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ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА 

от 2 декември 2003 година 

относно онкологичния скрининг 

(2003/878/EО) 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 
152, параграф 4, алинея втора от него, 

като взе предвид предложението на Комисията, 

като взе предвид становището на Европейския парламент, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно член 152 от Договора действията на Общността допълват 
националните политики и са насочени към подобряването на общественото 
здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на 
източниците на опасност за човешкото здраве. Тези действия обхващат също 
борбата с големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания 
относно техните причини, пренасяне и предотвратяване, а също така и здравната 
информация и просвета. Действията на Общността в областта на общественото 
здраве следва да бъдат напълно съобразени с отговорностите на държавите-
членки във връзка с организацията и предоставянето на здравни услуги и 
медицинска помощ. 

(2) Програмите за профилактичен онкологичен скрининг следва да се прилагат в 
съответствие с националното законодателство и с националните и регионалните 
отговорности за организацията и предоставянето на здравни услуги и 
медицинска помощ. 

(3) Ракът е едно от най-разпространените и причиняващи смърт заболявания в цяла 
Европа, включително и в бъдещите държави-членки. Приблизително 1 580 096 
нови случая на злокачествени заболявания, без да се броят случаите на 
немеланомен рак на кожата, са били открити в Европейския съюз през 1998 г. От 
тях 1,4 % са били от типа рак на маточната шийка, 13% рак на гърдата, 14% рак 
на дебелото черво и 9% рак на простатата. Ракът на маточната шийка и ракът на 
гърдата са били съответно 3% и 29% от новите случаи на злокачествени 
заболявания при жените. Ракът на простатата е представлявал 17% от новите 
случаи на злокачествени заболявания при мъжете. 
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(4) Принципите на профилактичните прегледи като средство за предотвратяване на 
хронични незаразни заболявания са били обнародвани от Световната здравна 
организация през 1968 г. и от Съвета на Европа през 1994 г. Тези два документа, 
заедно с най-добрите практики във всяка от областите, в която се извършва 
онкологичен скрининг, съставляват основата на настоящата препоръка. 

(5) Освен това тези препоръки се основават и на документа „Препоръки относно 
онкологичния скрининг“ на Консултативния комитет за профилактика на рака, 
както и на опита, придобит при изпълнението на различни дейности в рамките 
на програмата „Европа срещу рака“ – като европейското сътрудничество 
подпомогна например висококачествени програми за онкологичен скрининг при 
изработването на ефикасни европейски насоки за най-добри практики и при 
предпазването на населението от ниско качество на прегледите. 

(6) Сред важните фактори, които трябва да бъдат взети предвид преди да се вземе 
решение за масовото въвеждане на профилактиката са, inter alia, честотата и 
интервалът на прилагане на скрининг теста, както и други национални и 
регионални епидемиологични особености. 

(7) Скринингът позволява откриване на злокачествени заболявания в ранен стадий 
на инвазивност и дори преди него. Така при някои заболявания лечението може 
бъде по-резултатно и пациентите ще имат шанс за излекуване. Основният 
показател за ефективността на профилактичните прегледи е намаляването на 
смъртността при дадено заболяване. Както в случая с рака на маточната шийка е 
възможно да се открият ранни признаци за появата на болестта, спадът в 
заболеваемостта от рак на шийката може да се счита за много добър показател. 

(8) Доказателства за ефикасността на профилактичните прегледи за рак на гърдата и 
на дебелото черво съществуват на базата на рандомизирани изследвания, а за рак 
на маточната шийка — на базата на проучвания, свързани с наблюдение. 

(9) Трябва обаче да се отбележи, че профилактичният преглед представлява 
изследване за заболявания на хора, при които не са били наблюдавани 
симптоми. Но освен благоприятния ефект по отношение на смъртността от 
дадено заболяване, той може да има и отрицателни странични ефекти върху 
изследваните хора. Здравните работници трябва да бъдат запознати с всички 
възможни ползи и рискове от профилактичните прегледи за определени видове 
рак преди въвеждането на нови програми за онкологичен скрининг сред 
населението. Освен това, тези ползи и рискове трябва да бъдат представени на 
добре информираното съвременно общество така, че всеки човек да може сам да 
избере дали да участва в скрининг програмите или не. 

(10) Необходимо е да се вземат предвид етичните, правни, социални, медицински, 
организационни и икономически аспекти преди да се вземе решение за 
въвеждането на програми за профилактичен онкологичен скрининг. 

(11) Трябва да се отчетат специфичните нужди на хората, които са застрашени в по-
голяма степен от злокачествени заболявания поради определени причини (напр. 
биологични, генетични, обусловени от начина на живот и околната среда, 
включително и от професията). 



 

BG 3   BG 

(12) Ползата за общественото здраве и рентабилността на дадена скринингова 
програма се постигат, ако тя се прилага системно, като покрива всички целеви 
групи от населението и се съобразява с насоките за най-добри практики. 

(13) Рентабилността на онкологичния скрининг зависи от множество фактори като 
епидемиологията, както и организацията и осигуряването на здравни грижи. 

(14) Системното прилагане изисква организация със система за покана/повторна 
покана на пациентите и контрол на качеството на всички нива, както и добра и 
точна диагностика, лечение и последващи грижи според указанията, основаващи 
се на конкретните данни. 

(15) За провеждането на организирани скринингови програми е необходимо 
наличието на централизирани системи от данни, включително списък на всички 
категории от населението, към които трябва да бъдат насочени тези програми, 
както и данните от всички скрининг тестове, оценки и окончателни диагнози. 

(16) Всички процедури по събиране, съхраняване, прехвърляне и анализ на данните в 
съответните медицински регистри трябва да бъдат напълно съобразени със 
степента на защита , посочена в Директива 95/46/EО на Европейския парламент 
и на Съвета от 24 октомври 1995 г. относно защитата на физическите лица при 
обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1, както и 
със съответните разпоредби на държавите-членки относно управлението и 
обработването на данни за здравето в съответствие с член 8 на директивата. 

(17) Качественият скрининг включва анализ на провеждането на профилактичните 
прегледи и на техните резултати, както и бързо съобщаване на тези резултати 
пред населението и пред хората, осъществяващи прегледите. 

(18) Този анализ се извършва по-лесно, ако базата данни на скрининга може да се 
свърже с базите данни на раковите регистри и базите данни за смъртността на 
населението. 

(19) Необходимо условие за висококачествен скрининг е подходящото обучение на 
персонала. 

(20) Установени са специфични показатели за оценка на резултатите от тестовете за 
онкологичен скрининг. Те трябва да бъдат редовно проверявани. 

(21) Необходимите човешки и финансови средства следва да бъдат на разположение 
за осигуряване на подходяща организация и качествен контрол във всички 
държави-членки. 

(22) Следва да се вземат необходимите мерки, за да се осигури равен достъп до 
профилактичните прегледи, като се отчете възможността те да бъдат насочени 
към определени социално-икономически групи. 

(23) Предварителното условие от етична, правна и социална гледна точка е 
онкологичният скрининг да се предлага само на напълно информирани хора без 

                                                 
1 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. 
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симптоми, ако е доказано, че тези прегледи намаляват смъртността при дадено 
заболяване, ако ползите и рисковете са добре известни и ако рентабилността на 
скрининга е приемлива. 

(24) Методите за скрининг, които понастоящем отговарят на тези строги 
предварителни условия, са изброени в приложението. 

(25) Не е научно оправдано скрининг тест различен от посочените в приложението да 
бъде предложен на хора без симптоми в рамките на организирана програма, 
обхващаща населението преди да бъде доказано чрез рандомизирани 
контролирани изследвания, че той води до намаляване на смъртността, свързана 
с определено заболяване. 

(26) Скрининг тестовете, посочени в приложението, могат да бъдат предложени само 
в организирани програми за наблюдение на населението с контрол на качеството 
на всички нива, при условие, че са осигурени подробна информация за ползите и 
рисковете, необходимите средства за скрининга, наблюдение с допълнителни 
диагностични процедури и, ако се налага, лечение на пациентите с положителен 
скрининг тест. 

(27) Въвеждането на препоръчаните в приложението скрининг тестове с доказана 
ефективност следва да бъде сериозно обмислено, като решението трябва да се 
основава на съществуващия професионален опит и определянето на 
приоритетите за средствата за здравеопазване във всяка държава-членка. 

(28) След като се докаже, че даден нов скрининг тест е ефикасен, модифицирани 
тестове могат да бъдат оценявани чрез други епидемиологично валидирани 
критерии заместители, ако е установена прогнозната стойност на тези критерии. 

(29) Методиките за извършване на профилактични прегледи са в процес на 
постоянно развитие. Поради това прилагането на препоръчаните методики за 
извършване на профилактични прегледи следва да бъде съпроводено от 
паралелни оценки на качеството, приложимостта и рентабилността на новите 
методи, ако наличните епидемиологични данни оправдават това. В 
действителност текущата работа би могла да доведе до установяването на нови 
методи, които по-късно да заместят или допълнят тестовете, изброени в 
приложението или да бъдат прилагани към други видове злокачествени 
заболявания, 

ПРЕПОРЪЧВА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЛЕДНОТО: 

1. Осъществяване на програми за профилактични прегледи за злокачествени 
заболявания 

а) да предоставят онкологичен скрининг, основаващ се на доказателства 
чрез системни прегледи на населението с контрол на качеството на 
всички необходими нива. Тестовете, които следва да се прилагат в този 
контекст, са изброени в приложението. 

б) да въведат скрининг програми в съответствие с европейските насоки за 
най-добри практики, където такива съществуват, и да улеснят по-
нататъшното разработване на възможно най-добрите практики за 
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висококачествени програми онкологичен скрининг на национално и, при 
необходимост, на регионално ниво; 

в) да гарантират, че хората, участващи в скрининг програмите, са напълно 
информирани за ползите и рисковете от тях; 

г) да осигурят предоставянето на необходимите допълнителни 
диагностични процедури, лечение, психологическа подкрепа и 
последващи грижи съгласно с практическите указанията за хората с 
положителен скрининг тест; 

д) да предоставят персонал и финансови средства за осигуряване на 
подходяща организация и контрол на качеството; 

е) да направят преценка и вземат решение относно осъществяването на 
програми за профилактични прегледи за злокачествени заболявания на 
национално или регионално ниво в зависимост от обхвата на 
заболеваемостта и наличните средства за здравеопазване, от страничните 
ефекти и разходите за профилактични прегледи, както и от опита от 
научни изследвания и пилотни проекти; 

ж) да въведат система за периодични покани/повторни покани на пациентите 
и контрол на качеството на всички необходими нива, едновременно с 
ефикасна и подходяща диагностика, лечение и последващи грижи 
съгласно практическите указания; 

з) да гарантират спазването на законодателството за защита на личните 
данни, особено що се отнася до личните здравни данни, преди 
осъществяването на програми за профилактични прегледи за 
злокачествени заболявания. 

2. Регистриране и управление на данните от профилактичните прегледи 

а) да предоставят централизирани системи от данни, необходими за 
провеждането на организирани скрининг програми; 

б) да направят гарантират чрез необходимите средства, че всички хора, към 
които е насочена дадена скрининг програма, са поканени да участват в 
нея чрез системата покана/повторна покана; 

в) да събират, управляват и оценяват данните за всички скрининг тестове, 
оценка и окончателни диагнози; 

г) да събират, управляват и оценяват данните в пълно спазване на 
съответното законодателство относно защитата на личните данни. 

3. Мониторинг 

а) да осъществяват редовен контрол на провеждането и резултатите от 
организираните профилактични прегледи и да представят тези резултати 
в кратки срокове пред обществеността и персонала, осъществяващ 
прегледите; 
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б) да се придържат към нормите на Европейската мрежа от ракови регистри 
като създадат и поддържат бази данни от прегледите при пълно спазване 
на съответното законодателство относно защитата на личните данни; 

в) да извършват проверки на скрининговите програми през подходящи 
интервали от време. 

4. Обучение 

 да провеждат необходимото обучение на персонала на всички нива за 
осигуряване на високо качество на профилактичните прегледи. 

5. Съдействие 

а) да се стремят да постигнат висока степен на съдействие от страна 
пациентите, на основата на напълно информираното съгласие, при 
осъществяване на организирани профилактични прегледи; 

б) да направят необходимото за осигуряване на равен достъп до 
профилактичните прегледи, предвид възможното им насочване към 
определени социално-икономически групи. 

6. Въвеждане на нови скрининг тестове като се вземат предвид резултатите от 
международни изследвания 

а) да въвеждат нови тестове за онкологичен скрининг в традиционното 
здравеопазване едва след като те бъдат оценени чрез рандомизирани 
контролирани изследвания. 

б) да провеждат изследвания не само относно специфичните параметри на 
скрининга и смъртността, но и относно последващите лечебни процедури, 
клиничните резултати, страничните ефекти, заболеваемостта и качеството 
на живот; 

в) да определят степента на достоверност на ефектите от новите методи 
посредством групирането на резултати от представителна извадка 
анализи; 

г) да предвидят въвеждането в традиционната медицинска практика на нови 
обещаващи скрининг тестове, които са в процес на оценяване чрез 
рандомизирани контролирани изследвания, ако доказателствата са 
убедителни и като се отчетат други важни аспекти като ефикасност на 
разходите в различните системи на здравеопазване. 

д) да предвидят въвеждането в традиционната медицинска практика на нови 
обещаващи варианти на вече утвърдени скрининг тестове, след като 
ефикасността им е била успешно оценена, чрез евентуалното използване 
на други епидемиологично валидирани критерии заместители. 

7. Отчет за изпълнението и следващи етапи 
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 да представят пред Комисията отчет за изпълнението на настоящата препоръка 
в рамките на три години от приемането й, както и след това по молба на 
Комисията, с оглед допринасяне за проследяване на изпълнението на 
препоръката на общностно равнище. 

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА КЪМ СЛЕДНОТО: 

1. Да представи отчет за провеждането на програми за профилактични прегледи 
за злокачествени заболявания на основата на данните, предоставени от 
държавите-членки, не по-късно от края на четвъртата година след датата на 
приемане на настоящата препоръка, да прецени до каква степен предложените 
мерки са резултатни и дали са необходими по-нататъшни действия. 

2. Да насърчава сътрудничеството между държавите-членки в областта на 
научните изследвания и обмяната на най-добри практики по отношение на 
онкологичния скрининг с оглед разработване и оценка на нови скрининг 
методи или усъвършенстване на вече съществуващите. 

3. Да подкрепя европейските научни изследвания в областта на онкологичния 
скрининг, включително разработването на нови указания за работа и 
осъвременяването на съществуващите указания за работа в тази област. 

Съставено в Брюксел на 2 декември 2003 година. 

 За Съвета: 
 Председател 
 R. MARONI 



 

BG 1   BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СКРИНИНГ ТЕСТОВЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ПРЕПОРЪКАТА1: 

– цитонамазка за откриване на ранни признаци за рак на маточната шийка започва 
да се прави при жените не по-рано от 20 г. и не по-късно от 30 г.; 

– мамографски преглед за рак на гърдата при жени на възраст между 50 и 69 г. в 
съответствие с европейските насоки за контрол на качеството в мамографията; 

– анализ за скрита кръв в изпражненията за рак на дебелото черво при мъже и 
жени между 50 и 74 г. 

                                                 
1 Посочените възрасти са максимални граници, които следва да бъдат определени и одобрени на 

национално ниво и, ако е необходимо, могат да бъдат установени по-ниски граници. 


