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•  	Невроеднокринният	карцином	на	кожата	
(Merkel-	клетъчен	карцином)	и	някои	
невроеднокринните	тумори	спадат	към	групата	
на		редките	злокачествени	болести	(РЗБ)		

•  РЗБ	е	тази	болест	със	заболяемост	<	6/100	000	
души	годишно	

•  РЗБ	в	Европа	–	20%	от	всички	злокачествени	
тумори,	преживяемостта	е	по-ниска	от	тази	на	
честите	

•  EU	Joint	ac_on	Rare	cancers		
•  Анализ	на	редки	злокачествени	кожни	

болести	(РЗКБ)	у	нас	

•  Резултатите	ни	убедиха	и	мотивираха	в	острата	
нужда	от	централизация	на	лечението	в	
експертни	центрове		и	изграждане		
референтни	мрежи	



Анализирахме	значимостта	на	редките	злокачествени	
кожни	болести	(РЗКБ)	в	България	и	сравнихме	
епидемиологичните	показатели	заболяемост	и	
преживяемост	със	средните	за	Европа	



• Заболяемостта	от	невроендокринен	карцином	на	кожа		е	
сравнително	ниска,	което	може	да	се	дължи	на	особености	в	
разпространението	на	това	заболявание	в	България,	но	много	
вероятно	е	причината	да	е	свързана	и	с	неточното	му	
диагностициране	и	непълната	регистрация.		
	
	
• Независимо,	че	преживяемостта	на	пациентите	с	
невроендокринен	карцином	на	кожа	е	сходна	в	държавите	от	
региона,	бяха	детектирани	сериозни	проблеми	в	лечението	и	
проследяването	на	пациентите	през	анализирания	период,	които	е	
важно	да	бъдат	обсъдени	и	своевременно	отстранени.		
	
	
• Тенденции	в	заболяемостта	от	РЗКБ	в	България	и	Европа	показват		
увеличаване	при	всички	разглеждани	диагнози		
	



Оценихме	eфекта	на	обема	дейност	на	болниците	за	
лечение	на	РЗКБ	като	фактор,	влияещ	върху	
преживяемостта	на	пациентите	



•  Идентифицираха	се	пет	лечебни	заведения	(ЛЗ),	в	
които	най-често	е	провеждано	лечението	на	
пациенти	с	РЗКБ:	в	болница	с	код	31	е	провеждано	
основното	лечение	при	всички	диагнози,	в	болница	
17	–	при	три	от	диагнозите,	в	болници	250	и	265	–	
при	две	от	тях,	в	болница	245	е	провеждано	
основно	лечение	при	Kaposi	сарком.	

	

•  Идентифицираните	пет	ЛЗ,	в	които	най-често	е	
провеждано	лечението	на	пациенти	с	РЗКБ,	биха	
могли	да	претендират	за	експертни	центрове	при	
отстравянане	на	установените	пропуски	



Риск от смърт (Hazard ra1o) според обема 
дейност на ЛЗ

• Резултатите	показват	с	12%	(95%	доверителен	
интервал		HR	=	1.03	-	1.23)	по-висок	риск	от	
смърт	за	пациентите	с	РЗКБ,	които	са	провели	
лечение	в	ЛЗ	с	малък	обем	дейност,	след	
стандартизация	по	пол,	възраст,	стадий,	
диагноза	и	вид	лечение		



• Оценен	е	обема	дейност	на	болниците	като	фактор,	
влияещ	върху	преживяемостта	на	пациентите	с	РЗКБ	-
пациентите,	лекувани	в	болниците	с	малък	обем	
дейност	имат	12	%	по-висок	риск	от	смърт.		

	

• Анализирахме		за	първи	път	степента	на	
централизация	на	лечението	на	РЗКБ	в	
България.Резултатите	показват	ниска	степен	на	
централизация	на	лечението,	която	е	50%	или	по-
ниска.		(Най-ниска	по	отношение	на	хирургичното	
лечение	и	най-висока		за	лъчелечение.)	











Поставихме	си	за	цел	да	формулираме		критерии	за	
качество	на	медицинското	обслужване	в	експертен	
център		за	РЗКБ	



																	Критерии	за	експертен	център	за	РЗКБ	

•  За	изготвяне	на	списък	с	критерии	и	индикатори	за	
експертен	център	за	РЗКБ	се	приложиха	следните	стъпки:	

•  Идентифициране	на	критерии	и	индикатори	за	РЗКБ	от	
публикувани	източници	

•  Обсъждане	и	избор	на	критерии	и	индикатори	за	РЗКБ	
от	експерти	

•  Пилотно	тестване	на	избраните	индикатори	с	извадка	
от	пациенти		

•  Обсъждане	на	резултатите	от	проучването	и	изготвяне	
на	окончателен	списък	от	индикатори.	

•  За	пилотното	тестване	на	избраните	индикатори	се	
изготви	протокол	за	събиране	на	данни	с	описание	на	
критерии	за	включване	и	характеристики	на	отделните	
променливи		



 
Общи критерии за експертен център

• Да	осигурят	подходящо	лечение	според	ръководства,	
основани	на	доказателства,	което	да	е	пациент-
центрирано	и	да	има	мултидисциплинарен	подход.		

• Да	разработват/поддържат	маршрути	на	пациента	на	
национално	ниво	и	трансгранично.		

• Да	разработват	клинични	ръководства	и	ръководства	
за	добра	практика.		

• Да	осигуряват	среда	за	обучение	чрез	промоция	на	
дейности	за	специализация	и	продължаващо	
обучение.		

• Да	стимулират	клинични	и	епидемиологични	
проучвания	на	РЗБ.		



 
Общи критерии за експертен център

• Да	подкрепят	пациентите	чрез	предоставяне	на	
информация,	адаптирана	към	техните	потребности,	
култура	и	етническа	група.	

• Да	притежават	платформа	за	електронно	
здравеопазване,	за	да	обработват	и	споделят	
информация,	биомедицински	образи	или	клинични	
проби,	обезпечена	с	достатъчно	човешки	и	структурни	
ресурси	и	оборудване.		

• Да	имат	прозрачна	система	за	контрол	на	качеството,	
включително	мониториране	и	оценка	на	предлаганите	
услуги.		

• Да	докладват	редовно	обема	дейност	–	броя	пациенти	с	
РЗБ,	обслужени	в	центъра.	



 
Специфични критерии

	Формулираните	специфични	критерии	за	експертен	
център	са	групирани	в	няколко	основни	области	на	
медицинското	обслужване	



Индикатори за експертен център

		
Разработиха	се	и	се	тестваха	индикатори	за	
експертен	център	за	РЗКБ	относно	следните	ключови	
области	

• Правилни	и	своевременни	процедури	за	
диагноза	и	стадиране		

• Качество	на	патоанатомичния	доклад	след	
хирургично	лечение		

• Качество	на	хирургичното	и	лъчелечение		
• Наличие	на	официални	мултидисциплинарни	
комитети	за	вземане	на	решения	

• Участие	в	клинични	и	транслационни	
проучвания		



Пилотно тестване на индикатори

• Диагнози:	невроендокринен	карцином	и	кожен	меланом			
• биологията	на	туморите,	диагностика,		моделите	на	
терапевтично	поведение	и	проследяване		са	сходни.	

• преживяемостта	на	пациентите	с	кожен	меланом	и	
заболяемостта	от	невроендокринен	крарцином	на	кожа	
са	сравнително	ниски	в	България	и	по-задълбоченото	
изучаване	на	характеристиките	на	пациентите	може	да	
изясни	някои	от	причините	за	това	

• пилотно	проучване	обхваща	извадка	от	пациенти	с	кожен	
меланом	и	невроендокринен	карцином	на	кожа,	
диагностицирани	през	периода	2014-2016	г.	по	данни	на	
БНРР	



	
	

	Пилотното	тестване	показа	сериозни							
пропуски	по	отношение	на	:	





Резултати от Пилотно тестване

• Хистологично	потвърдена	дата	на	диагноза	е	средно	
22	дни	след	датата	на	първото	хирургично	
лечение(при	стандарт	14	дни)	

• Имунохистохимично	изследване	е	направено	при	
60%	от	пациенти	с	МКК	

• Образно	изследване	-	при	52%	с	МКК	няма	
информация	за	проведено	такова	

• Стадиране-18%	нямат	определена	категория	Т,	24%	
N	и	20%	М	и		86%	нямат	записан	стадий	в	епикризите	
като	след	изчисление	на	стадия	по	TNM	събрани	
данни	-31%	от	пациентите	са	в	неуточнен	стадий	



Резултати от Пилотно тестване

• Хирургично	лечение	:		
- радикална	ексцизия		е	проведена	при	28%	с	
МКК	
- Няма	данни	за	проведена	биопсия	на	
сентинелни	лимфни	възли		
- Радикална	лимфна	дисекция	8%	при	пациенти	с	
МКК	
- Препоръчителни	размери		на	резекционни	
ръбове	са	спазени	при	28%	с	МКК	



Резултати от Пилотно тестване

• Следоперативно	лъчелечение	е	проведено	при		3	
пациенти	с	МКК	е	с	време	до	започване	-49,	99	и	177	
дни	(стандарт	за	МКК	4-6седмици	поради	риск	от	бърз	
рецидив)	

	

• Организация	на	онкокомитети-	такъв	е	проведен	при	
52%	от	пациентите	с	МКК	



	

•  Въз	основа	на	резултатите	от	пилотното	
тестване,	предлагаме	списък	от	индикатори,	
които	да	се	прилагат	в	България	за	оценка	
качеството	на	медицинското	обслужване	на	
пациенти	с	невроендокринен	карцином	на	
кожа	(Merkel-клетъчен	карцином).	

	

•  Индикаторите	са	съобразени	с	това	да	
съответстват	на	прилаганите	медицински	
стандарти,	да	измерват	важни	аспекти	от	
качеството	на	медицинското	обслужване	и	да	е	
възможно	да	се	изчислят	с	наличните	данни	в	
медицинската	документация.	



Индикатори, подходящи за оценка на 
качеството на медицинското обслужване

• Методи	за	поставяне	на	диагноза	и	стадиране	
• Стадии	при	диагностициране	
• Качество	на	патоанатомичния	доклад	след	хирургично	
лечение	

• Имунохистохимично	и	молекулярно-патологично	
тестване	на	туморен	материал	

• Наличие	на	официални	мултидисциплинарни	комитети	
• Лечение	на	пациентити	според	съответните	медицински	
стандарти	

• Качество	на	хирургичното	лечение	
• Време	до	започване	на	следоперативно	лечение	



Формулирахме		препоръки	и	предложения	за	
подобряване	качеството	на	медицинското	обслужване	
на	пациентите	с	РЗКБ	в	идентифицираните	проблемни	
области	в		потенциалните	експертни	центрове			
	
	
	
	
	



 
Предложения и подход за справяне с 

идентифицираните предизвикателства

• Краткосрочни	действия-	ежедневни		
	
• Средносрочни	действия-	ежегодни	и	периодични	
(през	3г)	

• Дългосрочни	действия-ежегодни	и	периодични	(през	
3-5г)	



		 краткосрочни		действия	 средносрочни	действия	 дългосрочни	действия	
аудитория	 •  лекари-диагностициращи	

РЗКБ(ОПЛ	и	дерматолози)	

•  специалисти-
диагностициращи	и	лекуващи	
РЗКБ	

•  обучаващи	се(студенти	и	
специализанти)	

•  лекари-диагностициращи	РЗКБ	

•  специалисти-диагностициращи	
и	лекуващи	РЗКБ	

•  обучаващи	се	

•  лекари-диагностициращи	
РЗКБ	

•  обучаващи	се	

•  здраво	население	

участващи	
институции	

•  ЛЗ,	диагностициращи	и		
лекуващи	РЗКБ	

•  МУ	

•  ЛЗ,	диагностициращи	и		
лекуващи	РЗКБ	

•  МУ	

•  МЗ	

•  Медии	

•  МУ	

•  Фармацевтични	
компании	

•  Здравни	и	пациентски	
организации	

цели	 •  подобряване	дейността	в	ЛЗ,	
лекуващи	РЗКБ	

•  повишаване	знание	за	РЗКБ	

•  обучение	и	квалифициране	на	
кадри	

•  промоция		и	обучение	

•  оценка	на	дейност	

		

•  промоция	на	здраве	

•  първична	и	вторична	
профилактика	

видове	
активност	

		

•  създаване	собствена	база	
данни	в	ЛЗ	

•  създаване	и	прилагане	
протокол	за	самоконтрол	

		

•  организиране	срещи	на		
специалисти	в	ЛЗ	

•  разработване	на	клинични	
ръководства	

•  мониториране	и	докладване	на	
дейност	в	ЛЗ	

•  пилотно	тестване	с	оценка	на	
качество	на	медицинко	
обслужване	

•  форуми	за	ОПЛ	и	
дерматолози	

•  форуми	за		обучаващи	се	
и	специалисти	

•  образователни	форуми	
за	население	

•  профилактични	прегледи	

приложение	и	
реализация		

ежедневно		 ежегодно(срещи)		

периодично(оценка	на	качество	през	
3г)	

ежегодно	

периодично	с	повтаряемост	



                       

                       	




