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Проблеми в онкологичната грижа

➢Постигнати са значителни резултати 
от програмата Europe Against Cancer
(1985 – 2003)

➢Инициатива на Европейския съюз: 
Action Against Cancer (2009)

➢В ход е подготовката на Europe’s 
Beating Cancer Plan (край 2021)
➢Нарастване на онкологичните болести

➢Неравенство в грижите и достъп до 
медикаменти

➢Създаване и приемане на създадени 
над-национални стандарти и 
качествен контрол

➢Липса на цялостна онкологична грижа

➢Липса на Comprehensive cancer centers

Европа България

➢Липсва Национален антираков план

➢Липса на реален скрининг

➢Липса на финансиране извън КП

➢Нарастване на онкологичните болести

➢Неравенство в грижите и достъп до 
медикаменти

➢Налични, но незадължителни над-
национални стандарти и качествен 
контрол

➢Липса на цялостна онкологична грижа

➢Липса на Comprehensive cancer centers



В източна Европа и България смъртността от 
онкологични болести е по-висока
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Карцином 
на гърда



➢ Treatment of breast cancer in the setting of specialised breast 
units/centres for a high volume of breast cancer patients leads to 
improved outcomes of patients, and is highly recommended [III, A]. 

➢ The breast unit/centre should preferably be certified by an accredited 
body [III, A]. 



Improving breast cancer care in Europe

https://www.eusoma.org/en/recommendations/quality-indicators/1-362-1-

Biganzoli L, et al. Quality indicators in breast cancer care: An update from 
the EUSOMA working group. Eur J Cancer 2017;86:59-81

van Dam PA, et al . Time trends (2006-2015) of quality indicators in 
EUSOMA-certified breast centres. Eur J Cancer 2017;85:15-22

22 EUSOMA-certified breast centres (46122 patients) during 2006-2015



Валидни ли са стандартизираните за 
Европа разбирания за специализиран

онкологичен център в България?

Помогнаха на бай Ганя да смъкне от плещите си агарянския ямурлук, 
наметна си той една белгийска мантия - и всички рекоха, че бай Ганьо е 

вече цял европеец.

Алеко Константинов, Бай Ганьо, Списание Мисъл, 1894



https://www.breastcentresnetwork.org/breast-units/directory/Bulgaria/3,9,BG,0,



➢The need for quality frameworks

➢Definition and requirements

➢MDT

➢Critical mass/volume requirements/mdt working

➢Accreditation/certification, audit and quality

➢Education and training

➢Clinical research and registries

Специализиран център за лечение на 
карцином на гърда



Breast centre - определение

➢ Достъп до всички необходими услуги: от генетика и превенция, лечение на 
ранен и напреднал КГ, поддържащо и палиативно лечение, както и 
психоемоционална подкрепа и грижа за оцелели. 

➢ Наличие на МДЕ

➢ Наличие на отделения, по възможност на едно място (или в една географска 
област) с функциониращи СОП и достъп до МДЕ с обща база данни.

➢ СОП и протоколи: официални процедури или системи от правила относно 
организационни, диагностични, лечебни процедури, независимо от стадий на 
болестта, вкл. кратко- и дългосрочно проследяване

➢ Да участва и да организира поне 1 обучително събитие годишно

➢ Участие в научни проекти – цел: включване ≥ 5% от пациентите всяка година

Център за диагноза и лечение на пациенти с КГ

L. Biganzoli et al. The requirements of a specialist breast centre. The breast 2020;51:65-84



Времеви интервали и контрол на качество

➢ Начало на първо лечение max 4–6 седмици от първи диагностичен 
преглед/консултация в центъра

➢ Организиране на диагностичен/лечебен план на първа визита

➢ Предоставяне на възможност за „второ мнение“

➢ Събиране и анализ на данни в центъра

➢ Следене за спазване на минималните изисквания и индикатори с надлежно 
документиране и коригиращи стратегии, писмено оформени при 
необходимост

➢ Вътрешен одит поне 1 х годишно и анализ на честота на: локални и далечни 
рецидиви, последствия от хирургия, ЛТ, системно лечение и функционални 
увреждания, СОП и времеви интервали.

L. Biganzoli et al. The requirements of a specialist breast centre. The breast 2020;51:65-84



Conclusion: The EUSOMA model of audit and monitoring QIs functions 
well in different European health systems and results in better 
performance of QIs over the last decade. QIs should be evaluated and 
adapted on a regular basis, as guidelines change over time.

van Dam PA, et al . Time trends (2006-2015) of quality indicators in EUSOMA-certified breast centres. Eur J Cancer 2017;85:15-22

To improve breast cancer care in Europe …
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В България има 4 специализирани центъра…

СТАТИСТИКА





Патоанатомия

1 2 3 4

Нови пациенти с КГ / година 155 190 261 286

Dedicated breast pathologist 2 1 2 2

Интраоперативна оценка на сентинелни ЛВ х да да

Биопсия на сентинелни ЛВ Х да Х Х

Патолог: 50 предоперативни биопсии и 50 хистологии от резекция на гърда 
годишно; биопсия от метастатична лезия – 25 на година

https://www.breastcentresnetwork.org/breast-units/directory/Bulgaria/3,9,BG,0,



1 2 3 4

Dedicated breast pathologists 2 1 2 2

Dedicated medical oncologists 2 1 1 1

Dedicated radiologists 2 1 2 2

Година на регистрация 2019 2017 2020 2018

Ресертифициране не не не не

Според статистиката в България имаме:

https://www.breastcentresnetwork.org/breast-units/directory/Bulgaria/3,9,BG,0,



В България за КГ имаме:

➢ 7 патолога

➢ 5 медицински онколога

➢ 12 хирурзи

➢ 10 специализирани медицински сестри

ДАЛИ?
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Кой следи за изпълнението на критериите за 
качество на лечение в онкологията?

Кои са критериите за качество на лечение в 
онкологията в България?



• ≥ 95% от всички ранни или авансирали случаи с КГ, както и поне 50% 
от случаите с метастатична болест трябва да бъдат обсъждани на 
Онкологична комисия от МДЕ

• Цел след 2 години – 100% 

• Предоперативно: обсъждане на фактори, свързани с пациента, 
тумора и възможните лечебни стратегии!!!

• Постоперативно

• Метастатична болест: при всяка прогресия

Кой и кога се представя на ОК?

Biganzoli L et al. The requirements of a specialist breast centre. The breast 2020; 51:65-84

Всички пациенти с КГ или лезии с риск за КГ се представят и 
обсъждат на МД ОК седмично



Протоколи

➢ Разработване на протоколи, базирани на доказателствена медицина за 
грижа за пациентите, времеви интервали (от диагноза / скрининг до 
лечение, палиативни грижи или проследяване

➢ Описание на (национални и/или международни) препоръки, които се 
следват; формална ревизия поне 1 х годишно на специално вътрешно 
заседание 

➢ Одобрение на протоколите от всички задължителни и при възможност 
допълнителни членове на МДЕ



Настоящи проблеми

➢ Кой да следи за създаването и обновяването на протоколи, 
базирани на доказателствена медицина?

➢ Налични национални и международни препоръки – кой и как 
следи за тяхното изпълнение в България?

➢ Осигуряване на финансиране – на брой хоспитализации? Оценка 
на качество от лечение?

➢ Необходимо е продължаващо медицинско обучение на 
медицинските специалисти – кой, къде, колко често?



https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.
ZS?end=2018&locations=BG&start=2000&view=chart

Разходи за 
здравеопазване



Кой може да повлияе?

➢ Europe‘s Beating Cancer Plan (ЕС)

➢ Национални власти и изготвяне на Национален антираков план

➢ Регионални власти – осигуряване на въвеждане и трайно 
изпълняване с механизми на контрол 

➢ Развитие на регионални програми 

➢ Местни структури

➢ Пациентски организации



Проблеми за създаване на специализирани 
онкологични центрове в България

➢ От Европа до България: „Адаптиране“ на разбиранията за 
мултидисциплинарност, независимост, сертифициране

➢ Липса на национални критерии за Специализиран център (КОЦ!?)

➢ Липса на политическа подкрепа и Национален антираков план

➢ Регионални власти – осигуряване на въвеждане и трайно 
изпълняване с механизми на контрол 

➢ Осигуряване на трайно финансиране 

➢Развитие на регионални програми 



https://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS?end=2017&start=2000

Осигуряване на финансиране: преминал пациент или 
извършена дейност?



➢ Акредитация – кой, по какви критерии?

➢ Осигуряване на финансиране

➢ Подбор на изготвящи СМЕ – специалисти или политически фигури?

Продължаващо медицинско обучение по 
онкология в България



Europe‘s Beating Cancer Plan: инициативи

• Европейски регистър за неравенствата при лечение на ракови 
болести

• Създаване и работа в мрежа на Comprehensive Cancer 
Infrastructures 

• Създаване на Cancer Knowledge Centre и Joint Research Centre в 
Ispra (IT) 

• Грижа за преживелите борбата с рак

• Развитие на научни дейности

• Създаване на нова версия на European Code Against Cancer (ECAC) 

• Разработване след ревизия на нови скринингови програми



Europe’s Beating Cancer Plan – основни цели

➢Превенция: Елиминиране на свързаните с HPV онкологични болести чрез 
широкомащабна ваксинация

➢Диагностика: ЕС “Atlas„ на раковите болести за разработване на диагностични 
средства от AI

➢Научно развитие: откриване на разминаване между научно търсене и иновации; 
картиране на биологични аномалии и наследствени рискови за развитие на рак 
синдроми 

(пациентите, лекувани в болници с научна дейност имат по-добри клинични 
резултати и преживяемост)*

➢Персонализирана медицина: научни проекти и обучение (до 2023) 

➢Cancer Control: EU network of national cancer centres in every MS by 2025; 90% of 
eligible patients have access by 2030. Facilitate quality-assured diagnosis and 
treatment, including training, research and clinical trials across the EU 

➢Живот след рак: Cancer Survivorship / правото да бъдеш забравен

* Selby P, Lifang L, Downing A et al.  E J Cancer Policy 2019 



Потенциални приноси при въвеждане на 
Национален антираков план

➢Организиране на онкологичната грижа и пътят на пациента

➢Осигуряване на всички стъпки на диагноза, лечение и 
проследяване

➢Плануване и разпределение на ресурси за всяка фаза и етап

➢Създаване и развитие на кадри

➢Стандарт на качество и акредитиране

➢Организиране на пътя на пациента с проследяване и оценка на 
грижа (първи преглед, диагноза в ранен или напреднал стадий, 
начало на лечение и проследяване)



➢Адекватна стандартизирана оценка на актуалното състояние

➢Възможност за сравняване с други държави или във времето

Пациенти и здравни специалисти трябва да 
работят заедно



За да има специализирани онкологични 
центрове в България

➢ Създаване, изпълнение и контрол на над-национални стандарти по онкология
➢ Осигуряване на качествен контрол, вътрешен одит и контрол
➢ Липса на цялостна онкологична грижа – афилииране с други сертифицирани 
центрове?
➢ СМЕ под ръководство на експерти
➢ Политическа подкрепа на национално и местно ниво
➢ Осигуряване на трайно финансиране (ЕС, национално, регионално и местно ниво)



Горещи проблеми в България

Приемане на стандартизираните за Европа разбирания за специализиран онкологичен център в България

Осигуряване на финансиране не на базата на КП, а с оценка на критерии за качество

Оценка на преживяемост и клинични резултати в специализираните центрове

Преминаване от eminence-based към evidence-based medicine

Създаване и следене за спазване на минималните изисквания и индикатори с надлежно документиране и 
коригиращи стратегии, писмено оформени при необходимост – на национално и над-национално ниво

Вътрешен одит поне 1 х годишно и анализ на честота на клинични параметри: примерно рецидиви, 
видове системно лечение и спазване на препоръки, СОП и времеви интервали.




