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Над 4000 българки 
се разболяват от 
рак на гърдата 

всяка година
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Над 4000 жени в България се диагностицират годишно с рак на гърдата, а 1000 губят битката 
със заболяването. Това сочат данните от Българския национален раков регистър за 2017 г. 

Ракът на гърдата е на първо място по честота сред онкологичните заболявания  
при представителките на нежния пол. Той представява 26.8% от всички  
злокачествени заболявания при тях.

Фактическата заболеваемост според данни от 2015г. е 108 на 100 000 жени,  
а фактическата смъртност – 35.6 на 100 000.

67,3% от пациентите са диагностицирани в начален (първи и втори стадий) на заболяването. При 
27.5% то е в трети и четвърти стадий, а при останалите 5,1% стадият е неуточнен. Наблюдава се 
2,1% увеличение на диагнозите в напреднал стадий спрямо 2013г.

72,8% е пет-годишната релативна преживяемост от рак на гърдата в България.  
Тя е 11,1% по-ниска от средната за Европа (83,9%).

Заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта и достига своя  
пик при 65-69-годишните (214,2 на 100 000 жени).

И все пак ранно открития рак на гърдата е лечим.
Успех има в над 98% от случаите.
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РАКЪТ НА ГЪРДАТА?
Това е вид рак, който тръгва от млечните жлези. Той се заражда, когато 
клетките започнат да растат неконтролируемо.
Раковите клетки на гърдата обикновено образуват тумор, който често 
може да се види на рентгенова снимка или да се усети като бучка. 

Ракът на гърдата засяга почти изцяло жените, но се среща и при мъже.
Важно е да се знае, че повечето образувания на гърдата са 
доброкачествени, а не рак (злокачествени). Нераковите тумори на 
гърдата са абнормални израстъци, но те не се разпространяват извън 
гърдата. Не са животозастрашаващи, но някои видове доброкачествени 
бучки могат да увеличат риска от рак на гърдата при жената. 
Всяка бучка или промяна в гърдите трябва да бъде проверена от 
медицински специалист, за да се определи дали е доброкачествена или 
злокачествена (рак) и дали може да повлияе на бъдещия риск от рак. 

КЪДЕ ЗАПОЧВА? 

Ракът на гърдата може да започне от различни части на гърдата.

Повечето видове рак на гърдата започват в каналите, които отвеждат 
млякото до зърното (дуктален рак).

Някои от тях започват от жлезите, които произвеждат кърма (лобуларен 
рак).

Съществуват и други видове рак на гърдата, които се срещат по-рядко, 
като филодес тумор и ангиосарком.

Малък брой видове рак започват от други тъкани на гърдата. Тези 
видове рак се наричат саркоми и лимфоми и всъщност не се смятат за 
рак на гърдата.

Въпреки че много видове рак на гърдата могат да причинят бучка в 
гърдата, не всички причиняват образувания. Много видове рак на 
гърдата се откриват при скринингови мамографии, които могат да 
открият заболяването в по-ранен стадий, често преди да бъде усетен, и 
преди да се появят симптоми.

ВИДОВЕ 

Съществуват много различни видове рак на гърдата, като често 
срещаните включват дуктален карцином in situ (DCIS) и инвазивен 
карцином. Други, като филодес тумори и ангиосарком, са по-рядко 
срещани.

След като се направи биопсия, клетките на рака на гърдата се 
изследват за протеини, наречени естрогенни рецептори, прогестеронови 
рецептори и HER2. Туморните клетки се разглеждат внимателно 
и в лаборатория, за да се установи какъв е класът им. Откритите 
специфични протеини и степента на тумора могат да помогнат за 
определяне на възможностите за лечение.

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА?
Ракът на гърдата може да се разпространи, когато раковите клетки 
попаднат в кръвта или лимфната система и се пренесат в други части 
на тялото. 
Лимфната система е мрежа от лимфни съдове, разположена в 
цялото тяло, която свързва лимфните възли. Бистрата течност във 
вътрешността на лимфните съдове, наречена лимфа, съдържа тъканни 
странични продукти и отпадъчни материали, както и клетки на 
имунната система. Лимфните съдове отвеждат лимфната течност 
далеч от гърдата. В случай на рак на гърдата раковите клетки могат 
да навлязат в тези лимфни съдове и да започнат да растат в лимфните 
възли. Повечето лимфни съдове на гърдата се оттичат в:
- лимфни възли под мишницата (аксиларни възли);
- лимфни възли около ключицата (супраклавикуларни [над ключицата] 

и инфраклавикуларни [под ключицата]);
- лимфни възли вътре в гръдния кош, близо до гръдната кост 

(вътрешни лимфни възли на млечната жлеза).
Ако раковите клетки са се разпространили в лимфните възли, има по-
голяма вероятност те да са преминали през лимфната система и да са 
се разпространили (метастазирали) в други части на тялото. Колкото 
повече са лимфните възли с ракови клетки на гърдата, толкова по-
голяма е вероятността ракът да бъде открит в други органи. Поради 
това откриването на рак в един или повече лимфни възли често оказва 
влияние върху плана за лечение. Обикновено се налага операция за 
отстраняване на един или повече лимфни възли, за да се разбере дали 
ракът се е разпространил.
Все пак не всички жени с ракови клетки в лимфните възли развиват 
метастази, а някои жени без ракови клетки в лимфните възли развиват 
метастази по-късно.

КОИ СА СИПМТОМИТЕ?
Признаците и симптомите на рака на гърдата включват: 
- бучка или подуване в гърдата, горната част на гърдите или 

подмишницата;
- промяна в кожата, като например набъбване или поява на 

вдлъбвания;
- промяна в цвета на гърдата – гърдата може да изглежда зачервена 

или възпалена;
- промяна в зърното, например вдлъбване навътре (обърнато зърно);
- обрив или коричка около зърното;
- необичайна течност (секрет) от някое от зърната;
- промени в размера или формата на гърдата.

Сама по себе си болката в гърдите обикновено не е признак за рак на 
гърдата. Но трябва да се обърне внимание при появата на постоянна 
болка в гърдата или подмишницата.
Макар и рядко, мъжете също могат да се разболеят от рак на гърдата. 
Най-честият симптом за рак на гърдата при мъжете е бучка в областта 
на гърдите.
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КАК ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ГЪРДИТЕ?
Няма специален начин за проверка на гърдите и няма нужда от специално обучение за това.

Проверката на гърдите е лесна:
- Докоснете гърдите си: усещате ли нещо ново или необичайно?
- Потърсете промени: изглежда ли ви нещо различно?
- Проверете с личния лекар всички нови или необичайни промени.

Изградете си навик да се проверявате редовно и обръщайте внимание на всяка настъпила промяна.
Проверявайте цялата област на гърдите си, включително до ключицата (горната част на гърдите) и 
подмишниците.

ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА
Има много различни видове рак на гърдата и много различни начини 
за тяхното описание. Лесно е човек да се обърка от медицинската 
диагноза.
Видът на рака на гърдата се определя от специфичните клетки, които 
са засегнати. Повечето видове рак на гърдата са карциноми - това са 
тумори, започващи в епителните клетки, които покриват органите и 
тъканите в цялото тяло. Когато карциномите се образуват в гърдата, 
те обикновено са по-специфичен вид, наречен аденокарцином, който 
започва в клетките на млечните канали или на лобулите (жлезите, 
произвеждащи мляко).

ИН СИТУ VS ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА
Видът на рака на гърдата може да зависи и от това дали ракът се е 
разпространил или не. Ракът на гърдата in situ (дуктален карцином 
ин ситу или DCIS) е рак, който започва в млечния канал и не се е 
разпространил в останалата част от тъканта на гърдата. Терминът 
инвазивен (или инфилтриращ) рак на гърдата се използва за описание 
на всеки вид рак на гърдата, който се е разпространил (навлязъл) в 
околната тъкан на гърдата.

ДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ ИН СИТУ (DCIS)
Средно 1 на 5 рака на гърдата е дуктален карцином ин ситу (DCIS). 
Почти всички жени, които имат рак на гърдата в ранен стадий, може 
да бъдат излекувани.
Тъй като DCIS не се е разпространил в тъканта на гърдата около него, 
той не може да се разпространи (метастазира) извън гърдата в други 
части на тялото. Понякога обаче DCIS може понякога да се превърне 
в инвазивен рак. В тези случаи ракът се е разпространил от канала в 
близката тъкан и оттам може да метастазира в други части на тялото.
Засега няма установен начин, по който да се разбере със сигурност кой 
интрадуктален карцином ще се превърне в инвазивен рак и кои не, 
затова почти всички жени с DCIS се подлагат на лечение.

ЛЕЧЕНИЕ НА DCIS
В повечето случаи жените с DCIS могат да избират между операция за 
запазване на гърдата и обикновена мастектомия.
Дукталният карцином in situ е неинвазивен или прединвазивен рак на 
гърдата.

ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА (ILC ИЛИ IDC)
Инвазивният или инфилтриращ рак на гърдата може да се 
разпространи в заобиколната тъкан. Двата най-често срещани 
инвазивни типа са инвазивен дуктален карцином и инвазивен 
лобурален карцином. Инвазивният дуктален карцином съставлява около 
70-80% от всички случаи на рак на гърдата.
Възпалителнитят рак на гърдата и тройно-негативният рак на гърдата 
са също видове инвазивен рак.

ИНВАЗИВЕН (ИНФИЛТРИРАЩ) ДУКТАЛЕН КАРЦИНОМ (IDS)
Това е най-често срещаният вид рак на гърдата. Около 8 от 10 случая на 
инвазивен рак на гърдата са инвазивни (или инфилтриращи) дуктални 
карциноми (IDC).
IDC започва в клетките, които покриват млечните канали в гърдата. 
Оттам ракът пробива стената на канала и се разраства в близките 
тъкани на гърдата. В този момент той може да се разпространи 
(метастазира) в други части на тялото чрез лимфната система и кръвния 
поток.

ИНВАЗИВЕН ЛОБУЛАРЕН КАРЦИНОМ (ILC)
Около 1 от 10 инвазивни рака на гърдата е инвазивен лобуларен 
карцином (ILC). Започва в млечните жлези (лобулите). Подобно на IDC, 
той може да се разпространи (метастазира) в други части на тялото. 
Инвазивният лобуларен карцином може да бъде по-трудно откриваем 
при физически преглед и образни изследвания, като например 
мамография, отколкото инвазивният дуктален карцином. Освен това, в 
сравнение с другите видове инвазивен карцином, около 1 от 5 жени с 
ILC може да е с рак и в двете гърди.

ПО-РЯДКО СРЕЩАНИ ВИДОВЕ ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА
Съществуват някои специални видове рак на гърдата, които са 
подтипове на инвазивния карцином. Те се срещат по-рядко от 
горепосочените видове рак на гърдата и обикновено съставляват по-
малко от 5% от всички видове рак на гърдата. Често са наречени така 
заради особеностите, които се виждат при разглеждане под микроскоп, 
като например начина, по който са подредени клетките.
Някои от тях могат да имат по-добра прогноза от по-често срещаните 
IDC. Те включват:
• Аденоидно-кистозен (или аденокистозен) карцином;
• Аденосквамозен карцином от нисък клас  

(вид метапластичен карцином);
• Медуларен карцином;
• Муцинозен (или колоиден) карцином;
• Папиларен карцином;
• Тубуларен карцином.
Някои подтипове имат същата или възможно по-лоша прогноза от IDC. 
Те включват:
• Метапластичен карцином (повечето видове, включително 

вретеновидните и плоскоклетъчните, с изключение на 
аденосквамозния карцином с ниска степен);

• Микропапиларен карцином;
• Смесен карцином (има характеристики както на инвазивен дуктален, 

така и на лобуларен карцином).
Като цяло всички тези подтипове продължават да се третират като IDC.
Лечението на инвазивния рак на гърдата зависи от степента на 
развитие на рака (стадий на рака) и други фактори. При повечето 
жени се извършва някакъв вид операция за отстраняване на тумора. 
В зависимост от вида на рака на гърдата и степента на напредналост 
може да се наложи и друг вид лечение - преди или след операцията, а 
понякога и двете.

СПЕЦИАЛНИ ВИДОВЕ ИНВАЗИВЕН РАК НА ГЪРДАТА
Някои видове рак имат специални характеристики или се развиват 
по различен начин, което оказва влияние върху вида на лечението и 
перспективите. Тези видове рак може да са по-тежки от другите видове 
рак на гърдата.

ТРОЙНО-НЕГАТИВЕН РАК НА ГЪРДАТА
Тройно-негативният рак на гърдата е агресивен вид, който 
представлява около 15% от всички видове рак на гърдата. Той е труден 
за лечение.
Терминът “тройно негативен рак на гърдата” се отнася до факта,  
че раковите клетки нямат естрогенни или прогестеронови рецептори, 
а също така не произвеждат твърде много от протеина, наречен 
HER2. (Клетките са “отрицателни” и при трите теста.) Тези видове рак 
обикновено се срещат по-често при жени под 40-годишна възраст, 
афроамериканки или жени с мутация на BRCA1.
Тройно негативният рак на гърдата се различава от другите видове 
инвазивен рак на гърдата по това, че расте и се разпространява  
по-бързо, има ограничени възможности за лечение и по-лоша прогноза 
(изход).

ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА
Възпалителният рак на гърдата (IBC) се среща рядко и представлява 
само 1-5% от всички случаи на рак на гърдата. Въпреки че често е вид 
инвазивен дуктален карцином, той се различава от другите видове 
рак на гърдата по своите симптоми, перспективи и лечение. IBC има 
симптоми на възпаление като подуване и зачервяване, но инфекцията 
или нараняването не причиняват IBC или симптомите. Симптомите на 
IBC се дължат на това, че раковите клетки блокират лимфните съдове в 
кожата, поради което гърдата изглежда “възпалена”.
Симптомите включват подуване на гърдите, лилав или червен цвят на 
кожата и вдлъбване или удебеляване на кожата на гърдата, така че тя 
може да изглежда и да се усеща като портокалова кора. Често може 
да не се усеща бучка, дори и да е налице. Наличието на някой от тези 
симптоми не означава задължително рак, но трябва незабавно да се 
посети лекар.



ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ  
НА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА

Възпалителният рак на гърдата причинява редица 
признаци и симптоми, повечето от които се развиват 
бързо (в рамките на 3-6 месеца), включително:
 – подуване (оток) на кожата на гърдата;
 – зачервяване, обхващащо повече от една трета от 

гърдата;
 – вдлъбвания или удебеляване на кожата на гърдата, 

така че тя може да изглежда и да се усеща като 
портокалова кора;

 – вдлъпнато или обърнато зърно;
 – едната гърда изглежда по-голяма от другата поради 

подуване;
 – едната гърда е по-топла и по-тежка от другата;
 – гърда, която може да е нежна, болезнена или сърбяща;
 – подуване на лимфните възли под мишниците или 

близо до ключицата.

Чувствителност, зачервяване, затопляне и сърбеж 
също са често срещани симптоми на инфекция или 
възпаление на гърдите, например мастит при бременни 
и кърмачки. Тъй като тези проблеми са много по-често 
срещани от възпалителния рак на гърдата, лекуващият 
лекар може първоначално да заподозре инфекцията 
като причина и да назначи лечение с антибиотици. Това 
може да е добра първа стъпка, но ако симптомите не се 
подобрят в рамките на 7 до 10 дни, трябва да се направят 
повече изследвания за търсене на рак. Ако тези симптоми 
се прояват при жена, която не е бременна и не кърми и е 
минала през менопауза, тогава срещата със специалист е 
задължителна.
Възпалителният рак расте и се разпространява бързо, 
така че той може вече да е стигнал в близките лимфни 
възли, докато симптомите станат забележими. Това 
разпространение може да причини подуване на 
лимфните възли под мишницата или над ключицата. Ако 
диагнозата се постави със закъснение, ракът може да се 
разпространи на по-далечни места.
Заболяването може да бъде открито чрез имиджова 
диагностика – мамография, ултразвук, ядрено-магнитен 
резонанс. Биопсията обаче е единственият начин, при 
който със сигурност може да се потвърди диагнозата. 

СТАДИИ НА ВЪЗПАЛИТЕЛЕН РАК НА ГЪРДАТА
Всички възпалителни ракови заболявания на гърдата започват 
като стадий III (T4dNXM0), тъй като засягат кожата. Ако ракът се е 
разпространил извън гърдата в отдалечени области, той е стадий IV.
Възпалителният рак на гърдата се счита за агресивен рак, тъй като 
се разраства бързо, по-вероятно е да се е разпространил в момента на 
откриването му и е по-вероятно да се върне след лечението, отколкото 
други видове рак на гърдата. Перспективите обикновено не са толкова 
добри, колкото при другите видове.

ПО-РЯДКО СРЕЩАНИ ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА
Има други видове рак на гърдата, които засягат друг тип клетки в 
гърдата. Те са по-редки и понякога е наложително друг тип лечение.

БОЛЕСТ НА ПЕЙДЖЕТ 
Болестта на Пейджет започва в каналите на гърдата и се 
разпространява по кожата на зърното, а след това и по ареолата 
(тъмния кръг около зърното). Тя е рядко срещанa и представлява само 
около 1-3% от всички случаи на рак на гърдата.

ФИЛОИДЕН ТУМОР
Филоидните тумори са редки тумори на гърдата. Те се развиват в 
съединителната тъкан (строма) на гърдата, за разлика от карциномите, 
които се развиват в каналите или лобулите. Повечето от тях са 
доброкачествени, но има и такива, които са злокачествени (рак).

АНГИОСАРКОМ
Саркомите на гърдата се срещат рядко, като съставляват по-малко 
от 1% от всички случаи на рак на гърдата. Ангиосаркомът започва в 
клетки, които покриват кръвоносните или лимфните съдове. Той може 
да засегне тъканта на гърдата или кожата на гърдата. 
Някои от саркомите тях може да са свързани с предишна лъчева 
терапия в тази област.
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ВЪЗПАЛИТЕЛНИЯТ РАК НА ГЪРДАТА (IBC) СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ 
ДРУГИТЕ ВИДОВЕ РАК НА ГЪРДАТА ПО НЯКОЛКО ПРИЗНАКА:
 – IBC не изглежда като типичен рак на гърдата. Често не причинява 

бучка в гърдата и може да не се покаже на мамография. Това го 
прави по-труден за диагностициране.

 – IBC обикновено се среща при по-млади жени (под 40-годишна 
възраст).

 – Изглежда, че афроамериканките развиват IBC по-често от белите 
жени.

 – IBC се среща по-често сред жените с наднормено тегло или 
затлъстяване.

 – IBC също така е по-агресивен – расте и се разпространява много по-
бързо в сравнение с по-често срещаните видове рак на гърдата.

 – Когато се диагностицира за първи път, IBC винаги е в локално 
напреднал стадий, тъй като клетките на рака на гърдата са навлезли 
в кожата. (Това означава, че той е поне в III стадий.)

 – В около 1 от всеки 3 случая IBC вече се е разпространил 
(метастазирал) в отдалечени части на тялото, когато е 
диагностициран. Това затруднява успешното му лечение.

 – Жените с IBC обикновено имат по-лоша прогноза (изход), отколкото 
жените с други често срещани видове рак на гърдата.
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СТАДИРАНЕСТАДИРАНЕ
Възприетият световен стандарт за стадиране на рак на гърдата 
(рак на млечната жлеза РМЖ) е анатомичната TNM класификация 
на Американския съвместен комитет по рак (AJCC). По-надолу е 
дадена актуалната 8-ма версия на класификацията на AJCC от 2017г. 1

Важна разлика със седмата версия (2010г.) е, че лобуларният карцином 
in situ (LCIS) е премахнат от стадирането, защото не е се отчита като 
злокачествено образование, а само като рисков фактор за развитието 
на такова. 1

Имунохистохимичните методи за откриване на хормонален/HER2 
статус (без Ki-67), както и евентуално генетични тестове са добавени 
като препоръка за допълване на стадия на рака настоящата версия на 
TNM класификацията на AJCC с цел подобряване на прецизността на 
лечението и достоверността на прогнозата (т.е. тройно негативен стадий 
IIA първичен тумор има много по-лоша прогноза от напр. ER+/HER2+ 
IIA карцином като двата следва да се лекуват по различен начин).1

Включването на биологичните характеристики при стадирането е 
наречено прогностично стадиране. То отчита в стадия природата 
на заболяването. Например, тройно негативен Т1N0М0 тумор ще 
бъде стадий IIA вместо IA, за да се отчете влошената прогноза. 12 
Прогностичното стадиране е в процес на разработка.
Туморите трябва да са хистологично доказани. В случаи на 
множествени първични симултанни тумори в едната гърда за 
стадиране се използва тумора с най-висока Т категория. Симултанните 
билатерални злокачествени тумори на гърда се стадират поотделно. 
Необходимият минимум изследвания за определяне на категориите T, N 
и M са физикален преглед и образно изследване.

Първичен тумор (Т) – клинична (cT) и патологична 
(pT) класификация 1

T категория Т критерии

Tx Първичният тумор не може да бъде оценен

T0 Няма доказателства за първичен тумор

Tis (DCIS) Дуктален карцином in situ

Tis (Paget) Болест на Paget на гръдното зърно, която не е свързана 
с инвазивен карцином и/или карцином in situ (DCIS) 
в подлежащия паренхим на гърдата. Карциномите в 
паренхима на гърдата, свързани с болестта на Paget, се 
категоризират въз основа на размер и характеристики на 
паренхимния тумор, като се отбелязва и наличието на Paget.

T1 Тумор с максимален размер ≤20 mm

T1mi Тумор с максимален размер ≤1 mm

T1a Тумор с максимален размер >1 mm, но ≤5mm.  
Размерът се закръгля към следващото цяло число, т.е. 
всяко измерване >1.0-1.9 mm се отчита като 2 mm.

T1b Тумор с максимален размер >5 mm, но ≤10 mm

T1c Тумор с максимален размер >10 mm, но ≤20 mm

T2 Тумор с максимален размер >20 mm, но ≤50 mm

T3 Тумор с максимален размер >50 mm

T4 Тумор с всякакви размери, който е разпространен 
директно към гръдна стена и/или кожа (разязвявания 
или кожни възли). Инвазия единствено в дермата не се 
отчита като Т4.

T4a Разпространение към гръдна стена, с изключение на 
прикрепване/проникване само в пекторалния мускул

T4b Разязвяване и/или ипсилатерални сателитни кожни 
възли, и/или оток (включително тип портокалова кора) на 
кожа, които не отговарят на критерии за инфламаторен 
карцином.

T4c Едновременно T4a и T4b

T4d Инфламаторен карцинoм

Регионални лимфни възли (N) – клинична (cN) и 
патологична (pN) класификация 1

Категория Критерии

Kлинична класификация

cN(sn)/cN(f)*

cNx Регионалните лимфни възли не могат да бъдат  
оценени (напр. са предварително отстранени).

cN0 Няма метастази в регионалните лимфни възли (негативни 
резултати при образно или клинично изследване).

cN1 Метастази в подвижни ипсилатерални аксиларни  
лимфни възли от нивo I, II.

cN mi Микрометастази (клъстер от около 200 клетки с размер не 
по-малък от 0.2 mm, но не по-голям от 2.0 mm).
Забележка: cN mi категория се ползва рядко, но е 
необходима например при биопсия на сентинелни лимфни 
възли след проведена неоадювантна терапия.

cN2 Метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли от 
ниво I, II, които са фиксирани или сраснали
или
Метастази в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни 
възли при отсъствие на метастази в аксиларните лимфни 
възли.

cN2a Метастази в ипсилатералните аксиларни лимфни възли от 
ниво I, II, които са сраснали помежду си или фиксирани 
към други структури.

cN2b Метастази единствено в ипсилатералните вътрешни 
мамарни лимфни възли при отсъствие на метастази в 
аксиларните лимфни възли от ниво I, II.

cN3 Метастази в ипсилатералните субклавикуларни лимфни 
възли от ниво III с или без ангажиране на аксиларните 
лимфни възли от ниво I, II
или
Метастази едновременно в ипсилатералните вътрешни 
мамарни лимфни възли и в аксиларнитете лимфни възли от 
ниво I, II
или
Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни лимфни 
възли с или без ангажиране на аксиларни или вътрешни 
мамарни лимфни възли.

cN3a Метастази в ипсилатералните субклавикуларни  
лимфни възли.

cN3b Метастази едновременно в ипсилатералните  
вътрешни мамарни и в аксиларните лимфни възли.

cN3c Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни  
лимфни възли.

Патологична класификация

pN(sn)/pN(f)*

pNx Регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени 
(например са предварително отстранени или не са 
предадени за патоанатомично изследване).

pN0 Не се откриват метастази в регионалните лимфни възли  
или се откриват само изолирани туморни клетки (ITCs).

pN0(i+) Откриват се само клъстери от изолирани туморни клетки  
с размер под 0.2 mm в регионалните лимфни възли.

pN0(mol+) Позитивно молекулярно изследване (RT-PCR)  
без да са открити изолирани туморни клетки.

pN1 Микрометастази
или
Метастази в 1-3 аксиларни лимфни възли
и/или
Микрометастази в клинично негативни  
вътрешни мамарни възли
или
Макрометастази открити чрез биопсия на сентинелните 
лимфни възли.



ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА

8 01.10.2021/01.01.2022 специализирано издание

pN1mi Микрометастази (клъстер от около 200 клетки с размер  
не по-малък от 0.2 mm, но не по-голям от 2.0 mm).

pN1a Метастази в 1–3 аксиларни лимфни възли с поне една 
разсейка >2.0 mm.

pN1b Метастази в ипсилатералните вътрешни мамарни лимфни 
възли (ITCs не се отчитат като метастази).

pN1c Едновременно pN1a и pN1b

pN2 Метастази в 4–9 аксиларни лимфни възли
или
Метастази в клинично доказани ипсилатерални вътрешни 
мамарни лимфни възли в отсъствие на метастази в 
аксиларните лимфни възли.

pN2a Метастази в 4–9 аксиларни лимфни възли (поне една 
разсейка >2.0 mm).

pN2b Клинично доказани метастази във вътрешните мамарни 
лимфни възли (с или без микроскопско потвърждение) в 
отсъствие на патологично доказани метастази в аксиларни 
лимфни възли.

pN3 Метастази в ≥10 аксиларни лимфни възли
или
Метастази в субклавикуларните (ниво III аксиларни) 
лимфни възли
или
Клинично доказани метастази в ипсилатералните вътрешни 
мамарни лимфни възли, едновременно с един или повече 
позитивни аксиларни лимфни възли от ниво I, II
или
Метастази в >3 аксиларни лимфни възли и вътрешни 
мамарни лимфни възли с микро- или макрометастази, 
открити при сентинелна биопсия, но без клинични  
данни за тях
или
Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни  
лимфни възли.

pN3a Метастази в 10 или повече аксиларни лимфни възли  
(поне една разсейка >2.0 mm)
или
Метастази в субклавикуларните (ниво III аксиларни) 
лимфни възли.

pN3b pN1a или pN2a при cN2b (клинично доказани позитивни 
ипсилатерални вътрешни мамарни лимфни възли)
или
Едновременно pN2a и pN1b.

pN3c Метастази в ипсилатералните супраклавикуларни  
лимфни възли.

* При стадирането на категорията следва да се добави суфикс (sn) или (f), за да се 
отчете дали метастазите са потвърдени съответно при биопсия на сентинелните 
лимфни възли или при тънко- /дебелоиглена биопсия

Далечни метастази (М) – клинична (cM0, cM1) и 
патологична (PM1) класификация 1

М категория М критерии

M0 Няма клинични или рентгенологични данни за далечни 
метастази*

cM0(i+) Няма клинични или рентгенологични данни за далечни 
метастази. При пациенти без симптоми или признаци 
за метастази с молекулярни или микроскопски методи 
се откриват групи от туморни клетки ≤ 0.2 mm  в 
циркулиращата кръв, костен мозък или в не-регионални 
лимфни възли.

M1 Наличие на далечни метастази, открити чрез клиничен 
преглед или рентгенологично изследване (cM1)
или
Наличие на по-големи от 0.2 mm метастази,  
доказани хистологично (pM1)

* Образни изследвания не са задължителни за определяне на М0 статус.

Анатомично стадиране на РМЖ според TNM 
класификацията му 1

T стойност N стойност M стойност Стадий
Tis N0 M0 0
T1 N0 M0 IA
T0 N1mi M0 IB
T1 N1mi M0 IB
T0 N1 M0 IIA
T1 N1 M0 IIA
T2 N0 M0 IIA
T2 N1 M0 IIB
T3 N0 M0 IIB
T1 N2 M0 IIIA
T2 N2 M0 IIIA
T3 N1 M0 IIIA
T3 N2 M0 IIIA
T4 N0 M0 IIIB
T4 N1 M0 IIIB
T4 N2 M0 IIIB

Всякакво Т N3 M0 IIIC
Всякакво Т Всякакво N M1 IV

Бележки към стадирането: 1

• • T1 включва микрометастази (T1mi).

• • T0 и T1 тумори единствено с микрометастази  
в лимфните възли се класифицират като IB вместо IIA.

• • M0 включва M0 с изолирани туморни клетки (ITCs i+).

• • pM0 класификация не съществува. M0 е винаги клинична.

• • Ако пациент е с М1 заболяване преди неоадювантна терапия, 
неговият стадий е IV и остава IV след неоадювантното лечение 
независимо от резултата му.

• • Стадият може да се смени, ако след операция образни изследвания 
покажат далечни метастази, в случай че тези изследвания са 
проведени не по-късно от 4 месеца след диагнозата при липса на 
развитие на болестта и ако не е прилага неоадювантна терапия.

• • Стадирането след неоадювантна терапия се отбелязва като „yc“ или 
„yp“ префикс при Т и N класифицирането. Стадий не се присъжда при 
пълен патологичен отговор към неоадювантна терапия, примерно: 
ypT0ypN0cM0.

Референции:
1.  Giuliano AE, Connolly JL, Edge SB et al. Breast Cancer—Major Changes in the American 

Joint Committee on Cancer Eighth Edition Cancer Staging Manual. CA Cancer J Clin 
2017;67:290–303. doi: 10.3322/caac.21393. (full text: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.3322/caac.21393/abstract) https://www.rochemd.bg/ 
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Фондация

Нана Гладуиш 
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КАК СТЕ, НАНА? КАК ИЗМИНА ЛЯТО 2021 ЗА ВАС  
И ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО?
Добре съм, благодаря. Аз обичам лятото и за мен то винаги носи добро 
настроение. Тази година го прекарах в Испания. Пътувах доста из 
Испания и съм доволна.

В НАЧАЛОТО НА СВЕТОВНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С „РАКА НА ГЪРДА“ 
СМЕ. КАКВИ ЧУВСТВА НАХЛУВАТ ВЪВ ВАС С НАБЛИЖАВАНЕТО НА 
ОКТОМВРИ ВСЯКА ГОДИНА?
Когато наближи месец октомври, винаги ми е малко притеснено, 
защото знам, че ще съм ангажирана повече от обикновено покрай 
световния месец за борба с рака на гърдата. Освен това се чувствам 
малко странно, защото в моя живот вече десета година всеки месец 
и ден са свързани с тази диагноза. Тази година отново ще посрещна 
месец октомври с малко тъга, защото все още има какво да се желае по 
отношение диагностиката и лечението на това заболяване у нас. И нека 
не забравяме, че Ковид-19 все още владее медийното пространство и 
е световна тема номер 1. В такава ситуация много други важни теми 
бледнеят и остават встрани от ежедневните мисли и тревоги на хората.

НА ДВА ПЪТИ СЕ СБЛЪСКАХТЕ С ДИАГНОЗАТА РАК НА ГЪРДАТА. 
КАК СЕ СПРАВЯТЕ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО? 
Ако приемем, че в момента съм в подържана ремисия, би трябвало 
да се справям добре. Но тъй като аз съм с генна мутация и се водя 
наследствено обременена, трябва да правя проверка на всеки шест 
месеца и да си призная това вече ме подлудява. От 2012г. като махнем 
периодите на лечение, когато картината е била още по-страшна, аз, 
на всеки шест месеца треперя като лист какъв ще е резултатът от 
поредното ядрено магнитно изследване и прочее други тестове.

КАК БЯХТЕ ДИАГНОСТИЦИРАНА ПЪРВИЯ ПЪТ?  
ИМАХТЕ СИМПТОМИ И ПОТЪРСИХТЕ ЛЕКАР  
ИЛИ ПРИ РУТИНЕН СКРИНИНГ? 
Имах симптоматика - мравучкане по цялата ръка. Ходех на всеки 
3 месеца на ехографски прегледи, включително правих мамография. 
Откриха два леко увеличение лимфни възела, но още гранични 
като големина. Наблюдаваха ги и ми казвах, че няма причина за 
притеснение. И така след година и половина „цъфнах“ с метастази.

КАК ИЗБРАХТЕ КЪДЕ И КАК ДА СЕ ЛЕКУВАТЕ? 
Аз нямах първично огнище в гърдата, а само метастази в лимфни 
възли. Картината беше необичайна. Дори в началото тук в България 
лекари-хирурзи твърдяха, че това няма как да е рак на гърдата, а 
друга онкологична диагноза. След като усетих колебание сред няколко 
специалисти, с които се срещнах за плана на лечение, реших да отида 
до Израел за второ мнение. Там лекарите подходиха с много яснота, 
разбиране за моя случай и много логичен план за лечение, макар и по-
агресивен в някои аспекти. И така аз реших да остана и да се лекувам в 
Шиба Медикъл център.

КОЛКО ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕШЕ ЛЕЧЕНИЕТО  
И КАКВО ВКЛЮЧВА ТО? 
На този въпрос отговорът е твърде дълъг и твърде медицински. Но 
съвсем простичко и накратко: започнах с химиотерапия, която ми 
правеха на всеки 2 седмици в продължение на повече от 3 месеца. 
Продължих с лъчетерапия, едногодишна таргетна терапия и пет 
годишна хормонална терапия. За съжаление в края на този период 
ми откриха нова диагноза рак на другата гърда и всичко започна от 
начало, но с още по-тежки медикаменти, отново лъчетерапия, таргетна 
и хормонална терапия, включително операция.

КАКВА Е ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯТА „ЕДНА ОТ 8“,  
ЧИЙТО ОСНОВАТЕЛ СТЕ? 

Цялата дейност на фондацията е свързана с пациента и неговите 
близки. От профилактичните прегледи при здрави жени, през самото 

начало на поставяне диагноза и всичко, което следва от това – ние 
сме до човека в нужда. В България ние имаме достъп до най-новите 
медикаменти за лечение, имаме и апаратура вече. Най-големият 
проблем си остава профилактиката и пътят на пациента, който много 
често е неясен, защото системата не го е разписала с ясни и точни 
правила. Пациентите продължават да се лутат между мнения на 
различни лекари, обикалят из болниците като цветарки в търсене уж 
на по-добро лечение, понякога дори отношение и условия. Освен това, 
системата е натоварила лекарите специалисти толкова много, че те 
нямат достатъчно време да отговорят на пациентските въпроси. Не е 
подготвила и медицински сестри, които да помагат в комуникацията и 
някои най-общи пациентски нужди. Щастлива съм, че ние успяваме да 
преведем пациентите през диагнозата с информационни и практически 
консултации, с психологически консултации, юридически консултации, 
с групи за взаимопомощ, арт терапии, йога, много разговори, различни 
срещи, в които те да се срещат и обменят мисли, чувства, общи 
проблеми и възможности за тяхното решаване. Благодарение на нашите 
дарители ние им подаряваме сутиени за след мастектомия, перуки, 
тюрбани, първични протези, шалове за лъчетерапия. Дори ги учим 
да се гримират, така че да прикрият видимите странични ефекти от 
терапията. Назовете ми една друга пациентска организация която, да 
обгрижва пациенти с онкологични заболявания като нас? Няма такава, 
но не го казвам с радост, а със съжаление. 

ДИАГНОЗАТА РАК НА ГЪРДАТА Е ШОК НЕ САМО ЗА ПАЦИЕНТА, 
НО И ЗА БЛИЗКИТЕ МУ. КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА ТАКАВА ТРАВМА, 
НУЖНА ЛИ Е ПОМОЩ ОТ ПСИХОЛОГ, ОСОБЕНО ЗА ДЕЦАТА?

Винаги съм казвала, че когато един член от семейството е с диагноза 
рак, цялото семейство страда. От съпрузи, родители, деца, през братя, 
сестри. Цялото семейство има нужда от помощ. И ако съпругът има 
нужда някой да предложи да вземе малкото му дете от детска градина, 
майката има нужда от успокоение, че дъщеря й се справи и съвети как 
да се държи, за да й дава сила, а не да я натоварва със собствените 
си страхове. Детето пък в зависимост от възрастта има своите нужди. 
С децата трябва да сме много внимателни и винаги да търсим помощ 
от детски психолог, защото децата още нямат изградени модели за 
справяне в подобни ситуации и макар и да не забележим симптоми 
на тревога, страх, последствията от една такава диагноза на един от 
родителите в 99% от случаите остават белези за много дълго време, да не 
кажа до края на живота им. Ние сме щастливи, че Жужи, която работи 
при нас, е жена с рак на гърдата и сървайвър, но по професия е детски 
психолог.

РАЗКАЖЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СЪВМЕСТНАТА ВИ ИНИЦИАТИВА  
С „ФАНТАСТИКО“.

За нас е огромно щастие, че намерихме партньор като Фантастико, 
който припознава нашата кауза и разбира, както важността от 
профилактичните прегледи за здрави жени и повишаване на здравната 
култура на обществото, така и необходимостта от подкрепа към 
жените с диагноза рак на гърдата и техните семейства. През месец 
октомври заедно стартираме мащабна информационна кампания във 
всички търговски обекти на веригата в цялата страна под надслов 
„Погрижи се за себе си. Прегледай се!“. Над 1 500 000 послания с 
призив за грижа към женското здраве ще достигнат до българските 
домове заедно с покупките им чрез слогана на кампанията върху 
торбичките за пазаруване. Благодарни сме за възможността, която 
ни дава това партньорство, призивът ни да достигне до толкова 
хора от различни възрастови групи. Компанията ще дари 0,05лв. от 
всяка закупена торбичка за пазаруване в периода на кампанията 
в подкрепа на дейността на фондацията. Средствата ще бъдат 
предназначени за провеждането на профилактични прегледи за рак на 
гърдата в различни градове на страната, както и за информационна и 
практическа подкрепа на жени с тази диагноза.

Нана Гладуиш,  
основател на фондация “Една от 8“
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„ПРЕГЛЕДАЙ СЕ. ПОГРИЖИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ!“

„ПРЕГЛЕДАЙ СЕ. ПОГРИЖИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ!“  
ЗАЩО Е ВАЖНО ТОВА ПОСЛАНИЕ ДА СТИГНЕ ДО КОЛКОТО Е 
ВЪЗМОЖНО ПОВЕЧЕ ХОРА? 

Това е най-важното от всички послания, които Фондация Една от 8 
някога е отправяла. Жените продължават да неглижират прегледите при 
мамолог. За огромно съжаление живеем в държава, която продължава 
да нехае по отношение създаването на национална скринингова 
програма. Трябва всеки един от нас да е отговорен. Изтърка ми се 
устата да обяснявам, че един преглед, може да спаси живот. Така е, 
повярвайте ми. От личен опит мога да ви уверя, че има по-страшно от 
това да чуете думите „имате рак“, а именно, да чуете думите „закъснели 
сте – няма какво да направим“. Ракът на гърдата е лечим, когато е 
открит навреме.

НА 1 ОКТОМВРИ ВИЕ И ЕКИПЪТ НА ФОНДАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕТЕ 
С РОЗОВИЯ КЕМПЕР ПРЕД СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАСТИКО НА 
СТОЛИЧНИЯ БУЛЕВАРД „Г. М. ДИМИТРОВ“. ЩЕ МОГАТ ЛИ ЖЕНИ, 
КОИТО СА СЕ СБЛЪСКАЛИ С ДИАГНОЗАТА РАК НА ГЪРДАТА ДА СЕ 
СРЕЩНАТ С ВАС? 

Разбира се. Всеки, който реши да дойде, ще се срещне с нас. Ние 
не делим обществото на хора с диагноза и хора без диагноза, а на 
отговорни и безотговорни. Всеки, който иска да поговори с нас, да 
разбере нещо повече за диагнозата, за това как нашата фондация 
работи и с какво и как помагаме е добре дошъл. Мъжете също ги 
очакваме, защото всеки мъж има майка, в повечето случаи и съпруга, 
сестра, дъщера, близка, така че ще сме щастливи да дойдат както жени, 
така и мъже.

ОТ НАЧАЛОТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 МНОГО 
ХОРА ЗАБРАВИХА ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ СИ ПРЕГЛЕДИ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЯТА ПРИ МАМОЛОГ.  
КАКВИ СА ВАШИТЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА, 
ГОДИНА И ПОЛОВИНА?

Светът се фокусира върху Ковид-19 и забрави, че много повече хора 
страдат и умират от други тежки заболявания. Много хора отложиха 
профилактичните си прегледи, някои други макар и със симтоми 
решиха да изчакат риска от пандемията да намалее. Резултата – по-
късно поставени диагнози в по-напреднали стадии – последствията по-
скъпо лечение за държавата, по-тежки терапии за пациентите.

В ГОДИНИТЕ СТЕ ДАВАЛИ МНОГО ИНТЕРВЮТА И МНОГО  
ПЪТИ СТЕ ГОВОРИЛИ ЗА ВАШАТА БИТКА С РАКА НА ГЪРДАТА.  
КОЙ Е ВАШИЯТ ИЗТОЧНИК НА СИЛА И ОПТИМИЗЪМ? 

Семейството ми, лекарите ми, много важна роля изиграха колегите 
ми, включая моите работодатели, които винаги са ме подкрепяли и 
са ми давали възможност да се лекувам и да работя, да говоря и да 
информирам и разбира се жените като мен – те са моите сърдечни 
приятелки. Днес съм жива и съм това, което съм, благодарение на 
всички тези хора.
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д-р Димитър

Диагностични 
и терапевтични 
възможности. 
Предимства на 
ендоскопските 
техники в 
гинекологията.

МИТЕВ
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Д-р Димитър Митев | СПЕЦИЛИСТ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Образование:
2001 – 2006г. – Завършва Средно образование – Природо-математическа гимназия “Академик Иван Гюзелев”, Габрово
2006 – 2012г. – Магистърска степен по Mедицина – Медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора
2013 – 2017г. – Акушер гинеколог – СБАЛАГ “Майчин Дом”, София
От 2018г. – Асистент в Катедра по акушерство и гинекология към МУ София
2019г. – Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – ФОЗ – София 
Допълнителни курсове и квалификации:
Септември 2004г. – Март 2005г. – завършен курс по болнично управление в рамките на българо-швейцарски проект обучение по болнично 
управление
08.06.2017г. – Bachelor in Endoscopy Certificate – The European Academy of Gynecological Surgery
08.06.2017г. – GESEA Diploma – ESGE Bachelor in Endoscopy
04.10.2016г. – Hands on Training and Testing of laparoscopic skills and suturing – Brussels, ESGE Congress 2016

Д-Р МИТЕВ, ДО КАКВА СТЕПЕН СЪВРЕМЕННАТА ЕНДОСКОПСКА 
ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЯ ИЗМЕСТИХА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА 
ХИРУРГИЯ?
В съвременната гинекология ендоскопските методи навлизат все по-
широко, като в редица случаи започват да изместват конвенционалната 
хирургия, но въпреки това съществуват редица състояния, при които 
класическите оперативни техники не могат да бъдат заменени. Разбира 
се, и за едните, и за другите има строги индикации, които трябва да 
бъдат спазвани.

КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ ЕНДОСКОПСКИ ТЕХНИКИ В 
ГИНЕКОЛОГИЯТА?
Понастоящем в гинекологичната практика това са диагностичната 
и оперативна хистероскопия, и диагностичната и оперативна 
лапароскопия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХИСТЕРОСКОПИЯТА И КОГА СЕ ПРИЛАГА?
Хистероскопията е ендоскопски метод, посредством който се 
извършва щателен оглед на маточната кухина със специална оптична 
система. Тя може да бъде диагностична и оперативна, и е „златен 
стандарт„ при заболявания, изхождащи от вътрешността на матката. 
Прилага се при редица състояния като: полипи на ендометриума, 
субмукозни миомни възли, стерилитет, вродени аномали на матката, 
неправилни маточни кръвотечения и други. При диагностичната 
хистероскопия интервенцията се извършва с цел да се установи 
потенциално заболяване. Оперативната пък позволява отстраняване на 
диагностициран патологичен процес, като трябва да се знае, че винаги 
диагностичната може да премине в оперативна. 
Безспорно предимство на хистероскопията е краткият болничен 
престой, кратката продължителност на процедурата, добрата 
поносимост от пациентката и бързото й възстановяване.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛАПАРОСКОПИЯТА И КОГА СЕ ПРИЛАГА В 
ГИНЕКОЛОГИЯТА?
Лапароскопията е ендоскопски метод, посредством който се 
извършва щателен оглед на коремната кухина, в частност малкия 
таз. Тя позволява диагностициране и последващо оперативно 
лечение на заболявания, изхождащи от вътрешните полови органи. 
Лапароскопията също е диагностична и оперативна. Диагностичната се 
прилага при състояния като: стерилитет, неясна тазова болка, анамолии 
на гениталния тракт, туморни формации и други. Оперативната 
е обоснована при извънматочна бременност, яйчникови кисти, 
ендометриоза, миоми, синдром на поликистозните яйчници, сраствания 
в малкия таз и други.

ЛАПАРОСКОПИЯТА СЕ СЧИТА ЗА ЗЛАТЕН СТАНДАРТ ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ. ЗАЩО?
Това е така, защото тя е минимално-инвазивна процедура, която често 
дава отговор за причините за репродуктивни неудачи. Освен това 
при тази интервенция може да се направи оценка и да се провери 
проходимостта на маточните тръби, тъй като нарушената такава е една 
от водещите причини за стерилитет при жената.

КАКВО Е ВРЕМЕТО ЗА ВЪСТАНОВЯВАНЕ СЛЕД ЛАПАРОСКОПИЯ?
Едно от основните предимства на лапароскопията е, че 
постоперативният период е гладък, значително по-кратък и се 
понася добре от пациентите. Разбира се, възстановяването е строго 
индивидуален процес, но все пак тук е значително по-бързо и по-
безболезнено в сравнение с класическите операции.

ИМА ЛИ СЪСТОЯНИЯ, ПРИ КОИТО ТАЗИ ИНТЕРВЕНЦИЯ Е 
ПРОТИВОПОКАЗНА ИЛИ НЕПРИЛОЖИМА?
Съществуват абсолютни и относителни противопоказания за 
извършването на лапароскопия. Относителните са: предшестващи 
коремни оперативни интервенции, инфекции на предна коремна стена, 
заболявания на сърдечно-съдовата система, хиатална херния и други. 
Абсолютните са: перитонит, илеус, тежки сърдечно-съдови заболявания, 
дихателна недостатъчност, шок и други.

КОЛКО СА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ 
ЛАПАРОСКОПСКА ТЕХНИКА?
Не мога да се ангажирам с конкретна цифра, но смятам, че броят на 
тези специалисти се увеличава през последните години.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО ПАЦИЕНТЪТ ДА НАПРАВИ ИЗБОР 
ПРИ КОЙ СПЕЦИАЛИСТ ДА СИ НАПРАВИ ТАКАВА ИНТЕРВЕНЦИЯ?
Основно значение имат доверието пациент-лекар, опита на лекаря и 
не на последно място – необходимостта от обучение и сертифициране в 
съответната дейност.



ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА

14 01.10.2021/01.01.2022 специализирано издание

Доц. Свитлана Бачурска: 

Всяка жена трябва да прави редовни прегледи  
с цитонамазка и изследване за HPV

Това е препоръчителната 
профилактика с цел предпазване 
от рак на маточната шийка, 
казва началникът на клиниката по клинична 
патология в УСБАЛО-София

Доц. Свитлана Бачурска е завършила медицина в 
Медициннския университет в Пловдив през 2005г. 
Специализирана е обща и клинична патология в същия 
университет. Била е началник на отделението по 
патология в МБАЛ Асеновград и на отделението по 
патология в КОЦ-Пловдив. От 2019г. ръководи клиниката 
по патология в Университетска специализирана болница за 
активно лечение по онкология в София.

ДОЦ. БАЧУРСКА, ЧЕСТО ЛИ СЕ СБЛЪСКВАТЕ С ДИАГНОЗАТА РАК 
НА МАТОЧНАТА ШИЙКА ВЪВ ВАШАТА ПРАКТИКА?
За съжаление тази диагноза е ежедневие за мен и колегите от 
клиниката. Дали това се държи на профила на лечебното заведение, 
в което работим, или глобалното състояние на заболеваемостта в 
България... Е, вероятно е комплексно.

 КОИ СА СПОСОБИТЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ И 
КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДАВА ЦИТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ?
Основният метод за профилактика е безспорно ваксинацията, докато 
цитологията е основният метод на скрининга. Тоест, първото цели 
предотвратяване на възникване на заболяването, а второто - възможно 
най-ранното му откриване. От тази гледна точка цитологичното 
изледване, извършено по всички правила от опитния акушер-гинеколог 
и интерпретирано според съвременните алгоритми от опитния патолог, 
е метод с изключително високи специфичност и чувствителност.

ЧЕСТО РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ДАДЕНА ЦИТОНАМАЗКА ГОВОРИ ЗА 
НАЧАЛНИ, Т.НАР. ПРЕКАНЦЕРОЗНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЕПИТЕЛА 
НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА. КОЛКО ВАЖНА Е ДОПЪЛНИТЕЛНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 
ТОЧНАТА ДИАГНОЗА И КАКВИ ДАННИ БИХА ВИ БИЛИ ОТ ПОЛЗА?
 Разбира се, лабораторните резултатите винаги се анализират в 
контекстна на анамнестични, клинични и други лабораторни данни. За 
гинекологична цитология това важи в най-голяма степен. Маточната 
шийка и особенно епителният ú слой (точно този, от който се взима 
клетъчния материал) е особенно „чувствитен” към въздействия от 
различен характер. Информацията относно наличие на инфекция или 
вътрематочна спирала, прием на хормонални или други медикаменти, 
минали манипулации или хирургични интервенции, както и 
описанието на колпоскопска находка, е от изключителна важност за 
нас, патолозите. Така анализът на клетъчния материал става още по-
прецизен.  

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ИНФЕКЦИИ ОТ БАКТЕРИАЛЕН ПРОИЗХОД ВЪВ 
ВЛАГАЛИЩЕТО ИЛИ ШИЙКАТА НА МАТКАТА ДА ПОВЛИЯЯТ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ЦИТОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ДА ПОВИШАТ 
„ГРУПАТА“ НА ЦИТОНАМАЗКАТА?
Въздействието на микроорганизми върху епителните клетки много често 
предизвиква промени, които наподобяват такива при премалигнените 
лезии. И без необходимата клинична информация би могло да се 
интерпретира точно в тази насока.

ДО КОЛКО СТЕ ПРИВЪРЖЕНИК НА ТЯСНАТА КОЛАБОРАЦИЯ 
МЕЖДУ КЛИНИЦИСТА И ХИСТОПАТОЛОГА? 
Твърдо съм убедена, че ние сме един отбор (пациент, клиницист и 
патолог) в битката срещу заболяването. И добрата колаборация е залог 
за успеха.

ДОЦ. БАЧУРСКА, ЩАСТЛИВИ СМЕ ДА ИНФОРМИРАМЕ НАШИТЕ 
ЧИТАТЕЛИ ЗА ПЪРВОТО ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 
МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ОНКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА И 
ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“. НЕГОВАТА ЦЕЛ Е ПОВИШАВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА ПРОФИЛАКТИКАТА НА РАКА НА МАТОЧНАТА 
ШИЙКА. РАЗКАЖЕТЕ НИ ПОВЕЧЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ 
ЦИТОЛОГИЧНИ И ХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО ЩЕ 
ПОДПОМОГНАТ РЕДУЦИРАНЕТО НА СЛУЧАИТЕ НА РМШ СРЕД 
БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ. 
И аз съм изключително щастлива да бъда част от тази колаборация. 
Доказано е, че човешкият папилома вирус (Human Papilloma Virus / 
HPV) води до развитието на плоскоклетъчния карцином на маточната 
шийка. Това, което предлага Клиниката по обща и клинична патология 
към УСБАЛО, е имунохистохимично изследване на клетъчен материал от 
цитология и тъканен материал от биопсия. Първото е CINtec Plus p16/
ki67, а второто е CINtec p16. Накратко, чрез изследване на специфични 
клетъчни протеини, които се появяват в резултат на HPV инфекция, 
ние можем обективно да идентифицираме наличието на интраепителни 
(премалигнени) лезии. 

С ТЕЗИ ИЗСЛЕДВАНИЯ УСПЕШНО СЕ ЗАТВАРЯ ЦИКЪЛЪТ ОТ 
СКРИНИНГ НА ЖЕНИТЕ В РИСК, ОТСЯВАНЕТО НА ОНКОГЕННИТЕ 
HPV ИНФЕКЦИИ И ПОВИШАВАНЕТО НА ДИАГНОСТИЧНАТА 
СТОЙНОСТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ХИСТОЛОГИИ. КАКВО БИХТЕ 
ПРЕПОРЪЧАЛИ НА ВСЯКА ЖЕНА С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ТОВА 
КОВАРНО ЗАБОЛЯВАНЕ?
Бих препоръчала на всяка жена в България първо да се преглежда 
редовно със задължително извършване на цитологично изследване, 
второ - да се изследва за наличието на HPV инфекция, по възможност 
с типизиране (изследване на различни типове: високорискови, 
нискорискови). 

При наличие на HPV инфекция (особенно HPV 16 и 18), патологична 
колпоскопска находка и/или резултат от цитологично изследване, 
съмнителен за наличие на интраепителна неоплазия (премалигнена 
лезия), CINtec Plus p16/ki67 е следваща диагностична стъпка. При 
извършване на биопсично изследване,особено при много оскъдни 
материали, CINtec p16 е един изключително полезен маркер за 
идентифициране на интраепителна неоплазия (премалигнена лезия). 
Това, което ме кара да се чувствам изключително полезна като 
специалист, е фактът, че тези изследвания не допускат наличието 
на т. нар междинни резултати. Всъщност CINtec Plus p16/ki67 
цитологично изследване дава отговор на пациентка и клинициста 
дали да се пристъпи към следваща стъпка, а именно колпоскопия с 
биопсия, а CINtec p16 хистология – дали да се извърши конизация. 
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Д-р Валентин Табаков: 

Ракът на простата е напълно лечим,  
ако се открие в начален стадий
Всеки мъж над 50г. трябва веднъж годишно да се изследва за  
засичане на това заболяване на ранен етап. Прегледът е ректално  
туширане и изследване на простатния специфичен антиген, казва онкоурологът 

Д-р Валентин Табаков е специалист уролог и онколог с над 30 години професионален стаж. Работи в отделението по урология на Университетска 
специализирана болница за активно лечение по онкология в София. Интересите му са насочени в откриване и лечение на възпалителните 
заболявания на простатата и урогениталния тракт. През последните години активно работи в областта на ранната диагностика и лечението 
на рака на простата и рака на пикочния мехур, както и въвеждането на новите технологии в урологичната практика.

Д-Р ТАБАКОВ, КОЛКО ЧЕСТО СРЕЩАНА ДИАГНОЗА Е 
ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ В 
УРОЛОГИЧНИЯ КАБИНЕТ?
Ракът на простатата е вторият най-често срещан рак при мъжете и 
четвъртият най-често срещан рак като цяло в световен мащаб. Повече 
от половината от пациентите, които се консултират в урологичния 
кабинет на УСБАЛО са с проблеми на простатата. От тях, разбира 
се, трябва да се отсеят случаите на простатен карцином от другите 
заболявания на простатата.

КОИ СА НАЙ-РАННИТЕ СИМПТОМИ, КОИТО НАСОЧВАТ 
СПЕЦИАЛИСТА КЪМ ПРОБЛЕМИ С ПРОСТАТАТА?
Ракът в началните и умерено напредналите форми не дава никакви 
прояви като затруднено и учестено уриниране, преди всичко нощем, 
което е характерно за доброкачествената простатна хиперплазия в 
нейните още начални стадии. Това се дължи на някои анатомични 
особености. Простатата е полова жлеза с форма и големина на 
едър кестен, която се намира под изхода на пикочния мехур и 
обхваща околовръст началната част на пикочния канал (уретрата). 
Доброкачествената простатна хиперплазия води началото си от зоната, 
която се намира непосредствено до пикочния канал. Очевидно едно 
минимално разрастване в тази област ще стесни и деформира пикочния 
канал и ще причини рано смущения в уринирането. Простатният 
карцином от друга страна, произхожда предимно от периферните части 
на жлезата. По тази причина той дава нарушения при уринирането в 
твърде напреднал стадий, когато радикално лечение в повечето случаи 
е невъзможно. Нещо повече, в някои случаи ракът на простатата преди 
да се прояви с нарушения при уринирането, вече е дал разсейки – 
предимно в поясните прешлени и костите на таза или по лимфните 
пътища покрай нервите на простатата и оттам към коренчетата, 
образуващи седалищните нерви. Тогава са на лице болки в кръста 
както при поясна дископатия или по хода на седалищния нерв (нерядко 
двустранно) както при ишиас.
Простатният карцином почти не се среща клинически проявено 
при мъже под 50 годишна възраст и е рядко между 50 и 55 години. 
Честотата се увеличава значително с напредване на възрастта.

ИМА ЛИ КРЪВНИ/ТУМОРНИ МАРКЕРИ, КОИТО ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ 
РУТИННО И ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С 
ПРОФИЛАКТИКАТА? 
Всеки мъж над 50 години трябва да посещава един път годишно уролог 
за преглед с оглед откриване рак на простатата в началния му стадий, 
когато е напълно лечим. Прегледът се състои в ректално туширане и 
изследване на простатния специфичен антиген. Простатният специфичен 
антиген е ензим, който втечнява спермата и се произвежда изключително 
само от простатната жлеза. В много малки количества – до 4ng/ml се 
намира нормално в серума на всеки мъж. Количеството му се увеличава 
при някои състояния и заболявания на простатата като доброкачествена 
простатна хиперплазия, възпаление на простатата и особено при рак на 
простатата. Поради това обстоятелство простатният специфичен антиген 
(PSA) се използва като туморен маркер за откриване на простатния 
карцином и за проследяване на лечението. За изследване на PSA се 
вземат няколко кубически сантиметра кръв от вената.

ДО КОЛКО СПЕЦИФИЧЕН ЗА ПРОСТАТНИЯ КАРЦИНОМ Е PSA 
МАРКЕРЪТ?
PSA се повишава не само при простатен карцином, но и при възпаления 
на простатата, както и при нейното обичайно уголемяване, свързано 
с възрастта - хиперплазия. Пo тази причина само повишени нива на 
PSA не са достатъчни за поставяне на диагнозата рак на простатата и 
трябва да се пристъпи към допълнителни изследвания.

ПРЕЗ КАКВИ ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ МИНАВА ПАЦИНТЪТ ПО ПЪТЯ 
НА ДОКАЗВАНЕ ИЛИ ОТХВЪРЛЯНЕ НА ДИАГНОЗАТА? 
Важно е да се знае, че се наблюдава повишаване на PSA маркера и при 
хиперплазия и възпалителни заболявания на простата. В тези случаи на 
помощ идват ехография на простата, ЯМР с контраст, изследване на PCA 
3 и простатна биопсия с цел доказване или отхвърляне на диагнозата.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОБРОКАЧЕСТВЕНАТА ПРОСТАТНА 
ХИПЕРПЛАЗИЯ И ИМА ЛИ СХОДСТВО В СИМПТОМИТЕ ПРИ НЕЯ И 
РАКА НА ПРОСТАТА?
Както вече споменах, симптомите от страна на уринарния тракт са 
идентични и за поставяне на точна диагноза се налагат допълнителни 
изследвания.

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ УРОГЕНИТАЛНИ ИНФЕКЦИИ ОТ ВИРУСЕН 
И БАКТЕРИАЛЕН ПРОИЗХОД ЧЕСТО ХРОНИФИЦИРАТ И ВОДЯТ 
ДО ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АТРОФИЧНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРОСТАТАТА. 
АСОЦИИРА ЛИ СЕ ТОВА С ПОВИШЕН РИСК ОТ РАЗВИТИЕ НА 
ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ?
Възпалителните заболявания на простата са сравнително чести 
и в много случаи с продължително лечение и трудно излекуване. 
Има множество проведени клинични проучвания за връзка между 
възпалителните заболявания и простатния карцином, които не 
отговарят еднозначно за наличието на такава. 

СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ СПЕЦИФИЧНИ, ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И 
АТРАВМАТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОИТО НЕДВУСМИСЛЕНО 
ПОСТАВЯТ ПАЦИЕНТА В РИСК ИЛИ НЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ?
В случаите, в които резултатите от PSA или ректалното туширане са 
съмнителни, за потвърждаване на диагнозата се използва РСА 3 изследване. 
Тестът изследва клетки от простатата, намиращи се в урината като търси PCA 
3-ген, който се намира само в раковите клетки на простатата. В зависимост 
от концентрацията на генетичните маркери се определя наличието или не на 
ракови клетки и при високи стойности се препоръчва биопсия.

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ФАКТОРЪТ НАСЛЕДСТВЕНОСТ ПРИ ТОВА 
ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕЗОННО ЛИ Е БЛИЗКИТЕ РОДНИНИ НА БОЛНИЯ 
ДА ЗАПОЧНАТ ПО-РАННА ПРОФИЛАКТИКА?
Наследственият простатен карцином (ПК) представлява около 5% от 
случаите. Наследствен простатен карцином възниква, когато генните 
мутации се предават в рамките на едно семейство от поколение на 
поколение. Ако човек има близък роднина като баща или брат с ПК, 
рискът от развитие на карцином е два до три пъти по-висок от средния. 
Този риск нараства с броя на роднините, диагностицирани с рак на 
простатата. В случаите с фамилен простатен карцином е препоръчително 
профилактиката да започва доста по-рано – от 40-годишна възраст.

В КРАЙНА СМЕТКА ЛЕЧИМ ЛИ Е ПРОСТАТНИЯТ КАРЦИНОМ И ПРИ 
КАКВИ УСЛОВИЯ?
Навременното установяване на туморните заболявания води до 
по-добри лечебни резултати и удължена преживяемост. Много от 
заболяванията, които са открити навреме и са в начален стадий, 
са напълно лечими. Основен метод на лечение в начален стадий 
е радикалната простатектомия и дефинитивната лъчетерапия 
(перкутанно лъчелъчение и/или брахитерапия). Тъй като растежът на 
простатния карцином зависи от мъжките полови хормони – основно 
тестостерон, понижените им нива могат да забавят туморния растеж. 
Нивата на тестостерона в тялото могат да бъдат понижени или 
чрез хирургично отстраняване на тестисите, или чрез приемане на 
лекарства, които изключват функцията му, т.нар. антиандрогени. Този 
вид лечение се използва при ПК в различни стадии, включително при 
локално авансирал, рецидив и метастатичен стадий.
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Д-р Тихомир Гемеджиев: 
Все по-често случаите 
на рак на гърдата са 
обвързани с фамилна 
обремененост
При наличие на това заболяване в рода, 
горещо препоръчвам генетично тестване 
на най-близките роднини и редовна 
профилактика на 6 месеца, казва мамологът

Д-р Тихомир Гемеджиев е началник на II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза в Първа специализирана акушер-
гинекологична болница „Света София“. Завършил е обща медицина през 1994г. в Медицинска академия, София. Придобива специалност по 
акушерство и гинекология през 2000г. Специализира мамология от 2000г. и вече 20 години се занимава и с този проблем. Д-р Гемеджиев е 
водещ специалист в оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на млечната жлеза. Занимава се с гинекологична 
ендокринология, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, ултразвукова диагностика на млечната жлеза, колпоскопия в 
акушерството и гинекологията, хормонозаместителна терапия, лечение на климактеричен синдром, репродуктивни проблеми и лечението им, 
синтинална биопсия, сore biobsia и тънкоиглена аспирационна биопсия.

Д-Р ГЕМЕДЖИЕВ, РАКЪТ НА ГЪРДАТА Е ТЕМА, КОЯТО ЗАСЯГА 
ВСЯКА ЖЕНА И ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЛЕКАРЯ СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТОВА КАКВО ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА ПРОФИЛАКТИКАТА 
НА ТОВА ЗАБОЛЯВАНЕ. КАКВО Е МЯСТОТО НА САМОПРЕГЛЕДА И 
КОГА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ МОМЕНТ ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН?
Самопрегледът е важен момент от скрининга на жените за рак 
на млечната жлеза. Препоръчително е това да става, когато е 
минал месечният цикъл на жената и гърдите не са под хормонално 
напрежение. Когато жените са в менопауза, се препоръчва веднъж 
месечно, по самопреценка на жената. 

КОЙ Е СПЕЦИАЛИСТЪТ, КЪМ КОГОТО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ 
ПАЦИЕНТКАТА, КОЯТО ЖЕЛАЕ ДА ПРЕМИНЕ РУТИНЕН ПРЕГЛЕД 
НА ГЪРДИТЕ И ОТ КАКВА ВЪЗРАСТ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ?
На всяка жена, която е навършила 18 години, се препоръчва да 
започне преглед при специалист–мамолог веднъж годишно. Прегледът 
се извършва със специален високочестотен ултразвук, който дава 
качествена и безвредна за пациентката информация за някаква 
суспектна находка в нейните гърди. 

ИМА ЛИ ОБОСОБЕНИ ЗВЕНА В БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КЪДЕТО 
ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОИ 
СА НАЙ-СЪВРЕМЕННИТЕ ОТ ТЯХ?
Към доста многопрофилни болници и ДКЦ-та са създадени 
специализирани кабинети или мамологични центрове, оборудвани с 
необходимата апаратура за нужната точна и качествена диагностика – 
високочестотни ултразвукови апарати, мамографи, ядрено магнитен 
резонанс, cor byopsia под ултразвуков контрол и т.н.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕХОМАМОГРАФИЯТА И ИМА ЛИ 
ВЪЗРАСТОВО ИЛИ ДРУГО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО И′ ?
Ехомамографията е златен стандарт при профилактичния преглед на 
млечната жлеза. Работи на базата на високочестотни трептения на 
вълни, които отразяват всички тъканни структури - плътни и течни, 
като образ на монитора. Тя е показна за всички възрастови групи - от 
малки момиченца до възрастни жени. 

КАКВО ОЗНАЧАВА МАМОГРАФИЯТА И ЗА КОГО СА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ МАМОГРАФСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ?
Мамографията е рентгенова образна диагностика на млечната жлеза, 
като се извършва препоръчително в две проекции – аксиална и кранио 
каудална. Тя е показна при раждали жени над 40 години или при 
необходимост за доуточняване на вече открита суспектна находка от 
ултразвуковата диагностика или клиничния преглед. 

ВСЯКА ЛИ „НАХОДКА“ ОЗНАЧАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРОБЛЕМ?
Не всяка ,,находка,, означава проблем. Най-често се откриват 
разнокамерни течни формации, известни като кисти на млечните 
жлези. При по-младите пациентки до 30 години често се откриват и 
плътни единични или мултифокални формации от доброкачествен 
произход, наречени фиброаденоми. 

БИХТЕ ЛИ РАЗКАЗАЛИ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ФИБРОАДЕНОМИТЕ И 
ТЕХНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ДА СТАНАТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ.
Фиброаденомът е плътен, доброкачествен тумор , който е бенигнен 
и е съставен от епителни и мезенхимни компоненти на лобулите на 

млечната жлеза. Той протича бавно, с изключение на ювениалния 
подтип, който има бърз растеж и е при млади жени. Фиброаденомът 
зависи от менструалния цикъл на жената поради факта, че е 
хормонално чувствителен. След менопаузата претърпява известна 
регресия, хиалинизиция и вкалцяване. Прогнозата е добра и не трябва 
да се бърза с оперативното му отстраняване. 

АКО СЕ НАЛОЖИ ОПРЕТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЯ, КОЕ ОПРЕДЕЛЯ 
РАЗМЕРА И′  И СТРЕМИТЕ ЛИ СЕ КЪМ ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩИ 
ОПЕРАЦИИ?
Оперативна интервенция се налага винаги, ако има дори минимален 
процент суспекция, че откритият тъканен дефект има малигнен 
потенциал. Колкото по-рано е открит туморът, толкова по-добре е и за 
самата пациентка, и за крайният изход на заболяването. При малки 
тумори до 2,5 см и локализация, незасягаща централните лобули и 
канали – органосъхраняваща операция е метод на избор. 

КОЛКО ЧЕСТИ СА СЛУЧАИТЕ НА НАСЛЕДСТВЕНА ОБРЕМЕНЕНОСТ 
И ПРЕПОРЪЧВАТЕ ЛИ ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЛИЗКИТЕ?
Наследствена обремененост по първа линия – майка или сестра с рак 
на млечната жлеза, задължава пациентката да бъде профиликтирана 
на всеки 6 месеца, без никакъв компромис с времето и методите 
на преглед – клиничен, мамографски, ехографски или комплексен. 
Все по-чести са случаите, в които има връзка на това заболяване с 
наследствеността, затова, при наличие на заболяване във фамилията, 
горещо препоръчвам генетично изследване на най-близки роднини. 

НАЛИЧИЕТО НА КОНКРЕТНИ ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ ЗА РАК НА 
ГЪРДАТА ОБВЪРЗВАТ ЛИ СЕ С РИСК И ОТ ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ?
Силните генетични маркери за рак на млечнат жлеза са отговорни само 
за гърдата, но това заболяване често метастазира и в яйчниците, бял 
дроб, кости, дебело черво. 

КОЛКО ВАЖЕН ЛИ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ БИОПСИЯТА ЗА ИЗБОРА НА 
ЛЕЧЕНИЕ?
При по-големи туморни формации е много важен резултатът от кор 
биопсията, за да може онкокомисията правилно да отсее случаите, 
които са оперативна радикална мастектомия или предоперативна 
неоадювантна химиотерапия с последваща операция на гърдата. Това 
става благодарение на изследванията на рецепторите на туморната 
формация към естроген, прогестерон, HER 2, Ki67. 

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ БЪЛГАРКАТА Е ДОБРЕ ИНФОРМИРАНА ЗА 
ВАЖНОСТТА НА НАВРЕМЕННАТА ПРОФИЛАКТИКА И КАКВО БИХТЕ 
ПРЕПОРЪЧАЛИ НА ЧИТАТЕЛКИТЕ НА GENICA NEWS?
По повод информираността на българката за важността на редовната 
и навременна профилактика на рак на гърдата съм на мнение, че тази 
тема е вече доста широко застъпена навсякъде. Ако тя осъзнае, че 
ракът на млечната жлеза е водеща онкологична диагноза при жените и 
правилно си подреди приоритетите в живота, нашата борба с този бич 
на века ще бъде доста по-лесна. 

►Елена Тодорова
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PAPILOCARE® 
Нов подход в терапията 
на HPV и нискостепенните 
цервикални лезии

PAPILOCARE® В 5 ВЪПРОСА

КАКВО? 

• Реепителизиращ гел за зоната на трансформация на цервикса за 
превенция и лечение на HPV цервикални лезии. 

• 7 моно-дозни канюли. 

• 100% без хормони, без аромати, без парабени

КАК?

• Papilocare® повлиява позитивно факторите, свързани с механизма на 
HPV инфекцията: 
1. епителизация на шийката
2. нормализиране на микробиота
3. подобряване на локалния имунитет

• Благодарение на уникалната комбинация от естествени съставки-
Coriolus versicolor, NEEM, B-глюкан, Aloe vera, Bioecolia, Hyaluronic 
acid, Centella asiatica.

КОГА? 

• Първи месец: Всеки ден последователно в продъжение на 21 дни, 
след което пауза по време на цикъла 

• Месеци 2 до 6: През ден с пауза по време на цикъла. 

ЗА КОГО? 

• Пациентки с HPV(+) тест, без лезии
• Пациентки с HPV(+), с ASCUS или LSIL 

ЗАЩО? 

• Papilocare® нормализира HPV зависимите цервикални лезии при 88% 
от пациентите в рамките на 3 месеца.

• Papilocare® показва тенденция за очистване от HPV при 63% от 
популацията с високо рискови генотипове в рамките на 6 месеца.

• Нежелани реакции не са съобщавани по време на клиничните 
проучвания, провеждани до момента, нито в клиничните практики в 
страните в Европа.

ПЪРВОТО СПЕЦИФИЧНО РАЗРАБОТЕНО HPV ЛЕЧЕНИЕ

Уникална комбинация от съставки, осигуряващи цялостно действие:

Най-новата технология на капсулиране (Ниозомни § Фитозомни форми)
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ИНОВАТИВНОСТ
Уникална CE одобрена и патентована формула, биотехнологична комбинация от естествени съставки, която насочва действиието си конкретно към 
параметрите на HPV клирънса, вагиналния микробиом и нормализиране на лезиите на маточната шийка.

ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ
Множество резултати показват безопасност както при възстановяване на лезии на шийката на матката (88%), така и при клирънса на 
ВИСОКОРИСКОВИТЕ-HPV (63%), подкрепени от стабилна програма за CTs Clinicaltrials.gov, регистрирана, международно призната (ASCCP, EFC, 
Eurogin, ESG) и партнираща с UCLA, Харвард.

КАЧЕСТВО на ЖИВОТ 
Значително намаляване на стреса и висока ефективност на лечението.

ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ
Присъства в повече от 50 страни, разположени на пет континента.

ДОВЕРИЕ
Над 100 000 жени, лекувани с PAPILOCARE® и не се съобщават тежки нежелани реакции. *

ПЪРВОТО СПЕЦИФИЧНО РАЗРАБОТЕНО ЛЕЧЕНИЕ ДА АКТИВИРА HPV ОЧИСТВАЩИТЕ ФАКТОРИ

• ИЗГРАЖДА ФИЛМ, КОЙТО ПРЕДПАЗВА
И ПРЕДОТВРАТЯВА РАЗВИТИЕТО НА 
МИКРОЛЕЗИИ НА ЦЕРВИКАЛНАТА ЛИГАВИЦА

• РЕЕПИТЕЛИЗИРА ЗОНАТА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ

• ВЪЗСТАНОВЯВА ВАГИНАЛНАТА МИКРОБИОТА

• ПОДПОМАГА УСЛОВИЯТА НА ЕСТЕСТВЕНИЯ
ЗАЗДРАВИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Papilocare® е показан за:
• Контрол и подпомагане на реепителизацията в зоната на трансформация 
   на маточната шийка за превенция на риска от лезии (нискостепенни
   плоскоклетъчни интраепителни лезии – LSIL), причинени от човешки
   папиломен вирус (HPV).

• Съпътстващо лечение на интраепителни лезии, причинени от HPV.

• Възстановяване и подпомагане на реепителизацията на лезиите 
   на цервико-вагиналната лигавица.

• Лечение на сухотата на цервико-вагиналната лигавица.

• Възстановяване на нормалната вагинална микробиота.

• Подобряване на вагиналното здраве.

• Създаване на условия за бързо заздравяване на лезиите, 
   причинени от разчесване поради парене или сърбеж.

• Образуване на защитен филм, който намалява бързо дискомфорта, 
   създавайки подходящи условия за стимулиране на естествения 
   процес на заздравяване.

Начин на употреба:

По една апликация вагинално, за предпочитане вечер преди 
лягане. Лечението започва след приключване на месечния цикъл.

Препоръката за пауза на лечението с Papilocare® по време на менструация е 
за удобство на пациентките, а не поради някаква клинична несъвместимост.
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орлин
Павлов

Страхувам се от хора, 
които не вярват  
на хората, които 

вярват в тях

Снимка: Костадин Кръстев - Коко
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ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛ, АКТЬОР, СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНА ЛИЧНОСТ 
СА САМО ЧАСТ ОТ НЕЩАТА, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАЖАТ ЗА 
ВАС. КОЕ ОТ ТЕЗИ АМПЛОА НАЙ-ТОЧНО ИЗРАЗЯВА ВАШАТА 
ДУШЕВНОСТ И ЗАЩО?
Не съм убеден доколко тези неща могат да изразят моята душевност, но 
„артист“ ми звучи добре. А „Артист на свободна практика“ ми звучи още 
по-добре.

ИМАТЕ ЛИ РОЛЯ, КОЯТО НАЙ-МНОГО ДА СЕ ДОЛИЖАВА  
ДО ВАШАТА ПЕРСОНАЛНОСТ И КОЯ Е ТЯ?
Досега, може би, ролята на моят герой във филма на Ники Илиев „Живи 
легенди“ има моменти, в които много се доближава до мен, а едно от 
най-големите предизвикателства досега е съвсем наскоро завършеният 
проект „Пътят на честта“ сезон 2, в който влизам в ролята на Стивън. 
Също така, голямо предизвикатество за мен е ролята ми на полицай 
Жевер в „Клетниците“, която е много далече от мен. „Пътят на честта“ 
излиза на екран от 14 септември, а в ролята на Жевер в Национална 
опера и балет можете да ме гледате на 23 и 25 септември. Заповядайте!

ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХТЕ СНИМКИТЕ НА ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ФИЛМА 
НА НИКИ ИЛИЕВ „ЗАВРЪЩАНЕ“. КЪДЕ ВИ Е ПО-КОМФОРТНО – НА 
СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА ИЛИ В ЗВУКОЗАПИСНОТО СТУДИО?
Завърщихме снимките преди два месеца. Мисля, че втората част на 
„Завръщане“ ще бъде още по-инетерса и по-забавна, особено с главния 
пресонаж, героят на Сашо Кадиев. И двете сцени са много различни и 
много важни са мен и аз продължавам да уча много от всичко, което 
правя, независимо дали е музикално или кино

КОЯ ОТ ВАШИТЕ ПЕСНИ ВИ Е НАЙ-ЛЮБИМА И ЗАЩО? 
Любимата ми песен? Моя? Това е Funny Side Of Me. Когато си я пуснете, 
ще разберете, че всеки един от нас има забавна част, може би смешна, 
може би интересна. Всъщност важното е кой може да провокира, да 
открие забавната част във вас, да оцени чувството ви за хумор, ако 
ще. Funny Side Of Me е едно много специално парче към филма „All she 
wrote или Всичко, което тя написа“. Това ме връща и 4-5 години назад, 
когато Ники Илиев успя да се свърже и договори с Гари Дурдан, покани 
го в главната роля. За мен това беше страхотен шанс да играя с този 
невероятен актьор, който се оказа и изключителен певец. С Ники Илиев 
направихме видеото към песента, оператор е Боби Славков, много 
готин и свеж екип. Много неща ме свързват с песента Funny Side Of Me 
и, общо взето, като се каже моя песен, това е една от наистина моите 
песни, защото аз съм и нейн автор.

КАК ВСЪЩНОСТ ЗАПОЧНА АКТЬОРСКАТА ВИ КАРИЕРА?  
КАК СТАНА?
Моята актьорска кариера в театъра започна още в Студио 4ХС. Дебютът 
ми като актьор на малкия екран направих с участието си в сериала 
„Отплата“, който стартира по Нова Телевизия. Иво Симеонов ме покани 
на кастинг и със Слави Павлов, който беше в главната роля, направихме 
страхотен сезон. Жалко, че нямаше следващ сезон. Три години по-късно 
Ники Илиев ме покани да участвам в главната роля в пълнометражния 
филм „Живи легенди“, аз бях изключително щастлив и съм му толкова 
благодарен. Беше голямо преживяване, да вляза в киното и да се гледам 
на екран. Леле, бях толкова притеснен, бях се вцепенил жестоко, не 
знаех как ще реагират хората, а те, всъщност, реагираха много добре. 

КАКЪВ Е ОРЛИН ПАВЛОВ ИЗВЪН ПРОЖЕКТОРИТЕ?  
КАКВО ВИ РАДВА, КАКВО ОБИЧАТЕ ДА ПРАВИТЕ?
Мисля, че силата на светлината на прожекторите не рефлектира върху 
реалния живот, който водя. Радват ме най-обикновени човекши неща, 
които не са свързани с яхти, скъпи коли и някакви „велики“ неша, 
които карат човек да изтръпва от алчност, а точно обратното. Много се 
радвам и истински се зареждам, когато мога да направя една разходка 
в парка, разходка в планината със семейството ми, приятна почивка, да 
покарам колело, да покарам тротинетка, да почистя гаража, да сглобя 
някоя мебел, да поговоря с родители ми, майка ми, баща ми, баба ми, 
да вечерям с приятелите си, такива съвсем обикновени, но много важни 
за мен неща. А защо не и скок с парашут? 

АКО ИМАТЕ ЕДИН ЦЯЛ ДЕН САМО ЗА СЕБЕ СИ,  
КАК БИХТЕ ГО ПРЕКАРАЛИ?
Бих се опитал да медитирам, което не ми отдава много лесно, тъй като 
съзнанието ми винаги е заето с разни неща. Бих станал в 7 сутринта, 
бих си направил една хубава здравословна закуска, бих си пуснал 
някоя любима песен, може би ще си пусна да послушам Елтън Джон, 
например. След това бих медитирал и след това ще се насладя на една 
разходка в планината сам със себе си и с музика в ушите, което е много 
важно. Музиката е много важна за мен

ОТ КАКВО СЕ СТРАХУВАТЕ?
Страхувам се от хора, които не вярват на хората, които вярват в тях.

ТРАДИЦИОННО МЪЖЕТЕ СА ПО СКЛОННИ КЪМ ХИПОХОНДРИЯ? 
КАК Е ПРИ ВАС?
Ако това повелява традицията, мъжете да са по-големи хипохондрици... 
Аз имам лекарства вкъщи, скоро изхвърлих цяло чекмедже със стари 
лекарства. Лекарствата стават все по-малко, засега, това е добре за 
мен. Всичко лекувам с обикновен асперин и много рядко взимам 
антибииотици. Да, всяка година си правя подробен кръвен тест, това за 
мен са важни неща, надявам се, че това не ме прави хипохондрик.

КОЛКО ЧЕСТО СИ ПРАВИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И 
КАКВИ?
Мисля, че без да искам отговорих и на този въпрос в предния въпрос. 
(смее се)

ВИЕ СТЕ АНГАЖИРАН В БИТКАТА СРЕЩУ РАКА НА ГЪРДАТА. 
ЗАЩО РЕШИХТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ТАЗИ КАМПАНИЯ?
Аз съм ангажиран вече повече от 10 години в тази кампания. Искрено 
се надявам, че посланието ни достига до все повече жени. Много е 
важно да се знае, че ракът на гърдата е лечим, стига да бъде отктит 
навреме и затова трябва да се правят редовни профилактични 
прегледи. Това се превърна в нещо като мантра, която наистина трябва 
да се знае. Радвам се, че толкова много артисти са ангажирани в тази 
кауза

КАКЪВ БАЩА Е ОРЛИН ПАВЛОВ?  
СТРОГ, НЕ ТОЛКОВА СТРОГ, МЕК...?
Надявам се, че съм добър, не толкова строг, внимателен, обрижващ, 
любящ, старая се и се надявам, че съм такъв. Опитвам се да прекарвам 
повече време с детето и се надявма д априсъствам повече в живота на 
Елизабет

АКО ИМАТЕ ЕДИН ДЕН ДУМАТА, КЪМ КАКВА ПРОФЕСИЯ БИХТЕ 
НАСОЧИЛ ДЪЩЕРЯ СИ И ЗАЩО?
Бих я насочил към това, което ú се отдава най-добре. Детето трябва да 
следва своята фантазия, своите умения и своите таланти. Дано не се 
озовем в момент, в който ще трябва да ú помогнем и да избираме между 
два таланта, това, сякаш е най-трудното решение, което един родител 
трябв ада вземе, защото много от успехите на децата, особено докато са 
по-малки, са успехите на техните родители. Само времето ще покаже.
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Y-хромозомата
ДНК e в ядрото

мтДНК е в
митохондриите

Y

ПЪТУВАНЕ КЪМ НАШЕТО МИНАЛО
Като деца всички сме слушали истории за това от къде произхождат семействата на нашите родителите, баби и дядовци и как наследниците на 
родовете са се разпръснали по света. Повечето от нас знаят историята на бащиния и майчиния си род поне две поколения назад. Но за да научим 
нещо повече за нашия произход по-назад във времето ще трябва да разгадаем записаното в нашaтa ДНК. 
Съществува специален клон на науката, който се занимава с изучаването на древните миграции на човечеството - това е т.нар. Популационна 
генетика. Тя помага да се разкрият пътищата, по които в древността хората са се разселили из територията на Земята. 

Имало едно време... 
или как Генетиката се сприятели с Генеалогията

Генеалогията изучава родствените отношения между хората, заедно с историята на рода им.
Генетиката пък е науката за гените и наследствеността. Съюзът между тези две дисциплини може да разкрие интересни истории за нашия произход 
чрез разчитане на уникалните ни ДНК характеристики. А главните герои, без които тази история нямаше да бъде възможна, са У-хромозомата и 
митохондриалната ДНК. 

ЗА УНАСЛЕДЯВАНЕТО
Известно е, че информацията закодирана в ДНК на всеки човек, е 
всъщност комбинация от тази на двамата му родители – на всяка своя 
хромозома и на всеки свой ген ние сме получили по едно копие от 
майка си и по едно от баща си. Те пък са получили своите коипия по 
същия начин от своите родители. И така тази генетична информация 
пътува във времето и пространството поколения наред. Има обаче една 
малка част от ДНК, която е по-различна и се унаследява само от единия 
родител. 

ЗА ХАПЛОГРУПИТЕ
Мъжете имат една малка, характерна за тях хромозома, наречена 
Y-хромозома. Генетичната информация, която тя носи – т.е. 
Y-хромозомната ДНК, те са унаследили от своя баща. Който пък я е 
унаследил от своя баща и т.н. назад във времето. Тази специфична 
част от генома се използва за определяне на Y-хаплогрупа по бащина 
линия и се предава непроменена от баща на син поколения наред. Тъй 
като по принцип жените нямат Y хромозома в своите клетки, при тях 
логично не може да бъде определена Y-хаплогрупа. Но това не означава, 
че те не могат да научат повече за произхода си по бащина линия. В 
действителност е нужно да бъде изследван техния баща или мъже, които 
са им роднини по бащина линия - например брат или чичо.

От друга страна, всеки човек (мъж или жена), унаследява друга специфична ДНК единствено и само от майка си – това е т.нар. митохондриалната 
ДНК. А тя я е получила от нейната майка, която също я е получила от майка си и т.н. Затова информацията, записана в тази митохондриална ДНК 
се използва за определяне на т.нар мт-хаплогрупа по майчина линия. Т.е. мтДНК на всеки човек съвпада с тази на неговата майка и всички нейни 
родственички по женска линия. 

ПРОИЗХОД ПО  
БАЩИНА ЛИНИЯ:  
ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА  
У-ХРОМОЗОМАТА 
У-хромозомата е специалната хромозома, 
която мъжете носят – тя е една малка 
част от ядрената ДНК (която общо 
е с гигантските размери от около 3 
млрд.генетични букви). Предава се 
непроменена от баща на син поколения 
наред. Това предполага еднаква 
У-хромозома при всички мъже от едно 
семейство с общ прародител от мъжки 
пол – всички синове, братовчеди, 
чичовци, дядовци, прадядовци. 

ПРОИЗХОД ПО  
МАЙЧИНА ЛИНИЯ:  

ЧРЕЗ АНАЛИЗ НА  
МИТОХОНДРИАЛНА ДНК 

Митохондриите са енергийните централи на 
клетките ни и в тях е локализиран специфичен 

вид ДНК – т.нар. митохондриалната ДНК 
(мтДНК). Това са единствените клетъчни 

органели, които си имат своя собствена ДНК, 
която носи точно 16 569 генетични букви. 

Генетична информация, записана там се предава 
от майката на всичките й деца, независимо от 

техния пол и така мтДНК на всеки човек съвпада 
с тази на неговата майка, нейната майка, 

майката на майка й и т.н. 

Това е така, защото при 
оплождането сперматозоидите 

внасят в яйцеклетката само 
ядрената си ДНК и предават 

на бъдещия индивид единствено 
генетичната информация, 

записана там. Яйцеклетката обаче 
предоставя както ядрената си 

ДНК, така и митохондриалната. 
Затова митохондриалната ДНК се 

предава на поколението единствено 
по майчина линия. 

Y
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Y Y
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Счита се, че древната прародина на човечеството е Африка, от където 
преди 100 000 години прародителите на съвременните хора са поели 
на голямото пътешествие по света – т.нар. “Out-of-Africa origin”. 
Прародителите ни напускат топлия континент през Червено море и от 
Арабския полуостров поемат на Изток и след това - на Юг. Заселвайки 
южните части на Азия, достигат през Индонезойските острови и до 
Австралия преди 65-50 хил. години. Втората миграционна вълна преди 
70-50 хил. години довежда съвременния човек в плодородните земи 
на Близкия Изток, от където е започнало заселването на Запад към 

Европа на няколко вълни, последната от които - след отминаването на 
последната Ледникова епоха (т.нар. Last Glacial Period). Разселването 
на човечестовото продължило и още на Изток, достигайки Беринговия 
проток, а през него – Северна Америка. Последният заселен от човека 
континент бил Южна Америка. 

Изследването на тези миграционни пътища от учените се основава на 
проучвания от археологията, историята, лингвистиката, генетиката 
и др., като търсенето на древната “митохондриална Ева” и древният 
“У-Адам” продължава да занимава умовете на много хора из целия свят.

Разчитането на закодираната информация в нашата митохондриална и/или Y-хромозомна ДНК позволява 
конструирането на съответната митохондриална и/или Y-хаплогрупа на всеки човек. Закодираното в “генетичния 
паспорт” на всеки един човек позволява да се проследи миграцията на древното му семейство, като определянето 
на У-хромозомните и митохондриалните хаплогрупи е само една малка част от историята на пътуването на 
нашето ДНК. 

Ние от Лаборатория “Геника” можем да помогнем  
в това вълнуващо приключение, защото знаем как!

А всяко голямо пътешествие е започнало с първата крачка!
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Д-р Гошо Грозев: 

Законодателство  
през годините е правено 
с цел намаляване на 
общинските болници

За някои заболявания ни е забранен прием 
за лечение с лекарства, но ни е разрешено 
да оперираме, споделя един от парадоксите 
директорът на МБАЛ- гр. Гълъбово

Д-р Гошо Грозев е завършил Медицински Университет – Стара Загора през 
1998г., а от 2000 до 2004г. специализира урология в същия университет. 
Оттогава до сега работи в сферата на консервативното и оперативното 
лечение на урологичните заболявания. Изпълнителен директор е на МБАЛ-
Гълъбово ЕАД.

Д-Р ГРОЗЕВ, ОЧЕРТАВА СЕ ЧЕТВЪРТА COVID ВЪЛНА. КАК СЕ 
ПОДГОТВЯТЕ ЗА НЕЯ И КАКЪВ Е КАПАЦИТЕТЪТ НА ВАШАТА 
БОЛНИЦА ДА СЕ СПРАВИТЕ?
Да си кажем честно, първата вълна беше повече психологическа, но 
втората и третата бяха много сериозни. Нашият екип е подготвен за 
следващата. Той е добре обучен и вече има натрупан опит. Успя да се 
справи в най-тежките моменти. Ние разполагаме с 22 легла за лечение 
на болни от COVID-19. Имаме кислород за всяко легло, кислородни 
точки, а така също и съответните медикаменти, защитни средства и 
дезифектанти.

КОЕ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА БОЛНИЦА КАТО 
ВАШАТА В ТЕЖКА ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, КОЯТО Е СИЛНО 
ПРОМЕНЛИВА И ИСКА БЪРЗА РЕАКЦИЯ?
Предизвикателствата са еднакви за всички болници - огромният 
брой пациенти, които се нуждаят от болнично лечение в момент, в 
който нямаш свободни легла, на които да настаниш всички. Другият 
проблем е претоварването на персонала, който има някакви граници 
на изчерпване на физическите и психическите сили. Това е основният 
проблем. Иначе протоколът за лечение на болни от COVID-19 e подобен 
във всички болници, въпросът опира до това как персоналът си гледа 
работата. Колегите в нашата болница работят много точно и отговорно, 
постоянно са с пациентите и оказват съответната медицинска помощ. 
Работата им никак не е лесна. Понякога сатурацията( насищане с 
кислород на кръвта) на пациентите в COVID отделението драстично 
спада, при тях започват да се проявяват психически проблеми, махат 
си маските, кислорода... В обгрижването им участва целият персонал – 
от шефа на отделението до последната санитарка.

АКО ИЗЛЕЗЕМ ИЗВЪН РАМКИТЕ НА ПАНДЕМИЯТА, КАКВИ СА 
КАТО ЦЯЛО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД РЪКОВОДИТЕЛЯ НА 
ЕДНА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА?
Предизвикателствата пред малките болници са огромни, защото ние 
нямаме право да лекуваме пациентите по скъпи пътеки. Нямаме право 
нашите лекари и кадри директно да записват специализации и това е 
причината в общинските болници да няма млади лекари. Сериозен е и 
кадровият въпрос, който възниква поради отдалечеността от големите 
градове. Лекари и сестри за назначаване има в големите областни 
центрове.

КОЛКО СЕРИОЗЕН Е ПРОБЛЕМЪТ С НЕДОСТАТЪЧНИЯ 
СЕСТРИНСКИ СЪСТАВ?
Положението със сестринския състав е ужасно. Повечето от колежките 
са в пред пенсионнна възраст и това е в резултат на малкия брой 
медицински сестри, които завършват и влизат в системата. Трябва да 
се замислим каква е причината за това.

НИСКОТО ЗАПЛАЩАНЕ ЛИ Е ПРИЧИНАТА?
Точно какво си мислите е основната причина. Отговорността на една 
медицинска сестра е много сериозна и нейното заплащане не отговаря 
на това, което тя дава като продукт. Поради тази причина има отлив 
на млади момичета, които да учат за медицински сестри. Затова 
положението в цялата страна в това отношение е меко казано трагично. 
Трябва да се мисли в посока стимулиране на млади хора да завършват 
тази професия, да има достатъчно медицински сестри в България, 
защото те са важен фактор в здравеопазването. Виждаме, че в някои 
сфери заплатите се вдигнаха 2-3 пъти. Констатацията след това беше, 
че в резултат положението с персонала се подобрява. А нещата със 
сестринския състав не са добре.

КАТО ОБЩИНСКА БОЛНИЦА ВИЕ МОЖЕТЕ ЛИ ДА СЕ 
КОНКУРИРАТЕ ЗА КАДРИ С ЧАСТНИТЕ И ГОЛЕМИТЕ БОЛНИЦИ?
При еднакви правила би трябвало всички да се справят, ако си гледат 
работата. Не би трябвало да делим болниците според големина и вид на 
собственост, но истината е, че общинските болници сме разположени 
в една последна група. Където и да отидем, към които и институции 
да се обърнем, винаги има една група важни, други еди-какви си и 
общинските болници сме накрая, последната група. Ето, например за 
едно и също заболяване пациентът се приема по една клинична пътека 
в голяма болница и по друга в малка болница. В малката болница 
съответно клиничната пътека е по-евтина.

КОЛКО ПАЦИЕНТИ ГОДИШНО МИНАВАТ ПРЕЗ ВАШАТА БОЛНИЦА?
Около 3 000 и малко повече. Ние не сме голяма болница, нямаме 
претенции на големите областни болници. При нас хората идват заради 
лекарите, не заради болницата. Те идват при съответния специалист. В 
една голяма структура пациентът отива и казва „Отивам в еди коя си 
болница“, там са доста колеги в една сфера. При нас пациентът идва 
при съответния колега, той е един, много рядко са двама в съответната 
специалност.

ИМАТЕ ЛИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОИТО 
РАБОТИ БОЛНИЦАТА?
По съответните отделения сме окомплектовани със съответните 
специалисти.

ВИЕ, ОСВЕН ЧЕ СТЕ ДИРЕКТОР НА БОЛНИЦАТА, СТЕ И 
ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР. КАК СЪВМЕСТЯВАТЕ ДВЕТЕ НЕЩА?
С годините човек натрупва опит и рутина, които помагат да се справя 
успешно. Това важи както за професията, така и за ръководните 
позиции.
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КАК Е ВАШАТА БОЛНИЦА ОТКЪМ АПАРАТУРА?
Що-годе добре сме окомплектовани, но може и по-добре. Това, 
което трябва да го имаме, го имаме, но има какво да се желае като 
подобрение.

АКО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОМЕНИТЕ РЕГУЛАЦИЯТА ЗА 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ, КАКВО БИХТЕ 
НАПРАВИЛИ?
Би трябвало да се направи така, че подпомагането на едни болници да 
не е за сметка на други. Трябва да има равнопоставеност в третирането 
на различните болници и то да не зависи от това дали са малки, големи, 
общински или частни. Не трябва да има преференции за едни за сметка 
на ощетяване на други. Има големи болници, които са на принципа 
„Ние трябва да съществуваме и никой друг“ и това не е правилно. Ако 
в даден регион има общинско или държавно лечебно заведение, което 
си върши работата, но работи в трудни условия, защото е отдалечено, 
трябва да има начин за неговото подпомагане. Не става въпрос 
държавата изцяло да го поеме, но да се усети, че тя има интерес тези 
болници да съществуват. В случая не говоря за преференции, а да са 
съизмерими нещата.
Смятам също така, че отношението на държавата към болниците 
не трябва да зависи от това те каква собственост са. Колегите в 
общинските болници могат да се справят с някои заболявания, но нямат 
право. Давам ви пример. При хирурзите в общинските болници отива 
пациент с болки в корема. Те могат да го лекуват консервативно, с 
лекарства, в състояние са да се справят, имат знания, но нямат право 
на такъв прием. Имат обаче право да го оперират.

Т.Е. В ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ ТАКЪВ ПАЦИЕНТ ТРЯБВА ДА СЕ 
ОПЕРИРА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСЕРВАТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ. КАКЪВ Е МОТИВЪТ ЗА ТОВА РЕШЕНИЕ?
Казват ти, че си по-слабо квалифициран. Не можеш да го лекуваш с 
лекарства, защото си по-малък специалист, но можеш да оперираш. 
Този пациент може да се лекува с лекарства само в определени болници, 
които имат примерно 6 еди-какви си специалиста, 8 някакви други – 
някакво количество, което не винаги е равно на качество. Няма логика. 
Има такива недомислици, които пречат на малките болници. Колегите 
би трябвало да могат да специализират в малката болница, както в 
голямата, да работят, без някой изкуствено да им създава проблеми и да 
лекуват каквото могат, а не да им се забранява, както е сега.

Т.Е. НУЖНИ СА ПРОМЕНИ НА НОРМАТИВНО НИВО?
Да, защото през годините нормативно е работено с цел да се намалят 
общинските болници. Което пък е утежнение за пациента, който трябва 
да пътува да по-големи градове. Не знам колко е мислено за хората, 
но общо взето нормативните документи не създавани за улеснение на 
работата. Един нормативен документ трябва да помага да се работи 
по-добре, да се лекува по-качествено и да се действа по-целенасочено и 
успешно. В повечето случаи обаче резултатът от нормативния документ 
е не да се работи, а да се пречи.

А ЧУВА ЛИ СЕ ГЛАСЪТ НА МАЛКИТЕ БОЛНИЦИ? ДО КОЛКО 
ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ВИЕ ДА ПОВЛИЯЕТЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ 
ПРОМЕНИ?
За съжаление и в здравеопазването има лобистки интереси, които 
рефлектират в законодателството и нормативните наредби за 
финансиране от НЗОК и те не винаги са в интерес на общинските 
болници.
Не трябва да има разлика в подхода, лечението, отношението към 
пациента. 
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Д-р Малена Герговска: 

Всеки втори българин 
страда от някаква форма 
на алергия

Случаите на атопичен дерматит при 
малките деца е нараснал три път за 
последните 10 години, казва дерматологът

Д-р Малена Герговска, д.м., е специалист по дерматология и венерология. 
Завършила е Медицинския университет в София през 2007г., а през 2018г. 
защитава докторантура към катедра „Дерматология, Венерология и 
Алергология” към Медицински Университет – Плевен и придобива научна 
степен доктор. Две години по-късно получава и магистърска степен по 
обществено здраве и здравен мениджмънт към Медицински университет – 
София. Има проведени специализации в чужбина, редица публикации в научни 
български и международни списания. 
Работи в МЦ „Полимед”АД и дерматологична клиника “Евродерма” – София

Д-Р ГЕРГОВСКА, КОНТАКТНИТЕ АЛЕРГИИ СА ШИРОКО 
РАЗПРОСТРАНЕН ПРОБЛЕМ. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ? 
Хроничните алергични заболявания нарастват значително и фактите 
наистина го потвърждават. Очакванията са през 2025г. половината 
от европейското население да има алергични изяви, било от страна на 
белия дроб, на уши-нос-гърло или на кожата. 
България е една от малкото страни в Европа, в която тестванията 
за алергии не са поети от НЗОК. В същото време всеки втори човек 
страда от някаква форма на алергия. Честотата непрекъснато расте, 
включително и формите на алергичните прояви. Особено сериозен е 
проблемът при малките деца. При тях атопичният дерматит за 10г. е 
нараснал три пъти – от 8% на 20-30%, като по-често от него страдат 
децата с руси коси и сини очи, което специалистите обясняват с 
несъвършените бариерни функции на тяхната кожа. Причината е във 
все повечето алергени в заобикалящата ни среда, а най-важното в 
борбата с алергиите е избягването на контакта с алергена. 
Никелът продължава да е алерген номер 1 в целия свят, като и у нас 
свръхчувствителните към този метал са учудващо много – над 25%. Много 
трудно може да се избегне контакт с него – никелът е навсякъде около 
нас – в компютрите, часовниците, химикалките, бижутата, коланите, 
копчетата на дънките, гримовете, пиърсинга… Към него се добавят 
алергиите към сравнително новите гел и ши лакове за нокти, към 
самите изкуствени нокти, към лепилото за изкуствени мигли, дори към 
помпичките на диабетиците, подаващи инсулин. Последното е съвсем нова 
световна тенденция, която силно тревожи медицинската общественост. 
Виновник във всички тези случаи са акрилатите, които минават дори 
през латексовите ръкавици. Тези вещества предизвикват обриви по 
върховете на пръстите, сърбеж и оток около очите. Един от тези акрилати 
бе обявен за алерген номер 1 в САЩ през 2019г. Именно той се съдържа в 
пластмасата на инсулиновите помпи, които се слагат най-често на деца.

КОИ СА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ У НАС АЛЕРГЕНИ,  
УСТАНОВЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10Г.?
Споменатият вече никел, след него се подреждат кобалт, хром, 
парфюми, боя за коса, колофон, акрилати. Към тях трябва да се добавят 
и текстилните бои, мокрите кърпички (заради консервантите), лепилата 
в обувките, временните татуировки (заради боите), някои лекарства – 
по-точно добавките в тях.
Причинителите на алергии са почти еднакви по света – сравнението между 
нас и САЩ например показва съвсем малка разлика. Там акрилатите са 
обявени за алерген още през 2012г., у нас – през 2018г., и това е обяснимо 
– модата на гел лаковете дойде в страната по-късно. От нашата класация 
липсва и вещество, станало печално известно в чужбина като съдържащо 
се в масажни кресла, каквито в България просто не са внасяни…
 Имаме и наш, български “принос”. Това е прополисът, наричан още 
клей – пчелният продукт, препоръчван в много домашни рецепти като 
чудодейно лечебно средство за всичко. От миналата година прополисът 
вече е включен в европейската класация на алергените на 22-ро място, 
измествайки от него растението иглика. (То вече е генно модифицирано 
и на практика не произвежда протеина, който е водел до алергични 
реакции). Предстои интересът към прополиса и причинените от него 
контактни алергии, да се засили.

ДО КОЛКО МЕДИЦИНСКИ ИЗДЪРЖАНО Е ТВЪРДЕНИЕТО,  
ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ЕКЗЕМИТЕ СЕ ДЪЛЖАТ НА СТРЕС? 
Отдавна е установена връзка между стреса и екземата. Науката 
обяснява, че под въздействие на стреса се освобождават хормони, 
които засягат нашата имунна система. Едно от последните проучвания 
показва, че действието на намиращия се в човешкия организъм хормон 
глюкокортикоид, който се активизира по време на стрес, причинява 
или влошава кожни заболявания като акне, псориазис, екзема и др. В 
същото време, учените откриват, че блокирането на въпросния хормон 
води до наличие на по-здрава и изчистена кожа.
Нещата, които се случват в човешкия мозък, имат силно отношение 
към кожата и нейната заболеваемост. Когато сме подложени на стрес, 
механизмът за отбрана на тялото ни се задейства, освобождавайки 
„стресовите хормони“. Често срещани признаци на стрес са раздразнена 
кожа, проявяваща се като невродермит, екземи, витилиго (загуба на 
пигментация) и понякога уртикария. Психологическите неразположения 
предизвикват и форма на копривна треска, наречена „адренергична 
уртикария“, както и възпалителни състояния като розацея, тъй като са 
свързани с нервните клетки, разположени по кожата на човек. Нещо 
повече – стресът и душевният дискомфорт могат да доведат и до тежка 
(но временна) загуба на коса и възпаления на скалпа. 
Друга част от заболяванията на кожата обхващат дерматози, при които 
болестният процес се отключва от силни психотични фактори. Такова 
заболяване е атопичният дерматит. Това е хронично-рецидивираща 
сърбяща дерматоза, проявяваща се при някои индивиди още в детска 
възраст, с клинична картина на дерматит по лицето и гънките, понякога 
асоциирана с атопичен ринит, конюнктивит или астма. Стресът предхожда 
появата на заболяването при около 70% от пациентите, като при почти 
всички води до влошаване на състоянието. От друга страна психотичните 
прояви се развиват паралелно с кожните. Изразяват се в безпокойство, 
раздразнителност, избухливост и склонност към чести конфликти, 
намалена концентрация и неспособност за продължително задържане на 
вниманието. Често в основата на тези прояви е връзката майка-дете, което 
се потвърждава от подобрението на кожното заболяване на детето след 
проведена психотерапия на майката. Акнето е често срещана дерматоза, 
засягаща двата пола предимно през пубертета. Засягат се космено-мастните 
фоликули по лицето и по-рядко гърба и гърдите. Един от факторите за 
влошаване на заболяването е психичният стрес.
Стресът може да предизвика вредни навици, известни в психологията 
като „фокусирани върху тялото повтарящи се поведения“, като дърпане 
на косата и миглите, или щипане на кожата на определени места по 
ръцете. Тези пристрастяващи навици освобождават допамин (един 
от хормоните на щастието) и от една страна се приема, че облекчават 
стреса в краткосрочен план, но очевидно – от друга – вредят на кожата 
в дългосрочен план.

СПОРЕД СТАТИСТИКАТА В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЗАЧЕСТЯВАТ 
СЛУЧАИТЕ НА МЕЛАНОМ. КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ? 
Доказано е, че честотата на малигнения меланом нараства драматично 
в последните 30г. Всяка година в света се разболяват над 100 000 
души от злокачествен меланом, който причинява най-голям процент 
смъртност от всички кожни тумори. 
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Най-злокачественият тумор в човешката патология – 
меланома малигнум (злокачественият меланом), може 
да бъде излекуван окончателно при една правилна и 

навременна профилактика. Ако е изпуснат обаче, може да 
доведе до много тежки последствия, включително й до 

летален изход. Профилактиката е най-важна и първа стъпка 
в окончателното овладяване на това заболяване, независимо 

че има нови лекарства срещу злокачествения меланом. 
За съжаление все още нямаме конкретна статистика за 

България. Цифрите и прогнозната статистика в световен 
мащаб са доста стряскащи, а процентът на смъртните 

случаи, вследствие на злокачествен меланом, постоянно 
нараства, като това не подминава и нашата страна.

КОИ СА РИСКОВИТЕ ГРУПИ И КОЙ СЕ РАЗБОЛЯВА НАЙ-ЧЕСТО?
Меланома малигнум е 20 пъти по-чест при хората с бялата кожа, 
отколкото при тези с черната кожа. Рискът да се разболееш от меланом 
е 2,5% при белите кожи (1 на 40 човека), 0,1% - при чернокожите и 
0,5% при латиноамериканците.
Относно възрастовите групи, има пик на заболяването в късна възраст – 
около 63 и 65г., но за съжаление другият пик е в много млада възраст – 
между 20 и 30г. При мъжете и жените има разлика в локализациите – най-
честото разположение на меланома. При мъжете трябва задължително 
да се наблюдават бенките и тъмните петна по гърба и гърдите (38% от 
меланома е разположен на гърба и гърдите), следват главата и шията 
с 22% – това са данни от световната статистика. При жените основно 
е необходимо да се оглеждат краката - най-често меланомът (42%) е 
разположен по долните крайници, след което следват ръцете.
Често хората подценяват риска и причините за меланом, затова винаги 
обръщаме внимание на фактори, като UV светлината и озоновата 
дупка, като проучванията от последните години сочат две главни 
насоки, в които UV лъчите увеличават риска от меланом.
Първата е ранното, интензивно и неконтролирано излагане на децата 
и младежите на слънце. Не бива да се допускат слънчеви изгаряния, 
особено в детска възраст, защото преведено на научен език означава, 
че може да се увреди ДНК в меланоцитите и в по-късна възраст това да 
доведе до пръвръщането им в меланомни клетки. 
Втората насока идва като данни от Европейската академия по 
дерматология (ЕАД). Основният акцент в публикациите в сп. „Америка 
джърнъл“ и в сп. Epidemiology, както и много други сочат, че рискът 
от меланома малигнум се увеличава с нарастване на броя на сесиите 
в солариума, особено ако се прекалява със солариум в млада възраст 
и по-рано от 30 години. Не говорим за еднократни процедури, за 

разкрасяване за конкретен повод, а става въпрос за много сесии, за 
непрекъснат стремеж да си с тен през цялата година. 
Има и известна наследственост по отношение на разболяване от 
злокачествен рак на кожата. Според практиката само 21% от 
всички пациенти, които развиват меланом, имат някакво генетично 
предразположение. Хора, които имат близък с меланом в семейството си, 
трябва действително да се проверяват периодично – да оглеждат бенките и 
тъмните петна по тялото много старателно и на 6 месеца при дерматолог.

КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАННА 
ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ? 
ВАШИЯТ СЪВЕТ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ?
Родителите трябва да знаят как да пазят децата си от слънцето, да 
нанасят фотозащитата, когато го извеждат на открито в подходящите 
часове. Хората е необходимо да слагат достатъчно фотозащита – на 
всеки 2-3 часа с висок фактор. Трябва да се помни, че фотозащитата 
започва да действа около половин час, след като е нанесена на кожата и 
действието й трае до 2-3 часа. 
От особено важно значение е и колко пъти трябва да се проверяват 
бенките. Според Световната здравна организация и според 
Европейската академия по дерматология един път месечно трябва да 
оглеждаме бенките и тъмните петна по тялото си. Ако забележим нещо 
нетипично, тогава се ходи при специалист дерматолог и сътветно за 
дерматоскопия.
Разглеждайки всички бенки и пигментации по кожата си, трябва да 
забележим това, което е по-различно, с по-необикновена форма, с 
разрошени краища – пигмент, който не наподобява на останалите ни бенки 
и тъмни петна по тялото. Тогава трябва да се отиде при дерматолог.
Много е важно ABCD правилото, което е важно за всички:
• А е асиметрия на тъмното петно, която веднага трябва да ни 

отведе при дерматолог;
• В е border – това са границите, които ако са пуснали пипалца, ако 

се неравномерни, ако са накъдрени, са сигнал за опасност;
• С идва от color – това е цветът, който не трябва да е с повече от 

два различни нюанси и във всеки случай дерматологът трябва да 
прецени състоянието му;

• D е диаметърът – тъмно петно или бенка, която нараства, трябва 
веднага да се види от специалист. Еволюцията на бенката или 
елевацията (ако тръгне да се надига едно петно) са сигнал, че е 
потребно веднага да посетим лекарския кабинет.

Извън ABCD правилото всяка рана, която не зараства, всеки пигмент, 
който е излязъл извън бенката, всяка червенина или оток около бенката, 
всеки продължаващ сърбеж, болка или уплътняване в областта на едно 
пигментно петно, всяка промяна в повърхността и поява на кървене 
или възелче в петното са опасен сигнал за тревога.

Кога е подходящо  
да се прилага

  За установяване на 
причините за инфертилитет

  При планиране на 
бременност и преди 
процедура за ин-витро 
оплождане

  Преди инвазивна 
гинегологична манипулация 
с повишен риск от 
инфекциозни усложнения

  В случаи на повтарящи  
се спонтанни аборти

  При хронични и често 
рецидивиращи вагинални 
инфекции

  При несъответствие между 
клинични симптоми и 
лабораторни резултати

  За профилактика и анализ 
на състоянието  
на микрофлората  

Кога е подходящо  
да се прилага
:

  При симптоми на 
урогенитални инфекции

  За установяване на 
причините за стерилитет

  При планиране на 
бременност – изследване 
на двамата партньори за 
редуциране на риска от 
усложнения по време на 
бременност и от увреждане 
на плода

  При мониторинг на 
ефективността на лечението

  При профилактика и 
анализ на състоянието на 
микрофлората при здрави 
мъже

ул. „Ами Буе“ №84, ет.2
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Иван
Христов

ЗДРАВЕТО ОТ ПОГЛЕДА НА СПЕЦИАЛИСТА

Генетичните 
изследвания, 
свързани с 
хранене и 
спорт, дават 
информация, 
която скъсява 
времето за 
постигане на 
резултат, казва 
персоналният 
треньор.

Снимка: Костадин Кръстев - Коко
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Иван Христов:

АКО ТРЕНИРОВКИТЕ 
ВИ СА САМО КАРДИО, 
РЕЗУЛТАТЪТ НЯМА  
ДА ВИ ХАРЕСА
Генетичните изследвания, свързани с хранене 
и спорт, дават информация, която скъсява 
времето за постигане на резултат, казва 
персоналният треньор.

КОИ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД  
ЕДИН ПЕРСОНАЛЕН ФИТНЕС ТРЕНЬОР, Г-Н ХРИСТОВ?
За мен лично е изключително трудно да съм винаги усмихнат и 
позитивен и никога да не показвам пред клиентите ми проблемите си, 
ако имам такива. Това е в основата на тяхната мотивация да тренират 
и съответно по-често да ме виждат. Не мога да говоря от името на 
всички фитнес треньори, но, особено в персоналните тренировки, е 
много трудно да запазиш идивидуалния подход към всеки клиент, 
независимо дали се отнася до упражнения, тренировки, диалог, 
отношение и т.н. Другият важен момент в нашата работа, и може би 
най-голямото предизвикателство, е постоянството - винаги да съм 
първи в залата и последен да си тръгвам, постоянно да разнообразявам 
упражнения, тренировки и бъзици. Знаете, че с годините работа 
в една сфера и на едно място човек в един момент забива. Това е 
моето предизвикателство - сутрин да се събудя пределно мотивиран и 
подготвен.

ИДВАТ ЛИ КЛИЕНТИТЕ ВИ С РЕАЛНИ ОЧАКВАНИЯ  
ИЛИ ЧЕСТО СЕ СЛУЧВА ЖЕЛАНИЕТО ИМ ДА НАДМИНАВА 
РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ?

Има ги и двата типа. Напоследък се наблюдава тенденция на клиенти, 
който си поставят реални цели. Това е така, защото все повече хора се 
интересуват и се образоват на тема спорт и фитнес и това е чудесно. 
Разбира се, има все още има и такива, които идват и искат за 1 месец 
да свалят 15-20 кг. Тази цел не е непостижима, но след като ги запозная 
с последствията и какви вреди ще причинят на тялото си, в почти 100% 
от случайте те се съгласяват да я удължим във времето. Фитнесът е 
спорт за здраве. Целта на нас, треньорите във фитнес залите, е да ви 
запазим здрави, а след това да ви направим и физически красиви.

КАК СЕ ПЕЧЕЛИ ДОВЕРИЕТО НА КЛИЕНТ?

Както в живота, така и при нас във фитнеса доверие трудно се печели 
и лесно се губи. Това е двустранен процес. Аз съм отговорен ежедневно 
да проверявам физическото и психическото състояние на клиентите, 
а те – да се стараят да идват навреме за тренировка, да не пропускат 
тренировки с оправдания и най-важното - да спазват указанията ми 
за здравословен начин на живот. Целият този процес е един маратон, 
който заедно трябва да извървим. След като избухна пандемията, в 
България много нашумяха онлайн треньорите и онлайн тренировките. 
Моето мнение, е че това работи, но единственият начин наистина да се 
постигнат желаните разултати е чрез конферентна връзка. Треньорът 
трябва да наблюдава изпълнението на упражненията и съответно да 
мотивира да не се пропускат серии и повторения, което е проблем. На 
всеки, който е тренирал сам, му се е случвало да си каже: „Ще направя 
10 вместо 15“ или „Хайде, може и без тази серия, много се изморих...“. 
Това е грешка и в повечето случай не води до необходимите резултати, 
а то от своя страна означава, че си губите времето. За това, според мен, 
всякакъв такъв тип програми, извън определените от треньора, ще 
работят при единици гора, който са крайно мотивирани. За мен, като 
треньор, да спечеля доверието на клиент е един от най-големите успехи, 
защото когато ми вярват, няма непостижими цели. Повечето ми клиенти 
вече са над 7 години с мен. Нашата връзка вече е повече от това да сме 
треньор и клиент, ние сме приятели. В същото време продължаваме да 
имаме една граница, която не трябва да се преминава.
В противен случай професионализмът ще изчезне.

ЧЕСТО ХОРАТА ОЧАКВАТ ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ДА ПОСТИГНАТ 
ЧУДЕСА ВЪВ ФИТНЕС ЗАЛАТА. КАКЪВ Е БАЛАНСЪТ МЕЖДУ 
ХРАНЕНЕ И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
МАКСИМАЛЕН ЕФЕКТ?

Това е много дълга тема за разговор. Разбира се, за всеки е различно в 
зависимост от положението, от което стартира и какви са нашите цели. 
Ще ви дам пример: 2 жени с наднормено тегло, на една и съща възраст, 
едната тренира (явно грешно), а друга не тренира. Към двете ще се 
подходи коренно различно. Тренировките при трениращата ще са 
високо интензивни, за да забързаме процесите. При нетрениращатата 
жена ще започнем от буквата А, т.е. постепенно ще увеличаваме 
натоварванията, за да заздравим сухожилията и мускулите около 
ставите. По този начин ще предотвратим контунзии в следващ етап на 
тренировките. В храненето ситуацията е подобна. За трениращата жена 
е сигурно, че се храни грешно и постепенно, без рязка промяна, при нея 
трябва да се изчистят тези грешки. При нетрениращатата жена е редно 
в началото да не се залага на хранителен режим, защото стресът от 
последващите тренировки в близкия месец ще е достатъчен за видими 
резултати. Евентуално след това може да се започне с промяна на 
хранителните навици.
Истината за баланса се крие в нещо много елементарно и то е, че се 
храним по 3-4 пъти на ден, а тренираме през ден-два. Погледнато от 
тази страна, храната е основен фактор за редуциране на теглото. С 
правилно дозирана диета и с правилни тренировки резултатите винаги 
са презадовлителни. Както казваше един от треньорите ми по лека 
атлетика, системата никога не бърка. Моят съвет към много заетите с 
работа, бизнес и семейство, които нямат възможност да спортуват, е 
да се постараят да не седят единствено в къщи, офиса и колата. Всеки 
от нас може да намери 20 минути на ден, за да се разходи. Това е едно 
добро начало и първа стъпка, за да живеете един по здравословен 
начин на живот.

КОГАТО ПРИСТИГНЕ НОВ КЛИЕНТ, С КАКВО ЗАПОЧВАТЕ ПЪРВО?

Това е много тънък момент в нашата професия, обяснявам го постоянно 
и на моите студенти, който завършват специалност фитнес треньор. 
Започвам с това дали има контузии, операции или друго заболяване, 
за което трява да знам. След това - дали този човек е тренирал, ако е 
тренирал, къде и как. В процеса на тренировка изникват още въпроси. 
В първите тренировки клиентите винаги са обрани и не казват всичко, 
което е нужно аз като треньор да знам. Затова, с риск тренировката да 
е по-лека, аз я правя внимателно, с една идея по-леки тежести, с по-
малко на брой повторения и серии. Първата тренировка при мен винаги 
е за цялото тяло. За мен е важно да натоваря всички основни групи и 
на следващия ден искам обратна връзка за физическото състояние на 
клиента. По този начин правя план за действие за напред. Разбирам 
кои са слабите мускулни групи, на които трябва да наблегна. С толкова 
години практика, дори без обратна връзка, в края на тренировката 
разбирам върху какво тряба да се работи. Има и случаи обаче, в които 
съм бил изненадван.
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КАК ГЕНЕТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ ПОМАГАТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ  
НА ИНДИВИДУАЛЕН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ?
Генетичните тестове са сравнително нови във фитнес индустрията 
в България. Аз адмирирам всички иновации в медицината, който 
помагат на нас треньорите за по-точни програми и съответно по-добри 
резултати. Аз не съм завършил медицина и не съм диетолог, но ми е 
интересно спрямо моето ДНК кои храни биха допринесли за по-бързо 
редуциране на подкожните ми мазнини, за покачване на силата. 
Всяка информация, свързана със спорт, би ми била полезна. Ако имат 
възможност, аз препоръчвам на читателите ви първо да се запознаят с 
генетичните тестове, свързани с хранене и спорт, които се предлагат, и 
след това да си ги направят.

МОЖЕ ЛИ ГЕНЕТИЧНИТЕ ТЕСТОВЕ ДА СА ОТ ПОЛЗА  
ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНАТА ПРОГРАМА?
Тестовете, свързани с тренировките, са много интересни. Въпреки 
че съм специалист и често ми трябват една-две тренировки, за да 
усетя какво е нужно на клиента, за да постигнем желаните резултати, 
генетичните тестове могат да ме насочат колко тренироки седмично 
да препоръчам, с каква продължителност, с каква интензивност, брой 
серии, повторения и най-вече да покажат индивидуалните специфики 
на конкретния човек. Смятам че този тип изследвания ще съкратят 
времето и ще отимизират процеса на работа, което ще доведе до 
любимата ми максима „Минимум усилие, максимум резултат“.

КАКВИ ТОЧНО СА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ,  
КОИТО ВИЕ БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ НА ХОРАТА,  
КОИТО ИСКАТ ДА ПОСТИГНАТ МАКСИМАЛЕН РЕЗУЛТАТ?

Генетичното тестване е вид медицинско изследване, чрез което се 
откриват отклонения в хромозоми, гени или белтъчни молекули. 
Резултатът от генетичното тестване може да потвърди или да отхвърли 
предполагаемо генетично заболяване или да определи риска от развитие 
на дадено заболяване и шанса му да се появи в следващите поколения. 
Aз препоръчвам DNASportFit – All in one (Тестът се предлага от 
лаборатория „ГЕНИКА“ – бел.ред.). Това е цялостен пакет от генетични 
маркери, който дава информация предимно за спорт. Резултатите от 
него са коретни и смятам, че цената му е достъпна за всички.

ИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ХОРАТА С ПРОБЛЕМИ С ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА 
ИЗПИТВАТ ПО-ГОЛЕМИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ЗА ДА ВЛЯЗАТ В ДОБРА 
ФОРМА. КАКВО ПРЕПОРЪЧВАТЕ НА ТЯХ?

Да, това е вярно. Този тип автоимунно заболяване е едно от най-
често срещаните при жените. В много от случаите, когато не се вземат 
мерки на време, се стига до Хашимото. Това е най-тежката фаза 
на заболяване. Моята препоръка е, след като една жена разбере за 
проблема, да си направи пълни изследвания. Следващатата стъпка, 
ако още е не е направена, е спорт. Най-щадящ е фитнесът, защото той 
е подходящ за всеки – без значение на пол, тегло, години, моментно 
физическо и психическо състояние. В голяма част от случайте при това 
заболяване се стига до рязко покачване на телесното тегло и спортът е 
факторът, който влияе върху забавянето и спирането на този процес. 
Следващата стъпка е хранителният режим. Тук ситуацията е най-
сложна. Хранителният режим тряба да се изготви от специалист, който 
да се съобрази с изследванията. Смятам, че обикновен диетолог не може 
да се справи с подобен тип хранителен режим или диета. На всеки 
3 месеца трябва да се правят нови изследвания и, ако се наложи, да се 
изработи и нов хранителен режим. 
Мили дами, не се стряскайте, след като ви поставят диагноза 
Хашимото. Медицината и ние като треньори вече сме доста напреднали 
с този тип заболявния и процесът е обратим.

ИМА ЛИ ДРУГИ ЗДРАВОСЛОВНИ СЪСТОЯНИЯ,  
КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД?

Разбира се. Ние, треньорите не сме медицински лица, кинезитерапевти 
или рехабилитатори, но можем да помогнем на хората с някой от най-
често срещаните заболявания. 
Един от проблемите, за които можем да сме от полза, са 
изкривяванията на гръбнака, които водят до промяна на стойката в 
начален етап. Навременните мерки спират процеса и в много случаи 
подобряват стойката ни. Няма да навлизам в детайли кои са видовете 
изкривявания и как се процедира, но ще кажа само, че това се 
получава когато едни мускилни групи са по-слаби за сметка на други. 
Целата на треньора е отслабените мускулни групи да наваксат своето 
изоставане.

ДРУГА МНОГО ЧЕСТО СРЕЩАНА ТРАВМА Е ДИАСТАЗАТА  
ПРИ ЖЕНИТЕ СЛЕД БРЕМЕННОСТ. 
При нея има специфично разделяне на коремната стена, което се 
дължи на разширяването на корема по време на бременност. Много е 
специфично и ако имате такъв проблем, се насочете към специалист, 
защото отлагането във времето няма да ви помогне.
За всички останали контузии и следоперативни намеси е желателно 
да се посъветветате първо със спецалисти в областа. Ние, треньорите 
можем да ви помогнем, след като лекарите преценят.

ПРАВИЛНО ЛИ Е ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕНОТО СХВАЩАНЕ, ЧЕ 
КАРДИО ТРЕНИРОВКИТЕ СА НАЙ-ДОБРИТЕ ЗА ЗАГУБА НА ТЕГЛО?
Кардиото е уникален метод за изгарянето както на подкожните 
мазнини, така и на мускулната маса. Ако тренировките са свързани 
само с кардио, резулататът няма да ви хареса. Мускулатурата става 
мека и не добре оформена. Ако обаче съчетаете кардиото със силови, 
добре структурирани тренироки, резултатите ще са съвсем различни. 
Моя съвет е, ако все пак залитате към кардиото, не го правете повече 
от 20 минути до два пъти на ден. По този начин ще запазите формата и 
целостта на мускула до колкото е възможно. 

В ИНТЕРНЕТ ЩЕ СЕ НАТЪКНЕТЕ НА КАРДИО ТРЕНИРОВКИ, 
КАРДИО УПРАЖНЕИЯ, КАРДИО НА ГЛАДНО, КАРДИО СУТРИН, 
КАРДИО ПРЕДИ ОБЯД И МНОГО ДРУГИ. ДАЛИ РАБОТЯТ ПОДОБЕН 
ТИП УПРАЖНЕНИЯ? 

Да, работят всички, може да бъдат полезни за горене на подкожни 
мазнини, но отново ще се повторя – всичко зависи от индивидуалните 
специфики на всеки човек и какво той иска да постигне. 
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