
Онкологичната помощ в България –

основи на Европейски план за борба с рака
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Европейският план за борба с рака ще се съсредоточи върху научните

изследвания и иновациите, ще се възползва от потенциала на цифровизацията и 

новите технологии и ще мобилизира финансови инструменти в подкрепа на държавите-

членки.

„Поставихме си амбициозни цели. Искаме да откриваме рака възможно най-рано. 

Искаме да осигурим достъп до най-високите стандарти за диагностициране и лечение. 

Основният въпрос е предоставянето на равен достъп на гражданите в целия 

Европейски съюз до съвременни технологии за откриване и лечение“.

“През 2020г., докато всички се борихме срещу пандемията от COVID-19, много от нас 

водиха мълчалива битка. Битката срещу рака. През 2020г. загубихме 1,3 млн. 

европейци в резултат на тази болест. И за жалост броят им нараства. Ето защо днес

представяме Европейския план за борба с рака. Борбата на тези, които се борят с 

раково заболяване, е и наша битка в Европа.“

Урсула фон дер Лайен

Председател на Европейската комисия

3 февруари 2021 г.





Европейски план „ Да победим рака“

➢ Стартиран на 4 февруари 2020 г. – представен на 3 февруари 2021 г. от 

Европейската комисия (DG Sante) 

➢ 4 ключови области на действие и 7 водещи инициативи, 4 милиарда евро 

финансиране чрез програмите EU4Health, Horizon Europe и Digital Europe

• Профилактика - справяне с тютюнопушенето (гарантиране спад от 5% от населението, употребяващо тютюн, до 2040 г.), 

консумацията на алкохол, замърсяването на околната среда и опасните вещества; насърчаване на здравословни

хранителни режими и физическа активност; предотвратяване на раковите заболявания, причинени от инфекции, чрез 

ваксиниране на поне 90% от целевата популация на момичета в ЕС и значително увеличаване на ваксинацията на 

момчетата до 2030 г .;

• Ранно откриване на рак чрез подобряване на достъпа, качеството и диагностиката, гарантиращи, че до 2025 г. се предлага

скрининг на 90% от населението на ЕС, което отговаря на условията за скрининг на рак на гърдата, шийката на матката и 

дебелото черво;

• Диагностика и лечение - по-добре интегрирани и всеобхватни грижи за онкоболните, равен достъп до качествени грижи и 

лекарства. До 2030 г. 90% от отговарящите на условията пациенти трябва да имат достъп до национални всеобхватни

центрове за рак, свързани чрез нова мрежа на ЕС; подобряване на достъпа до иновативна диагностика и лечение на рак и 

подпомагане на идентифицирането на лица с висок риск от често срещани ракови заболявания.

• Подобряване на качеството на живот на пациенти с рак и оцелели, включително рехабилитация, потенциален рецидив на 

тумори, метастатично заболяване и мерки за подпомагане на социалната интеграция и реинтеграция на работното място. 

Ще бъде стартирана „Инициатива за по-добър живот за пациенти с рак“, фокусирана върху последващи грижи.



Водещи инициативи

1) Център за знания относно рака, за да координира научните и техническите инициативи, свързани 
с рака, в ЕС (изследвания)

2) Инициатива за Европейска образна диагностика на рака, за да се подобри персонализирането на 
лекарствата (цифровизация)

3) Инициатива за ваксинация, за да се елиминират видовете рак, причинявани от HPV (превенция) 

4) Схема за скрининг на рак на ЕС (откриване)

5) ССС мрежа на ЕС, за да се подобри достъпа до висококачествено диагностициране и грижи 
(диагностициране и лечение)

6) Диагностициране и лечение на рака за всички инициативи, за да се подобри достъпа до 
иновативно диагностициране и лечение на рака въз основа на новия напредък в геномиката и 
персонализираните грижи (диагностициране и лечение)

7) Регистър на неравенството по отношение на заболеваемостта от рак, за да се картографират 
тенденциите, които идентифицират неравенството в Европа (равенство) 



Превенция

Изчислен дял на случаите на рак, приписвани на рискови фактори, в САЩ 

(възраст и на двата пола ≥ 30 години), 2014 г.

По-голямата част от 

предотвратимия риск е 

свързана с редица фактори на 

начина на живот 

(тютюнопушене, навици за 

хранене и пиене, др.)

Потенциални мерки: 
• Публични кампании и 

образование, за да се 

повиши осведомеността

• Акцизни данъци 

• Забрана на пушенето 

• Ваксинационни програми

• Повече изследвания, за да 

се задълбочи биологичното 

разбиране на 

канцерогенния процес с 

цел определяне на нови 

цели за превенция

Забележки: sm. = тютюнопушене; b.w. = телесно тегло; UV = ултравиолетова радиация; Phys. inact. = 

липса на физическа активност; fru./veg. = консумация на плодове и зеленчуци; HPV = човешки 

папиломавирус; HIV = човешки имунодефицитни вируси; H. pyl. = Helicobacter pylori; HCV = вирус на 

хепатит C; HBV = вирус на хепатит B; HHV8 = вирус на човешки херпес тип 8. Източник: Islami et al 

(2018)

42% от всички случаи на 

рак могат да се 

предотвратят
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Политики за превенция на онкологични заболявания

Намаляване на 
тютюнопушенето

• Цени/акцизи, 
забрани, 
предупреждения

• % от 
възрастното 
население

Намаляване на 
потреблението 

на алкохол

• Цени/акцизи, 
забрани, 
предупреждения

• Потребление на 
глава от 
населението 

Здравословно 
хранене

• Цени/акцизи на 
напитки с 
подсладители

• Предупреждения 
върху опаковките

HPV, Хеп B, Хеп С

• Програми за 
ваксинация, % 
ваксинирани

• Програма за 
ерадикация на 
Хеп С 



Ранно откриване на онкологични заболявания
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Цели

• Откриване и 
лечение на 
предракови
лезии

• Откриване и 
лечение на 
болестта в 
ранен стадий

Критерии за метод за ранна  
диагностика

• Точна диагноза 
(висока 
чувствителност 
специфичност)

• Приемлив 
диагностичен 
подход

Изисквания за 
успех

• Точна 
дефиниция на 
рискови групи

• Мерки за 
осигуряване на 
участие

➢ По-точно диагностициране с помощта на 
(РЕТ-)КТ и (ПЕТ-)ЯМР скенери

• Високи разходи за инвестиция

• Наличието и достъпът се различават между държавите

➢ Машинно обучение и изкуствен интелект (ИИ) 
за анализ на образна диагностика при 
дигитална патология

• Напр. диагностициране на меланом: сходна или по-добра 
ефективност, отколкото при обучени дерматолози

➢ Молекулярни прогностични/прогнозни 
изследвания (биомаркери)

• Целта е да се прогнозира дали даден пациент има 
вероятност да се повлияе от определено лечение →
„персонализирани“ терапии

• Напр. изследване на HER2 статус при рак на гърдата

• Изследванията еволюират от отделни маркери до 
широкообхватни панели (NGS панели)

• Разработват се изследвания за оценка на маркери в проби 
от кръв, урина, слюнка и изпражнения

• Бъдещото комплексно комбиниране на различни терапии 
ще изисква обширни изследвания

НАПРЕДЪК В ДИАГНОСТИКАТА
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Политики за ранно откриване на ракови заболявания

Програма за ранна 
диагностика на рак 

на гърдата

% изследвано 
население за Х 

години

% диагностицирани 
в ранен стадий (1-2)

Програма за ранна 
диагностика на 

РМШ

% изследвано 
население за Х 

години

% диагностицирани 
в ранен стадий (1-2)

HPV тестове (% от 
всички тестове)

Програма за ранна 
диагностика на 

РДЧ

% изследвано 
население за Х 

години

% диагностицирани 
в ранен стадий (1-2)

Програма за ранна 
диагностика на 

РБД

% изследвано 
население за Х 

години

% диагностицирани 
в ранен стадий (1-2)

Програма за ранна 
диагностика на рак 

на простатата

% изследвано 
население за Х 

години

% диагностицирани 
в ранен стадий (1-2)



България трябва да приеме Национален антираков 

план през 2021 г.
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➢Цели – подобряване на здравните показатели в онкологичната помощ 
чрез превенция, скрининг, диагностика, лечение и по-добро управление

➢Политики:

• Превенция – забавяне на ръста на заболеваемостта

• Ранно откриване и диагностика – съкращаване на времето за диагностициране и 
увеличаване на обхвата на скрининга

• Съвременно лечение и грижа – навременен достъп до най-доброто лечение за всички; 
намаляване на смъртността от рак и увеличаване на броя на излекуваните

• Качество на живот – да живеем добре със и след рак

• Знания, данни и научни доказателства – генериране и споделяне на данни и научна 
информация; осведоменост, обучение и управление на всички нива на системата

➢План за действие и допълнителни публични инвестиции в онкологична 
помощ



Благодарим за вниманието!
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