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European Cancer Information System (ECIS) предоставя съвременна информация за броя 

и показателите, които количествено определят засягането от рак в Европа. Системата 

позволява изследването на географските вариации и тенденциите във времето на 

заболяемостта, смъртността и преживяемостта при основните локализации на рака в 

Европа. 
 

Целта на web приложението е да подкрепя научните изследвания, както и вземането на 

решения в областта на общественото здравеопазване (и в частност рака) и да служи 

като отправна точка и информационна база данни за европейските граждани. 
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Ракът е едно от най-големите здравни предизвикателства в глобален мащаб. 

Годишно, повече от осем милиона души умират по света и повече от един 

милион в Европа (по данни на GLOBOCAN 2012).  

Данните на ECIS сочат, че през 2018 г. 1 929 709 милиона са изчислените 

загубени човешки животи в Европа (55,9% при мъжете) в резултат на 

злокачествените заболявания. От тях, 137 707 жени са починали от рак на 

гърдата, 25 829 от рак на маточната шийка и 242 483 души от колоректален 

карцином (53,5% при мъжете). Съществуват значителни различия в 

показателите за смъртността между отделните страни при тези локализации 

на рака.  

По данни на Националния раков регистър броят на новите случаи от рак е 

32484 (без немеланомни кожни карциноми), а смъртните случаи са 17 998 през 

2013 г. в България. От тези загубени човешки животи, 1 274 са от рак на 

женската гърда, 352 от рак на маточната шийка и 2 560 от колоректален 

карцином при двата пола (56,4% при мъжете). 

Изчисленият брой (ECIS) на заболелите от рак в страната е 33 778 през 2018 г. 

(от които 55,8% при мъжете), а починалите са 18 999 (58,5% при мъжете). 

Починалите от рак на женската гърда са 1 387, от рак на маточната шийка 475 

и от колоректален карцином 2 714 души (60,5% при мъжете). 

Разпространение на рака в Европа и България 

(данните са без рак на кожата) 
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Структура на умиранията* от рак в Европа и България за 2018 г. 

*По данни на ECIS, 

Без немеланомни кожни карциноми 
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Ролята на профилактиката и в частност на скрининга при контрола  

на злокачествените заболявания 

Има достатъчно доказателства, че почти половината смъртни случаи от рак могат 

да бъдат предотвратени чрез индивидуални и групови профилактични действия. 

"Редовните и систематични изследвания могат да открият заболяването в ранен 

стадий, когато то реагира по-адекватно на по-малко агресивно лечение. 

Последвани от съответни грижи и лечение, тези изследвания могат значително да 

намалят смъртността от рак и да подобрят качеството на живот на пациентите с 

онкологични заболявания (Cancer screening in the European Union, 2017). 

Свитовният опит показва, че систематично прилагания скрининг води до 

намаляване на заболяемостта и смъртността при рак на гърдата, маточната 

шийка, колоректалния карцином и др. локализации. Въпреки че има ясни 

инструкции за неговото въвеждане и осъществяване, все още съществуват 

значителни различия между отделните държави по отношение на изпълнението и 

степента, до която са организирани скрининговите програми. 
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ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА В БЪЛГАРИЯ 

Понастоящем съществуват ясни и точни инструкции и критерии за 

организирането и провеждането на ефективен популационен скрининг за 

рака във всички държави-членки на ЕС. Въпреки това, в България все 

още няма въведени такива програми за организиран популационен 

скрининг за значимите и подлежащи на скрининг злокачествени 

заболявания - маточна шийка, женска гърда, колоректален карцином, 

простата, бял дроб и др.  

Профилактиката на рака в България се характеризира главно с: липсата 

на нормативна база и унифицирани протоколи за скрининг в цялата 

страна; недостатъчен качествен контрол при провеждане на 

скрининговите дейности; почти пасивното участие на 

общопрактикуващите лекари в скрининговия процес и др. 

За постигането на ефективни скринингови резултати е необходимо да се 

предприемат законодателни промени (регламент), оценка на засягането на 

населението на страната от злокачествени заболявания, анализ на 

потребностите от съответни действия, спазване на европейските 

стандарти за качествен контрол при провеждането на скринингови 

инициативи в общността и добре организирана регистрация на 

скрининговия процес (скринингов регистър) при използване на базата 

данни на Националния раков регистър. 
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История на скрининга в България 

 Профилактични гинекологични прегледи се провеждат в страната от 1956 г.  

 През 1970 г. Д. Цанев и Д. Николова въвеждат цитологичния скрининг, като рутинен тест.  

Проблеми в организацията Проблеми при тестовете 

Проблеми при интерпретацията 
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Опити за промяна 

 В последствие, различни екипи на Министерство на 

здравеопазването инициираха разработването на нова 

цервикална скринингова програма.   

 

 Един от тези екипи създаде “Национална стратегия за 

профилактичен онкологичен скрининг в България за 

периода 2001 – 2006 г.” за трите основни скринингови 

локализации – женска гърда, маточна шийка и простата. 

 

 Тази стратегия беше приета от Министерския съвет на Р. 

България с Указ № 880/ 22.12.2000 г. Националната 

стратегия не се реализира на практика, а остана само “лист 

хартия”.  
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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

  
„НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ” 

Проект “СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ!” 
 

   СКРИНИНГ, 

   ПРОФИЛАКТИКА И    

  РЕАЛНА 

   ИНФОРМИРАНОСТ 
 

   И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ! 
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ЦЕЛ  И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

Целта на пилотния скринингов проект бе да се изгради организационен 

модел за скрининг на гърдата, цервикалния и колоректалния рак на 

популационно ниво. Над 400 здравни специалисти от приблизително 120 

лечебни заведения в цялата страна се регистрираха в Националния 

скринингов регистър и предоставиха резултатите от тестовете. Издадоха 

се специални насоки за трите локализации и брошура с индикатори, за 

осигуряване на качеството. Инструкциите се разпространиха сред 

всички лечебни заведения и доставчиците на здравни услуги. По този 

начин се предостави актуална информация за европейските насоки за 

осигуряване на качеството при провеждане на скрининга. 

Този проект успя в някои от своите аспекти и действия, но не бе 

постигната устойчивост. Независимо от това, по време на проекта се 

създаде Национален скринингов регистър, система за поканване на 

скринингов преглед и се проведе национална информационна кампания. 

Покритието на скрининга бе ниско, но сравнимо с това, в други страни 

от Източна Европа в първите им етапи. 
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Скринингови инициативи и проучвания в страната  

Понастоящем, в страната съществуват скринингови дейности, които не са с 

популационно покритие. Много от инициативите са на опортюнистична основа, 

без ясен контрол за качество и без задоволителна регистрация в Националния 

скринингов регистър. Не съществуват унифицирани изисквания за осигуряване 

на качество за всички доставчици на здравни услуги, участващи в скрининговия 

процес. Въпреки че, има инструкции за редовни профилактични прегледи за 

трите локализации на рака, на практика НЗОК няма средства за покриване на 

цялото таргетно население, а се фокусира главно върху хора със симптоми. Тази 

предпоставка допълнително затруднява достъпа.  

Едно представително проучване за скрининг на рак на маточната шийка, 

проведено през периода 2004-2005 г. показва, че най-голямата пречка за достъп, 

според жените е, че лекарите не вземат цитонамазки (Pap smears), (Аврамова Л, 

2005).  

Друго проучване, за нагласите на жените към профилактика на рака в три 

региона на България заключава, че жените са добре информирани и желаят да 

бъдат прегледани, ако мобилните съоръжения са близо до мястото им на 

пребиваване (Джафер Н, Докова К, 2015 и 2016 г.). Това изследване се фокусира 

върху различията в знанията и опита между жените с конкретна етническа 

принадлежност - българи, турци и роми. Мотивацията на доставчиците на 

здравни услуги също е посочена като важен компонент за ефективно прилагане 

на скрининга. 
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През 2015 г. проучване за скрининг при колоректалния карцином (КРК) оценява 

приложението на имунохистихимичния FOBT (iFOBT) в градските и селски 

общини в един регион на България (Димова Р и кол., 2015). С помощта на 30 

общопрактикуващи лекари 600 асимптоматични лица със среден риск, на възраст 

≥45 години, са получили образователна брошура, комплект iFOBT с цветна 

листовка, формуляр за съгласие и въпросник. Изводът е, че КРК в страната е 

осъществим, когато се постига висока степен на участие и се спазват критериите 

за качество на всички етапи и нива. Липсата на консенсус или ясен протокол 

/насоки/ за скрининг на КРК на национално ниво затруднява личните лекари и 

здравните специалисти при осъществяване на профилактични действия, в 

съответствие с тяхната компетентност и капацитет на съоръженията. 
 

Две други проучвания разглеждат цитологичните лаборатории по отношение на 

оборудването, човешките ресурси, стандартите и контрола на качеството при 

цитонамазките (Златков В, Костова П, 2006; Панайотова Ю и кол., 2012). Изводът 

на авторите е, че в страната има необходимия минимум за лабораторна 

цитодиагностика, но степента на спазване на европейските насоки за качество на 

цитопатологията в България не е задоволителна. Няма ясни указания за 

осигуряване и управление на патологичните лаборатории, вътрешният и 

външният контрол на качеството са недостатъчни, няма стандарти за лично и 

лабораторно оборудване и т.н. 

Скринингови инициативи и проучвания в страната (продължение) 
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Каква е връзката на скрининга и адювантната терапия върху намаляване на смъртността 

от рак на гърдата в САЩ в зависимост от  молекулния подвид? 

 

С помощта на Six Cancer Intervention and Surveillance Network (CISNET) симулационни 

модели са прогнозирани тенденциите в смъртността от рак на гърдата при жени на възраст 

от 30 до 79 години в САЩ, в зависимост от напредъка в лечението (като употребата на най-

нови адювантни терапии) и напредъка в скрининга (преминаването на мамографията от 

филм-фолийна комбинация към дигиталните технологии) през периода 2000 - 2012 г. 

Моделирането показва, че напредъкът в лечението е свързан с по-голямото намаление на 

показателите за смъртността при рак на гърдата, отколкото напредъка в скрининга, като 

тази връзка варира в зависимост от молекулния подвид на карцинома, базиран на естроген 

рецепторите (ER) и рецептор 2 на човешкия епидермален растежен фактор (ERBB2, 

formerly HER2 or HER2/neu).  

Настоящото развитие на мамографския скрининг и адювантната терапия дават възможност 

да се определи количествено техния самостоятелен и комбиниран ефект върху намаляване 

на смъртността при отделните молекулни подвидове при рак на гърдата и да се насочат 

усилията за по-нататъшен контрол върху заболяването. 
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Изчислението със симулационните модели развити в CISNET показва, че мамографският 

скрининг и адювантното лечение допринасят почти еднакво за редуциране на смъртността 

от рак на гърдата през периода 1975 – 2000 г. След този период се оптимизират 

мамографските технологии за откриване на тумори в гърдата. По същото време се 

наблюдава и напредък в таргетното лечение с нови молекули (например, ароматазни 

инхибитори при ER- и херцептин при ERBB2+ тумори) и в химиотерапията, в частност 

нарастващата употреба на таксани.  

През 2000 г. се отчита  37% намаление на смъртността от рак на гърдата (отнесено към 

изчисления базов показател от 64 умирания на 100 000 жени през 2000 г.): 44% във връзка 

със скрининга и 56% - с лечението. През 2012 г. се наблюдава 49% намаление в общия 

показател на смъртността (отнесено към изчисления базов показател от 63 умирания на 

100000 жени през 2012 г.): 37% във връзка със скрининга и 63% - с лечението, от които 31% 

свързани с химиотерапията, 27% с хормоналната терапия и 4% с херцептина. Връзката за 

смъртността на скрининга срещу лечението варира в зависимост от молекулния вид: за 

ER+/ ERBB2+, 31% срещу 69%; за ER-/ ERBB2+, 40% срещу 60%; и за ER-/ ERBB2-, 48% 

срещу 52%.  

6-те независими модели намират, че както скрининга, така и лечението са свързани с 

намаление във времето на общата и подвидово-специфичната смъртност от рак на гърдата. 

За редуциране на общата смъртност е по-голямо влиянието на напредъка в лечението, 

отколкото на скрининга, както и на всички молекулни подвидове, с изкл. на ER-/ ERBB2- 

(подвидът с най-ниска редукция на смъртността) през периода 2000 – 2012 г. в САЩ.  
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Тези резултати се основават на предишни анализи на CISNET и други проучвания, които са 

провеждани в периода преди 2000 г. или са взели предвид ролята на ER- статус. След 2000 г. 

цифровата мамография увеличава чувствителността на скрининга при рак на гърдата, в 

сравнение с обикновената мамография, особено при жени под 50 години с плътни гърди, в 

резултат на което броят на смъртните случаи намалява. Текущите резултати подкрепят 

констатациите, че напредъкът в мамографията продължава да допринася за намаляване на 

смъртността от рак на гърдата.  

Като цяло, моделите прогнозират, че скринингът и лечението са свързани с продължително 

намаляване на смъртността от рак на гърдата. Данните показват, че през 2012 г. лечението 

има по-голям относителен дял от скрининга, както за намаляване на общата смъртност, 

така и за всички подвипове злокачествени заболявания на гърдата, с изключение на ER- / 

ERBB2-. При най-разпостранените понастоящем ER+ злокачествени тумори на гърдата се 

очаква най-голям ефект от напредъка в технологичното развитие на скрининговите методи 

и терапевтични иновации. Тенденциите сочат, че тази група ракови новообразувания ще 

продължат да нарастват и в бъдеще. Напредъкът в технологиите и контролът върху ER+  

заболявания на гърдата ще се отрази изключително благоприятно върху показателите на 

заболяемост и смъртност при тази локализация.  

В перспектива, базираните на приложените модели подходи, ще играят съществена роля за 

оценяване на прогреса, водещ до намаляване тежестта на рака на гърдата. 

Продължаващите изследвания върху комбинацията от откриването на ефективни нови 

молекули за целево лечение и от изобретяването на иновативни скринингови технологии ще 

доведат до своевременното откриване на агресивните подвидове рак на гърдата и ще 

позволят все по-ранното им диагностициране и дори предотвратяване развитието на 

заболяването. 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

5-годишна стандартизирана преживяемост (%)  

при всички локализации в Европа за 2000-2007 г. 

България – 29,84 

Европа – 58,04 

Швеция – 64,82 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

5-годишна стандартизирана преживяемост (%)  

от рак на женската гърда по възрастови групи 

в някои страни на Европа за 2000-2007 г. (ECIS) 

Страна/ възрастови групи 15-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

България 77,35 74,9 71,07 72,45 68,75 

Източна Европа 79,47 80,38 76,89 74,63 65,95 

Европа (среден показател) 86,1 88,16 86,99 83,4 72,35 

Италия 89,57 91,18 89,89 87,12 77,03 

Италия 
 

Европа 
 

България 

Източна Европа 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

5-годишна стандартизирана преживяемост (%)  

от рак на маточната шийка по възрастови групи 

в някои страни на Европа за 2000-2007 г. (ECIS) 

Страна/ възрастови групи 15-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

България 64,36 56,52 52,15 41,55 29,18 

Източна Европа 73,41 61,93 55,42 47,1 33,95 

Европа (среден показател) 80,63 70,27 60,83 51,28 34,37 

Италия 83,59 75,19 70,08 57,61 36,3 

Италия 

Европа 

Източна Европа 

България 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

5-годишна стандартизирана преживяемост (%)  

от колоректален карцином по възрастови групи  

при мъжете в някои страни на Европа  

за 2000-2007 г. (ECIS) 

Страна/ възрастови групи 15-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

България 44,44 42,34 44,72 42,9 36,65 

Източна Европа 52,9 49,84 50,77 47,51 40,47 

Европа (среден показател) 63,48 60,22 60,24 56,74 47,62 

Италия 64.52 63,37 64,81 61,32 50,69 

Италия 

Европа 

Източна Европа 

България 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 

ИЗВОДИ 

При разглеждане на съществуващите опити за скрининг на рака в България 

се установява, че въпреки усилията за предоставяне на качествени услуги, все 

още няма изградена и прилагана единна програма за организиран 

популационен скрининг в страната. Политическа воля се излага на много 

форуми, но конкретни действия не се предприемат. Необходимо е да се 

осъзнае, че ползите за общественото здраве и ефективността на разходите за 

скрининговата програма могат да бъдат постигнати ЕДИНСТВЕНО  И 

САМО, ако програмата се прилага систематично, ако обхваща значителна 

част от целевото население и ако следва насоките за най-добри практики в 

Европа и света. Бъдещата програма за скрининг трябва да бъде основана на 

доказателства, внимателно планирана на всички нива и най-важното - да има 

устойчивост. Тя трябва да се прилага на добре информирано население във 

всички социални, етнически и образователни групи. 



26-27 окт омври, хот ел Мет рополит ън, София 


