализиране на международни 

изследователски партньорства и връзки 

 

  

Етап 1 
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ПРЕВЕНЦИЯ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Насърчаване на здравословни хранителни навици 

и редовна физическа активност Етап 2 

2 Предотвратяване на рак и намаляване на вредния 

ефект, свързан с тютюнопушенето Етап 2 

3 Предотвратяване на рак и намаляване на вредния 

ефект от прекомерната консумация на алкохол Етап 2 

4 Предотвратяване и намаляване на риска от рак, 

причинен от инфекции Етап 2 

5 
Предотвратяване на рак и намаляване нивото на 

риска, причинен от рискови фактори, свързани с 

начина на живот и работната среда Етап 2 

СКРИНИНГ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

Рак на дебелото черво 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Рак на гърдата 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Рак на маточната шийка 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Рак на белия дроб 

1 Образователна програма Етап 2 

2 Скринингова програма Етап 2 

Скриниг на туморни маркери 

 

 

 

 

 

  

Етап 2 
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ИНОВАТИВНА ДИАГНОСТИКА 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Изграждане на референтни центрове Етап 2 

2 
Инициатива „Диагностика на рака и лечение за 

всички” Етап 2 

3 Програма за осъвременяване на 

патохистологичната и молекулярна диагностика Етап 2 

4 Програма за осъвременяване на подхода в 

генетичните изследвания и консултиране Етап 2 

ИНОВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Въвеждане на мултидисциплиранен подход Етап 1 

2 Въвеждане на системно онкологично лечение Етап 1 

3 Програми за обучение Етап 1 

СПЕЦИФИЧНИ ОНКОЛОГИЧНИ ПОПУЛАЦИИ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Педиатрична онкология Етап 2 

2 Редки тумори Етап 2 

3 
Злокачествени тумори на хематопоетичната 

система Етап 2 

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

Активност 
Период на изпълнение                                                            

Етап 1 (2022-2023)                   

Етап 2 (2024-2027) 

1 Програма за психо-онкологично лечение Етап 1 - Етап 2 

2 Програма за рехабилитация и социална помощ  Етап 1 - Етап 2 

3 Програма за палиативна грижа Етап 1 - Етап 2 

4 Изграждане на система за ефективно снабдяване 

с обезболяващи лекарства Етап 1 

5 

Облекчаване на прекалено рестриктивните 

регулаторни механизми при отпускането на 

опиоидни лекарства за контрол на болката при 

рак  Етап 1 

6 Изработване на единна политика в областта на 

палиативното лечение и лечението на болката Етап 1 
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7 
Подобряване на обучението на здравните 

специалисти Етап 1 

8 Професионална подготовка на доставчиците на 

здравни услуги Етап 1 

9 
Създаване на единна информационна онлайн 

платформа Етап 1 - Етап 2 

10 Въвеждане на  Стандарт за немедицинска грижа 

на пациентите с рак Етап 1 

11 Създаване на  мрежа от навигатори Етап 1 - Етап 2 

12 Медиен информационен проект Етап 1 - Етап 2 

13 

Възлагане на част от услугите по 

поддържане/повишаване на качеството на живот 

на онкологичните пациенти на неправителствени 

организации/пациентски организации  Етап 1 - Етап 2 

14 Облекчаване на бюрократичната тежест Етап 1 

15 
Въвеждане на критерии за оценка на качеството 

на живот на онкоболните, както и провеждане на 

периодични проучвания Етап 1 

16 Интегриране на фармацевтичните грижи в 

мултидисциплинарния подход Етап 1 

 

Източници на подкрепа и финансиране: 

• Национален бюджет 

• Механизъм за възстановяване и устойчивост (в частност Национален план за 

възстановяване и устойчивост) 

• Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ 

• Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ 

• Програма „Цифрова Европа“ 

• Фондове на политиката на сближаване (Европейският фонд за регионално 

развитие, Кохезионният фонд и Европейският социален фонд плюс)  

• Инструмент за техническа подкрепа 

• Спонсорства/дарения от страна на фарма индустрията 

• Спонсорства/дарения от страна на други заинтересовани страни 

 


