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ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА

Националния противораков план
С ОФИЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА НА
Министерство на здравеопазването
и Национален онкологичен алианс

ЗА КАМПАНИЯТА

Инициативата „Заедно срещу рака“ цели да запознае обществеността
с необходимостта от изготвянето на Национален противораков план,
основните приоритети, залегнали в него, както и етапите по неговото
въвеждане в страната. Като част от кампанията са планирани редица
активности, с които целим да информираме и ангажираме максимално
много хора, и в крайна сметка да намерим съмишленици, с които да се
изправим „Заедно срещу рака“.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ РАКА?

През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са диагностицирани с
рак, а други 1,3 млн. души са загубили живота си вследствие на заболяването. Според Международната агенция за изследване на рака, ако
не се предприемат решителни действия, се очаква до 2035 г. смъртните
случаи да нараснат с 24%, което ще превърне рака в основната причина за смърт в ЕС. Очаква се общото икономическо въздействие на
раковите заболявания в Европа да надхвърли 100 млрд. евро годишно.

КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ПО ВЪПРОСА?

През 2021 г. Европейската комисия разработи Европейски план за
борба с рака, който цели да подпомогне усилията на държавите от ЕС
за подобряване на профилактиката и грижите в областта на раковите заболявания. Целта на Плана е да се подходи към целия цикъл на
заболяването, като той е структуриран около 4 основни области на
действие, в които ЕС може да добави най-голяма стойност:
1. профилактика
2. ранно откриване
3. диагностициране и лечение

4. качество на живот на пациентите
с онкологични заболявания и преживелите ракови заболявания лица

КЪДЕ СМЕ НИЕ?

По инициатива на Българско онкологично научно дружество (БОНД) бе
създаден Национален онкологичен алианс. Той е политически и икономически неутрален субект, включващ 26 научни, съсловни, пациентски
и други неправителствени организации. Неговата цел е въвеждането
на Европейския план за борба с рака и текущата работа по неговото
адаптиране за страната ни, обобщена под името
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