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Проект № BG05SFOP001-2.009-0025-C01 „Бяла книга за Персонализираната 
медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината 

на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно 
гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на системата“, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление”, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.



Що е то 
„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА“?

„Правилните превенция и лечение за точния пациент в подходящото време“
- EAPM



П4 МЕДИЦИНА

ПРЕДИКТИВНА
(predictive)

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА 
(personalized)

ПРЕВАНТИВНА 
(preventive)

ПРОАКТИВНА
(participatory)



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА –
диагностични области

q Онкология - ~ 40%
q Инфекциозни заболявания (лечение на хепатит С)
q Редки заболявания
q Други



ü Прилагането на химиотерапия при жени с рак на гърдата ще намалее с 34%, ако преди
лечението се извърши генетичен тест на тумора.

ü 17 000 инсулта могат да бъдат предотвратени всяка година, ако се използва генетичен тест
с цел оптимизиране дозата на warfarin (антикоагулант).

ü $604 000 000 могат да бъдат спестени на година в сферата на здравеопазването, в случай че
пациентите с метастазирал колоректален карцином бъдат подложени на KRAS генетично
изследване преди терапията.

ü 42% от всички молекули и 73% от тези в онкологията в перспектива имат потенциала да бъдат
лекарства за персонализирана терапия (медицина).

ü Биофармацевтичните компании почти удвояват инвестициите си в сферата на проучването
и разработването (R&D) на персонализирани терапии през последните 5 години, като се
очаква тези инвестиции да се повишат с още 33% през следващите 5 години.

ü Биофармацевтичните проучвания също прогнозират 69% ръст на броя на медикаментите за
персонализирана медицина, които са в развитие, през следващите 5 години.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА 
в цифри

Източници: PMC, “The Personalized Medicine Report”, 2017,
PMC, „Personalized Medicine by the Numbеrs“ 



ü Увеличаване на ефективността и безопасност чрез избор на оптимален
терапевтичен подход

ü Намаляване на страничните ефекти и подобряване на качеството на живот
ü Намаляване на броя на хоспитализациите и избягване на ненужните инвазивни

процедури
ü Повишаване на придържането на пациента към терапията
ü Детектиране на състояние/заболяване в ранни стадии (по-ефективно лечение)
ü Изместване на фокуса на медицината от реакция към превенция

РЕЗУЛТАТ:
Намаляване на излишните разходи за неефикасно лечение и повишаване на

ефективността на здравната система чрез: избягване на приложението на терапии
при потенциални „non-responders“(намаляване на лечението на база „проба-
грешка“), скъсяване и оптимизиране на терапевтичния подход.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА 
- защо?



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

Когато става дума за медицина, 
един размер не приляга на всички!



Персонализирана медицина 
и гражданско участие в България –

добри практики, предизвикателства и препоръки

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
– ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ“

12-ТИ ОКТОМВРИ 2019,
СТАРА ЗАГОРА

АНЕТА ПИПЕРКОВА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА (БАПЕМЕД)



ДОБРИ ПРАКТИКИ И 
ИНОВAТИВНИ РЕШЕНИЯ В 
СТРАНИ/РЕГИОНИ С 
ВЪВЕДЕНИ НАЦИОНАЛНИ 
СТРАТЕГИИ/РЕГИОНАЛНИ 
ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА/
ПРЕЦИЗИРАНА/ГЕНОМНА 
МЕДИЦИНА В 
НАЦИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ 
СИСТЕМИ



ИЗБРАНИ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРНАТА МЕДИЦИНА

England - Personalised Medicine Strategy  (100,000 genomes partnership) – 2013 г.

Стратегията цели да се развие геномната медицина за Националната здравна служба (National Health 
Services, NHS). Първоначалният план e да се секвенират 100 000 генома от пациенти с редки заболявания и 

рак, набрани чрез клиники в Англия

Scotland - Scotland's Precision Medicine (Scottish Genomes Partnership) – 2015 г.

Изследователска програма в Шотландия между университетите в Единбург, Глазгоу, Абърдийн и Дънди, 
работи с NHS Шотландия, NHS Lothian, NHS Greater Glasgow & Clyde, NHS Grampian и NHS Tayside. Фокусира се 
върху редки заболявания и пациенти с рак. Програмата се осъществява в партньорство с Genomics England..

Germany - Action Plan For Personalised Medicine - 2013 г.

Стратегическо финансиране за научни изследвания в областта на персонализираната медицина, 
насочени към изследователски и развойни проекти. Средствата ще бъдат специално предоставени за 

проекти, които се занимават с етични, правни и икономически въпроси.

France - France Genomic Medicine Plan 2025 – 2016 г.

До 2020 г. във Франция всяка година ще бъдат секвенирани 235 000 генома, предимно за ракови и редки 
заболявания. Отвъд това, системата ще бъде разширена, за да обхване често срещаните заболявания. 
Целта е да се подготви интеграцията на геномната медицина в програмите за грижите за пациентите.

Finland - National Genome Strategy – 2016 г.

Предоставя планове за въвеждане и използване на геномни данни в здравеопазването до 
2020 г. Предвижда създаване на национален геномен център за разработване на 

национална геномна база данни.



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНИЦИАТИВИ

´ Изричен ангажимент на правителството, конкретен бюджет и рамка 
за финансиране

´ Насърчаване на научните изследвания и иновациите
´ Прецизната медицина, разглеждана като нова парадигма, съответна 
промяна в начина на осигуряване на здравеопазването

´ Превенция, диагностика и лечение на заболявания

´ Гарантиране на устойчивостта на системите за здравеопазване

´ Мрежа от публично-частни сътрудничества
´ Усилия за хармонизиране на политиките, въвеждане на стандарти за 
качество, разпространяване на най-добрите практики по отношение 
на етичните условия и осигуряване на достъп до споделена 
информация



ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНИЦИАТИВИ

´ Фокус върху етичните и социалните последици
´ Необходимост от пациентска и обществена ангажираност

´ Създаване на мрежа от платформи или центрове за геномна
медицина

´ Интегриране на клиничната информация, чрез разработване на
оперативно съвместими електронни здравни записи

´ Съхранение, управление и използване на голям обем генерирани
данни

´ Съвместно разработване на лекарства и биомаркери и анализ на
големи данни (Big Data)



РЕЗЮМЕ НА СВЪРЗАНИТЕ 
ГЛОБАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНФРАСТРУКТУРИ И 
ИНИЦИАТИВИ, 
ДЕЙСТВАЩИ В ОБЛАСТТА 
НА ИНОВАЦИИТЕ И 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА 
МЕДИЦИНА

България 
и 
БАПЕМЕД 
в тях



ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА
В

БЪЛГАРИЯ

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
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12-ТИ ОКТОМВРИ 2019,
СТАРА ЗАГОРА
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ –
ключови фигури

§ Пациенти и пациентски 
организации

§ Представители на 
академичната общност

§ Медицински и диагностични 
специалисти

§ Фармацевтична и 
биотехнологична индустрия

§ Институции 



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ –
международна колаборация и мрежи



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ
добри примери, проекти и модели

Неправителствени 
организации

Научно-
изследователски 

проекти

Съпътстваща 
диагностика
(онкология)

Инициативи –
клъстери

Ø 2 неправителствени 
организации с 
нестопанска цел, 
ангажирани и 
фокусирани върху 
персонализираната 
медицина;

Ø Пряк израз на 
гражданско участие;

Ø Център за 
компетентност 
„Персонализирана и 
иновативна медицина 
(ПЕРИМЕД)“

Ø Изграждане на 
иновативна научно-
изследователска 
инфраструктура, 
фокусирана върху 
интеграция на 
научните изследвания с 
развитието на новите 
технологии

Ø Осигуряване на 
равен и безплатен 
достъп на пациенти с 
редица онкологични 
заболявания до 
съпътстваща 
диагностика, 
разходите за която не 
се покриват от НЗОК

Ø Сформиране на 
клъстери, като 
обединения на 
структури и 
организации, 
имащи интереси в 
областта на 
иновациите, 
биотехнологиите и 
здравеопазването 

Ø Примери:
ü Health and Life Science 

Cluster Bulgaria
ü Digital Health & 

Innovation Cluster 
Bulgaria



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ –
положителни аспекти

Ø Водеща роля на академията и медицинските специалисти в
изграждане на процеса на диагностика и лечение

Ø Наличие на квалифицирани и опитни експерти
Ø Повишаване на активността на пациента и участието му в процеса

на взимане на решение за собствения му живот и здраве
Ø Техническа обезпеченост (наличие на съвременна апаратура)
Ø Контрол на качеството за лабораториите, извършващи диагностични

тестове
Ø Висок дял на реимбурсираните от НЗОК иновативни терапии
Ø Наличие на действащи неправителствени организации за

персонализирана. Прецизна медицина



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ –
негативни аспекти
Ø Липса на регламент и адекватна регулаторна рамка
Ø Липса на проследимост на процеса
Ø Липса на достатъчна информираност в здравната система
Ø Липса на референтни структури в сферата на персонализираната

медицина
Ø Липса на адекватно публични статистически анализи за медико-

икономическия ефект от прилагането на персонализираната
медицина в България

Ø Диагностика и терапия – фрагментираност на процеса
Ø Недостатъчно високо квалифицирани специалисти в сферата на

медицинската генетика и молекулярната патология
Ø Оскъдно количество научни проекти в сферата на персонализираната

медицина
Ø Профилактика, превенция и ранна диагностика на заболяванията – все

още на заден план



ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА В БЪЛГАРИЯ

За да се смени парадигмата и да се утвърди този нов подход, наречен 
персонализирана медицина, ние трябва да имаме вътрешен консенсус в 

държавата за пътя, по който трябва да вървим. Имаме ли визия и пътна карта, 
как ще я постигнем,  несъмнено ще получим както вътрешна, така и външна 

подкрепа от всички заинтересовани участници в системата на 
здравеопазването. 



АНКЕТА -
проучване и оценка на познанието за 

гражданското общество и 
персонализираната медицина в България

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
– ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ“

12-ТИ ОКТОМВРИ 2019,
СТАРА ЗАГОРА

ГОРИЦА РАКЛЕОВА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА (БАПЕМЕД)



ЦЕЛ НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

q да предостави актуална и обективна информация за нивото на
информираност сред представители на различни обществени
групи относно механизмите за гражданско участие при
формиране и изпълнение на политики в здравеопазването;

q да извлече максимално количество информация за нагласите,
опита и знанията по темата за персонализираната медицина;



q да се извлече максимално много информация за нагласите,
опита и знанията по темата за персонализираната медицина и
приложението й, както и за впечатленията и нагласите на
интервюираните за възможностите на гражданското участие за
решаване на обществено значими проблеми в
здравеопазването и провеждане на по-успешни реформи.

q да се определят и приоритизират нуждите и потребностите,
които целевите групи отчитат като значими и ще се използват за
изготвянето и формулиране на препоръки за подобряване на
гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в
здравеопазването.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ



ОБХВАТ, ПРЕДМЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ

üАнкетното проучване беше проведено през месец март 
2019 год.;

üАнонимна електронна анкета;
üАнкетното проучване беше разпратено до повече от 1500 
представители на целевите групи

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
o Администрации на държавни институции, държавни 

органи;
o Неправителствени организации;
o Бизнес;
o Граждани;



АНКЕТАТА ВКЛЮЧВА 82 ВЪПРОСА, РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ СЕКЦИИ:

ЧАСТ 1: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – 5 въпроса;

ЧАСТ 2: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ – 22 въпроса;

ЧАСТ 3: ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА – 55 въпроса;

ОБХВАТ, ПРЕДМЕТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ
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Към коя от следните групи принадлежите?
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Смятате ли, че е задължително вземащите решения да 
дават обратна връзка, за това, как прилагат препоръките 

на гражданите в своята работа?

Гражданско общество
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Чували ли сте термина „персонализирана медицина“ (ПМ) ? 

Запознати ли сте със значението на термина ПМ?

Персонализирана медицина
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Да Не Не мога да преценя
1

Смятате ли, че е приемливо / 
редно да имате възможността 
сам да си поръчате генетичен 

тест през интернет? 

2
Чувствате ли се спокоен, че 

Вашата генетична информация 
ще бъде съхранявана и 

обработвана по най-безопасния 
за Вас начин? 

3
Страхувате ли се от това да 

бъдете подложен на 
дискриминация на база на Вашата 
генетична информация, ако по 
някаква причина тя е (стане) 

достъпна? 

Персонализирана медицина



Вие, като пациент, искате ли да сте активна страна при 
вземането на решение за Вашето лечение?
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Персонализирана медицина



Смятате ли, че в здравната грижа в България се прилага един от 
основните принципи на персонализираната медицина -
поставяне на пациента в центъра на системата /patient centricity/?
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Познавайки концепцията за ПМ, вълнувате ли се от 
перспективите за развитието и?

Персонализирана медицина



q Необходимо е хората от администрацията да преминават периодично обучение,
за да формират принципно разбиране по темата за гражданското участие в
управлението и да познават в дълбочина основните механизми за въвличане на
гражданите в процесите на вземане на решения в областта на здравеопазването.

q Необходимо е да има специализиран персонал, който да бъде тясно ангажиран с
това да подпомага в директен контакт хората, както и да работи проактивно за
ефективното интегриране на процеса по въвличане на гражданите в управлението
в съответните структури.

q От изключителна важност е на регулярна база на гражданите да бъде
предоставяна обратна връзка, относно постигнатите резултати от дейностите по
ангажиране и въвличане. Да е ясно демонстрирано наличието на въздействие -
гражданите искат да видят, че участието им е довело до някакъв резултат и
от това е произтекло нещо реално.

q Препоръчително е създаване на инструменти и въвеждане на индикатори за
измерване и оценка на ангажирането на гражданите в процеса на вземане на
решения и създаване на политики.

Препоръки



q Необходимо е да бъдат предприети стъпки за увеличаване на осведомеността
сред гражданите, институциите и специалистите относно концепцията, подходите
и възможностите на персонализираната медицина, както и да бъдат развенчани
митове и погрешни представи, които са разпространени в обществото.

q Трябва да бъде внесена яснота за механизмите, които биха дали възможност на
гражданите да участват активно във вземането на решения в сферата на
персонализираната медицина; да бъдат запознати гражданите с функциите на
пациентските адвокати/застъпници като посредници в тези процеси.

q Отчетена е необходимост от повишаване на информираността по отношение на
етичните норми, валидни при съхранението и обработката на генетична
информация. За тази цел би помогнало провеждането на анализ на
съществуващата регулаторна рамка в България, уреждаща тези въпроси.

Препоръки



q Необходимо е институциите и специалистите да бъдат запознати със своята роля и функция в
процесите за по-ефективното навлизане и приложение на подходите на персонализираната
медицина в реалната клинична практика.

q Ролята на пациентите, пациентските организации и НПО за вземането на решения в сферата на
персонализираната медицина е силно подценявана. Необходимо е тези обществени групи да
поемат инициативата за участие във формирането на стратегии и политики в областта.

q Представителите на целевите групи са посочили основните групи предизвикателства, които според
тях са най-значими за по-широкото приложение на персонализираната медицина в България.
Следва да бъде разработен план за преодоляването им, в разработването на който да участват
всички ключови заинтересовани лица.

q Конкретните действия, които трябва да бъдат предприети според анкетираните, за да бъдат
прилагани ефективно подходите на персонализираната медицина са: създаването на референтни
центрове в областта на персонализираната медицина, разработването на единна база данни на
национално ниво за съхранение на резултати от генетични тестове, формулирането на регулаторни
рамки за събиране и обработка на пациентски данни;

q В отговор на отчетената и заявената от представителите на целевите групи необходимост, следва
концепцията за персонализирана медицина да бъде промотирана на национално ниво.

Препоръки



ПАЦИЕНТСКИ АДОКАТИ/ ЗАСТЪПНИЦИ –
„проводници“ за граждански инициативи 

и ролята им в съвременната 
персонализирана медицина

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
– ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ“

12-ТИ ОКТОМВРИ 2019,
СТАРА ЗАГОРА

АНЕТА ПИПЕРКОВА
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА (БАПЕМЕД)



БАПЕМЕД: екосистема

´
´ Екосистемата около БАПЕМЕД
се състои от медицински
университети; МСП (бизнес
структури), свързани с: добра
регулаторна практика,
фармако виджиланс на
лекарства и медицински
изделия, клинични изпитвания;
търговски структури в
здравеопазването и други НПО,
не само местни, но и
международни.•Водещи учени и 

Ключови лидери

•Биотех ателие и 
други дейности за 
разпространение 
на информация

•Бизнес структури 
и МСП

•Пациентски 
организации

Пациентът в 
центъра 

Връзки с целия 
свят

ЕкспертизаИнструменти за 
разпространение



Защо е важна ролята на пациентите?

Научни изследвания и разработки

Оценка на здравните технологии

Съобщаваните от пациентите 
резултати

Доказателства от медицинската 
практика 



Малък или никакъв напредък 
(напр. рядко заболяване)

Проблеми с достъпа 
(иновациите съществуват, но не 
са налични)

Ниско качество на изпълнение 
на лечението (от лабораторията 
до клиниката е твърде бавно)

Защо е 
необходимо 
да станем 
активиращи 
агенти на 
собственото 
си здраве?



Ролята 
на пациентския адвокат/ застъпник
´ Подобрява опита на пациента и 

семейството при взаимодействието 
им със системата на 
здравеопазването

´ Ангажира пациентите и техните 
семейства в техния план за здравни 
грижи

´ Намалява медицинските грешки -
чрез обучение и овластяване на 
пациентите и техните семейства да 
участват в личните им здравни планове

´ Помага на потребителите и 
семействата да получат правото на 
глас за собственото им  
здравеопазване

´ Участва в решения за контрол на 
нарастващите разходи за 
здравеопазване 

´ Работи за намаляване на 
фрустрацията и възстановяване на 
доверието на потребителите в 
системата на здравеопазването 

´ Изучава и прилага иновации в 
моделите за координация на грижите 

´ Участва в обща информационна и 
обучителна програма за 
професионалисти от различни 
дисциплини, потребители, 
работодатели и други заинтересовани 
страни

´ Застъпник за правата на пациентите



Ефективното застъпничество 
на пациентите започва с връзката

´ Защитниците на пациентите
разчитат на устойчиви и
ефективни взаимоотношения
със своите пациенти, за да
гарантират, че могат да
посрещнат всички техни
логи.стични и здравни нужди



Овластяване на пациентите 
да стане реалност



Оптимизиране на придържането 
на пациента към лечението
´ Пациентите се нуждаят от подходящо обучение за очакваните
трудности и странични ефекти от терапията

´ Очакваните резултати от лечението трябва да бъдат обяснени и
добре разбрани от пациентите по време на избора на лечение

´ Компетентните организации на пациентите и застъпниците в
персонализираната медицина са предпоставка за ефективна
комуникация между доставчиците на здравни услуги и
потребителите



ПРЕПОРЪКИ И ПЪТНА КАРТА ЗА ИНТЕГРИРАНЕ 
НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА 
В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРИЯ 
– ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРЕПОРЪКИ“

12-ТИ ОКТОМВРИ 2019,
СТАРА ЗАГОРА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 
(БАПЕМЕД)



Преглед на здравните нужди в България
Ø България не се различава особено от повечето страни от ЦИЕ. Общите черти са:

ü ниска раждаемост, висока смъртност, ниската продължителност на живот, висока степен на
емиграция (ефект на «изтичане на мозъци»)

ü високата честота на основни рискови фактори от начина на живот, като: тютюнопушене,
употреба на алкохол, неправилна диета, липса на физическа активност

ü слаба и фрагментирана система за здравеопазване
ü липсата на цифрова инфраструктура, която пречи на свързаното и интегрирано електронно

здраве
ü липсата на решения и съгласувани здравни регистри и биобанки.

Ø Здравната система в България не е адаптирана към новата реалност:
ü променящата се тежест при някои заболявания,
ü новите технологични възможности
ü различен фокус вурху (отдалечаване от) хоспитализацията.

Ø Наличие на съществени дефицити и нужди, изискващи вниманието на институциите и
прилагането на нови подходи в системата на здравеопазването

Тези недостатъци са причина за нарастващата поляризация на здравеопазването между 
Източна и Западна Европа, което привлече вниманието, както на Европейската комисия, 

така и на научноизследователските инфраструктури на ЕС.



ПРЕПОРЪКИ – част 1

Ø Адресиране на предизвикателствата, свързани с подобряване на здравето и
благосъстоянието, чрез разработване на подход, ориентиран към бъдещето
и проектиране на нов здравен модел, основан на персонализираната
медицина, съобразен със спецификите на България и региона на ЦИЕ

Ø Разработване на по-широка картина на П4 медицина (предиктивна,
превантивна, персонализрана и проактивна)

Ø Активиране на широк спектър от граждански организации на всички нива,
като се започне от организации на пациентите до органите на общественото
здравеопазване и образованието, както и основни

Ø Насочване на усилията към стумулиране на здравословния начин на живот -
спортни клубове, училища и ангажираност на общността.



ПРЕПОРЪКИ – част 2

Ø Разработване на динамичен модел на публично-частно партньорство,
съобразен с българската действителност

Ø Активно включване и водеща роля на частния сектор
Ø Използване на международни и европейски структури, за:

ü Изграждане на по-добро сътрудничеството,
ü Използване на мрежи от знания,
ü Откриване на възможности за финансиране,

Тези предпоставки биха могли да осигурят стабилен гръбнак за изграждането 
на българския модел на персонализирана медицина тук и сега.



ПРЕПОРЪКИ – основни области
Образование и обучение на всички нива

Нормативна рамка - политики, 
регламенти и стандарти

Гарантиране на достъп и надеждност

Достъп до данни и информация от 
медицинската практика (достъп до RWD)

Сътрудничество и обмен на опит

Наука и иновации



ü Изчерпателният преглед на
националните стратегии за
персонализирана медицина, както и
данните от проучването за гражданската
ангажираност на България в областта на
персонализираната медицина, сочат, че
са необходими по-голяма гражданска
ангажираност и гражданско участие, за
да се постави персонализирана
медицина в дневния ред на
националната политика в България и да
се заложи и приоритизира
дългосрочното й развитие в здравния
сектор.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА –
пътна карта, основни фази

•Фаза 2:
Публично-частни 
партньорства в 
периода 
септември 2019 -
октомври 2020 

•Фаза 3:
Европейски 
ангажимент в 
периода 
септември 2019 -
декември 2020 

•Фаза 1: 
Практическа 
подготовка и 
приоритизиране в 
периода август 
2019 - юни 2020 г.

•Фаза 4:
Регионална 
ангажираност 
(страните от ЦИЕ) в 
периода януари 
2020 - декември 
2020

Фаза 4: 
Регионална 
ангажираност

Фаза 1: 
Подготовка

Фаза 2: 
Публично-частни 
партньорства

Фаза 3:
Международно 
сътрудничество



ФАЗА 1 -
практическа подготовка и приоритизиране

август 2019 – юни 2020

Ø Картиране на гражданските организации в България

Ø Картиране на образователните и изследователските
структури

Ø Картиране на търговските дейности

Ø Картиране на наличните генетични изследвания

Ø Определяне на първоначалния фокус върху
заболяванията в рамките на българския геномен проект.

*Това ще зависи от заболеваемост, идентифицирани нужди, налични
тестовe, както и от специализираните интереси на специалистите - както
изследователи, така и клиницисти

Ø Планиране на нови тестове и процеси за насочване,
които ще са необходими за стартиране на програма за
секвениране в по-голям мащаб:

Ø Моделиране и изграждане на пилотен проект (пилотна
фаза)



ФАЗА 2 -
публично частни партньорства 

септември 2019 –
октомври 2020

Ø Разработване на динамичен работещ
модел на публично-частно партньорство,
приложим в българската действителност

Ø По-изразена, водеща роля на частния
сектор

Ø Включване в международни и европейски
структури с цел оптимално използване на
изградените мрежи и на достижения и
познания им, възможностите за обмяна на
идеи, знания и опит; взаимстване на добри
практики

Ø Идентифициране на подходящи модели за
финансиране



ФАЗА 3 -
международно сътрудничество  

септември 2019 –
декември 2020

Ø Приоритизиране на контакт и съвместна дейнсот с
Европейския съюз и други международни структури за
укрепване на контактите, достъпните знания и капацитета на
България

Ø Съдействие с инфраструктурите на ЕС за изграждане на
компетенции и международно сътрудничество и
установяване или засилване на сътрудничеството различни
организации, действащи в сферата на персонализраната
медицина: BBMRI-ERIC, EATRIS, ECRIN, ELIXIR, IC PerMed, IMI,
GA4GH, PMC, EPEMED, EAPM, ESPT, HIMSS, MEGA+ Goal и
други

Никоя държава не може да се справи с комплексността на 
персонализираната медицина в среда на изолация.



ФАЗА 4 -
регионална ангажираност 

декември 2020

Ø Достъп и контакт с  компании или публични 
институции в страните от ЦИЕ 

v май 2020 г.

Ø Достъп и контакт с международни организации от 
фаза 3 за включването им в комбиниран подход 
за ЦИЕ

v декември 2020 г.

България трябва да поеме водеща роля в 
разработването на подход към персонализираната 

медицина на страните от ЦИЕ, който да се 
фокусира върху здравните нужди и специфичната 

ситуация в здравния сектор в региона. 
Нужно е тя да използва възможностите за работа с 
гореспоменатите европейски инфраструктури, 
инициативи и институции за сътрудничество.



„Ако комбинираме всички възникващи технологии, ако се фокусираме върху тях и осигурим създаването на 
връзки между тях, тогава възможността за откриване на нови лекарства, възможността за прилагане на 

лекарствата по-ефикасно и ефективно за по-високи успехи и по-ниски загуби в системата...
възможностите са необятни.“

- Barack Obama 



Благодарим за вниманието!
Българска асоциация за персонализирана медицина

https://bapemed.org/

https://bapemed.org/

