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ДО  
г-н Министър 
Д-р Петър Москов 

Министерство на здравеопазването  

 
 
На Ваше писмо № 33-05-6/ 11. 11. 14 

 
Уважаеми Д-р Москов  

 

Посрещам с удовлетворение възможността да се реализират останали средства по 

Оперативната програма  „Регионално развитие 2007-2013“ за лъчетерапевтична апаратура, 

осигуряваща  един от трите водещи методи в онкологичното лечение, който бе изостанал 

до 2012 г на ниво 80-те години на миналия век. Като разглеждам писмото, което 

зам.министър  Лидия Нейчева е изпратила до 16 университетски и областни болници 

отбелязвам, че само в 5 от тях имат лъчетерапевтични /ЛЛ/ центрове. В този списък 

липсват СБАЛОЗ и КОЦ в цялата страна, където има закупена по същия проект само по 

една ЛЛ апаратура. Наличието поне на два взаимнозаменяеми апарата за ЛЛ е основен 

стандарт в цял свят. Сравнявайки ги с оскъдната таблица, която вашите експерти са ми 

изпратили, моето становище е следното: 

Надграждането с високо-технологична апаратура трябва да бъде основано на три 

основни принципа, съблюдавани навсякъде в света: 

 Последно поколение ЛЛ апаратура 

 Съвместимост 

 Балансираност 

 

1. Последно поколение ЛЛ апаратура 

 

Лъчетерапевтичната  апаратура се развива изключително бързо. Цитираните в таблицата 

два вида ЛЛ апаратура са от по-старо поколение, с пикове на продажбите до  2010 г. Нито 
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Кибер нож, нито Томотерапия не предлагат по-високи технологични, дозиметрични и най-

важно лечебни възможности, сравнени с най-съвременните линейни ускорители -  последно 

поколение.  Тези ускорители обаче, имат предимството през Кибер нож, освен радиохиругия 

да облъчват всички нуждаещи се от ЛЛ болни – т.е универсалност. Томотерапията също 

изживя своя пик на доставки, специално в Америка около 2010 г. Тя има незначителни 

дозиметрични предимства през ЛУ, но притежава недостатъци –като получаване на висока 

интегрална доза / по-висок риск от радиационно индуцирани тумори и  облъчване на тумора 

на части/. И двата вида апаратура имат основен общ недостатък – по-висока цена от 

последно поколение линейни ускорители. 

2. Съвместимост 

Един от най- важните, особено за България, въпроси е поддържането на 

апаратурата, при сегашната нереална реимбурсация на КП – около 30% от реалните 

разходи. От тази гледна точка икономически и експертно не е удачно в един ЛЛ център да 

се закупува апаратура от различен производител. Това значи различна допълнителна 

апаратура за планиране, за дозиметрия и за поддържане на контрол на качеството / извън 

основния апарат/, нови договори за поддръжка, нова /не налична за България/ инженерна 

квалификация на поддържащата фирма, ново обучение, особено за ЛЛ персонал 

/рентгенови лаборанти/, който сега навлиза в съвременното ЛЛ.  

 

3. Балансираност 

 

С тревога забелязах, че общинските ЛЛ центрове, които поемат 2/3 от пациентите не 

фигурират в писмото на зам. министър Нейчева. Това са КОЦ или СБАЛОЗ Русе, Варна, Ст. 

Загора, Враца, В Търново. Не е държавнически подход да оставим тези центрове с един 

линеен ускорител, без да осигурим на болните възможност за превключване при честите 

профилактики и повреди.  

В заключение моето експертно становище е, че няма основания да изхарчим тези 

средства, като закупим Томотерапия и/или Кибер нож за 4 центъра, един от които дори 

няма лъчетерапевти.  

Държавническият подход е закупим  последно поколение линейни ускорители,   

с висока пропускателна  възможност / т.н. обемно модулирано лъчелечение/ 

приемлива цена,  еднаква апаратура в център,  позволяваща по-евтина и ефективна 

поддръжка. Така ще се приближим до европейските стандарти да осигурим ЛЛ на още 
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4000-5000 болни  с необходимите 27-30 линейни ускорители. / налични 21 /. Те 

надминават възможностите на Кибер нож и Томотерапия, като по- ново поколение 

апаратура и разширяват възможностите за  най-нови ЛЛ процедури. Тяхното 

разпределение в България  е въпрос само и единствено на експертно становище. 

 
13.11.2014 г. 

 

С уважение:  

 

Проф. Т Хаджиева 
 


