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КОНЦЕПЦИЯ И 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е: „РАК 
НА БЕЛИЯ ДРОБ – РАННА ДИАГНОЗА И 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА СКРИНИНГ“.

Столицата на България – София е домакин нa Председателска 
конференция за скрининг за рак на белия дроб през 2018 г. по 
времето, когато България е Председател на Съвета на Европа.

Конференцията е организирана от 
националната организация – Българ-
ски Алианс за Прецизирана и Персо-
нализирана Медицина /БАППМ/, в съ-
трудничество с базирания в Брюксел 
Европейски Алианс за Персонализира-
на Медицина /ЕАПМ/.

България председателства Европей-
ския Съвет за първи път, откакто 
стана член на Европейския Съюз на 
01.01.2007 г. 

Българският Алианс поема инициа-
тивата за поставяне на скрининга, 
превенцията и ранната диагноза на 
смъртоносното заболяване рак бе-
лия дроб като приоритет, както за  
нашата страна, така и за Балкан-
ския регион.

Основна цел на конференцията е да 
иницира Препоръка от Европейския 
Съвет за разработване на Насоки за 
скрининг за рак на белия дроб от екс-
пертна група.

За тази цел трябва да се вземат 
пред вид плюсовете и минусите на 
скрининговите програми за други 
заболявания, в това число рак на гър-
дата, рак на дебелото черво и рак на 
шийката на матката. Предвижда се 
конференцията да приключи с при-
емане на политически документ по 
този въпрос. 

Темата съвсем не е нова за ЕАПМ. 
Алиансът организира през 2017 г. кон-
ференция на високо ниво за скрининг 
за рак на белия дроб и разработка на 
съответни Насоки и публикува Бяла 
книга  по този въпрос, която да бъде 
разпространена на Европейско ниво.

Бордът на Алианса постави пре-
венцията, скрининга и ранната ди-
агноза като един от главните си 
приоритети - действие, което беше 
възприето от колегите и партньор-
ите от България.



OVERVIEW

THE TITLE OF THE CONFERENCE IS ‘LUNG CANCER & 
EARLY DIAGNOSIS: THE EVIDENCE EXISTS FOR SCREEN-
ING’ AND IT WILL TAKE PLACE FROM 22–23 APRIL.

The Bulgarian capital Sofia hosts a conference on lung-cancer 
screening on April 22nd–23rd , at the same time as Bulgaria holds the 
rotating EU Presidency.

In association with the Brussels-based 
European Alliance for Personalised 
Medicine (EAPM), the conference will 
be run by national affiliate the Bulgar-
ian Alliance for Precision and Personal-
ised Medicine.

Bulgaria holds the EU presidency for 
the first time since it joined the bloc on 
1 January 2007.

The Bulgarian Alliance has taken a lead 
in putting access and earlier diagno-
sis as a top priority in its own region 
as well as in the Balkans. Sofia sees it 
as a very important priority to focus on 
screening and prevention, especially in 
respect of such a killer disease.

One of the aims of the conference is to 
put forward a recommendation to be 
adopted by the EU Council to facilitate 
the drawing-up of lung cancer screen-

ing guidelines by an Expert Group.

This will take into account the pros and 
cons of screening programmes in other 
disease areas, including breast, colorec-
tal and cervical cancers. It is anticipat-
ed that the conference will conclude 
with the signing of a policy paper for 
this purpose.

It is far from new territory for EAPM: 
earlier in 2017, the Alliance held a 
high-level conference on lung-cancer 
screening and guidelines, and also pub-
lished a White Paper on the subject for 
dissemination at EU level.

The board of the Alliance has made pre-
vention, screening and early diagnosis 
as one of its main priorities going for-
ward, a move echoed by its colleagues 
and partners in Bulgaria.



НЕДЕЛЯ, 22-РИ  АПРИЛПРОГРАМА

18.00 Посрещане „Добре дошли в София“

Начало на конференцията:
Добре дошли в България:
◆ Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Български Алианс за Прецизирана и 
Персонализирана Медицина-БАППМ 
◆ Г-н Денис Хорган, Изпълнителен директор на Eвропейски Aлианс за 
Персонализирана Медицина - EAПМ
◆ Г-жа Мая Манолова, Омбудсман на България 

19.00 Официална вечеря на Българското председател-
ство, лектори и спонсори

Скрининг и ранна диагноза – Доказателствата
Европа търси модели за предсказване на риска, за идентифициране на пациенти, 

подходящи за скрининг, както и за определяне броя на скрининговите изследвания 
годишно. Европейското Дружество по Белодробни заболявания и Европейското Дру-
жество по Радиология също препоръчват скрининг за рак на белия дроб при следните 
обстоятелства: „Изчерпателни, лонгитудинални програми, в рамките на клинични 
изпитвания, или в рутинната клинична практика в сертифицирани мултидисципли-
нарни медицински центрове“. Има данни, че  вече съществуват добре структурирани, 
правилно насочени демостративни програми, които биха могли  да бъдат приложени 
незабавно.

Председател: д-р Станимир Хасърджиев –Генерален секретар 
„Patient Access Partnership“, Председател на НПО

◆ Андрей Ковачев, Евродепутат Герб/ЕНП, България 
◆ Матис Удкерк ,Научен директор на център по образна диагностика, 
Холандия
◆ Себастиан Шмид, „Сименс хелтиниърс“



SUNDAY, 22 APRIL

PROGRAM

18.00 Drinks Reception & Welcome to Sofia

Conference Launch:
Welcome to Sofia, Bulgaria:
◆ Jasmina Koeva, Bulgarian Alliance for Precision and Personalised Medicine
◆ Denis Horgan, EAPM Executive Director
◆ Maya Manolova, Ombudsman, Bulgaria

19.00 Dinner for Bulgarian Presidency, speakers and sponsors

Screening  & Early Diagnosis – The Evidence Exists  
Europe is looking at risk prediction models to identify patients for screening, plus determina-
tion of how many annual screening rounds are required.  The European Respiratory Society and 
the European Society of Radiology have both recommended screening for lung cancer under the 
following circumstances: “In comprehensive, quality-assured, longitudinal programmes within 
a clinical trial or in routine clinical practice at certified multidisciplinary medical centres.” 
There have been indications that, while we wait, there is a good case for immediate implemen-
tation of carefully designed and well targeted demonstration programmes.

Chair: Stanimir Hasurdjiev, Secretary-General, Patient Access Partner-
ship
◆ Andrey Kovatchev, Member of the European Parliament 
◆ Matthijs Oudkerk, Scientific Director Centre for Medical Imaging
◆ Sebastian Schmidt, Siemens Healthineers



ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ  АПРИЛ
ПРОГРАМА

08.00–09.00 Регистрация 

09.00 „Добре дошли“: 

◆ Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на Български Алианс за 
Прецизирана и Персонализирана Медицина – БАППМ
◆ Г-жа Йорданка Фандъкова, Кмет на София, България
◆ Денис Хорган, Изпълнителен, директор на Европейски Алианс за 
Персонализирана Медицина-ЕАПМ

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ: ПОЛИТИКАТА СРЕЩА НАУКАТА – НЕОБХОДИ-
МИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Най-малкото е изненадващо, че за най-смъртоносния от всички видове рак, все още 
няма приети ясни Насоки за скрининг, или общоприети скринингови програми.

Отдавна, през декември 2003 год. министрите на здравеопазването от Европей-
ския Съюз, приеха единодушно Препоръки за скрининг за злокачествени заболявия, в 
които се отбелязва тежестта на болестта рак и доказателствата за ефективност-
та на скрининга за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото 
черво, за намаляване на тежестта на тези заболявания.

Към настоящия момент, от Европейската Комисия вече са публикувани актуали-
зирани и допълнени Насоки за скрининг за рак на гърдата и рак на шийката на матка-
та. Подготвят се и изчерпателни Европейски Насоки за осигуряване на качеството 
на скрининга за рак на дебелото черво. В продължение на близо 15 години, в Европей-
ския Съюз заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявия все още 
значително варират в различните страни и представляват най-голямата тежест  
за здравето. Често това ги разделя на големи и малки държави,  по-богати и по-бедни 
нации.  

ЕАПМ и БАППМ непрестанно призовават за предприемане на конкретни стъпки 
на Европейско ниво и на национално ниво от страните-членки, тъй като по-малко от 
половината изследвания, проведени като част от скрининговите  програми, отгова-
рят на изискванията на оригиналните Насоки. 

Не бива да позволяваме това да се случи с рака на белия дроб

Председател на заседанието: Мариус Геанта, Президент 
Център за иновации в медицината, Румъния



MONDAY, 23 APRIL

PROGRAM

08.00–09.00 Registration 

09.00 Welcome

◆ Jasmina Koeva, Bulgarian Alliance for Precision and Personalised Medicine
◆ Jordanka Fandakova, Mayor of Sofia, Bulgaria 
◆ Denis Horgan, EAPM Executive Director

OPENING PLENARY: POLITICS MEETING SCIENCE – THE NEED FOR 
ACTION

It is at the very least surprising that the biggest cancer killer of all does not have a solid set 
of screening guidelines, or globally introduced screening programmes. 

As long ago as December 2003, EU health ministers unanimously adopted a Recommenda-
tion on cancer screening, which acknowledged both the significance of the burden of cancer 
and the evidence for effectiveness of breast, cervical and colorectal cancer screening in reduc-
ing the burden of disease.

At that point, EU guidelines updated and expanded for breast and cervical cancer screen-
ing had already been published by the Commission, while comprehensive European guidelines 
for quality assurance of colorectal cancer screening were being prepared.  Nearly 15 years on 
and incidence and mortality rates of cancers still vary widely across the EU, reflecting a major 
health burden in various Member States, often splitting large and smaller countries along with 
richer and poorer nations.

 EAPM & BAPPM has consistently called for concrete actions at the EU level and Member 
State level, as less-than-half of examinations performed as part of screening programmes actu-
ally meet with all the stipulations of the original Recommendation.

This cannot be allowed to happen with lung cancer.

Session Chair: Marius Geanta, President, Centre for Innovation in 
Medicine



ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ  АПРИЛ
ПРОГРАМА

09.15 Програмни изказвания

◆ Олег Петков, Заместник-министър на българското председателство 
на ЕС
◆ Киаран Никол, Научен център Ispra, Европейска Комисия. 

09.45 Призив за действие за скрининг за рак на белия дроб

◆ Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано

10.15 Потенциал на националния скрининг за рак на бе-
лия дроб

◆ Хари де Конинг, Катедра по Обществено здраве, Еразмус MC, 
Ротердам, Холандия

10.30 „Цялостно геномно профилиране в диагностиката 
на рака на белия дроб“

◆ Д-р Абед Агбариа, Началник на Онкологичен център „Асута“, Тел Авив, 
Израел

10.45 Да направим иновациите реалност за пациентите

◆ Шербан Георгиу, Вицепрезидент за клинична онкология GMed, 
АстраЗенека 

11.00 Можем ли да го осъществим?

◆ Д-р Лъчезар Иванов, Заместник-председател на  Комисията по 
здравеопазване, Народно събрание, България
Въпроси и отговори

11.15–11.30 Кафе-пауза



MONDAY, 23 APRIL

PROGRAM

09.15 Key Note Address

◆ Oleg Petkov, Deputy Minister for the Bulgarian Presidency of the Council of 
the EU 2018
◆ Ciaran Nichol, research Centre Ispra European Commission

09.45 A Call to Action for Lung Cancer Screening

◆ Dr Giulia Veronesi, Humanitas Research Hospital, Milan

10.15 The promise of national screening for Lung Cancer 
Patients

◆ Harry de Koning, Department of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam, 
Netherlands

10.30 Comprehensive Genomic Profiling in the Lung Cancer 
Diagnosis’

◆ Dr Abed Agbarya, Head of Oncology Assuta medical center, Tel Aviv, Izrael

10.45 Making Innovation a reality for patient

◆ Serban Ghiorghiu, Vicepresident Clinical for Oncology, GMed AstraZeneca

11.00 Is it feasible? 

◆ Dr Lachezar Ivanov, Deputy Chair, Health Committee, Bulgarian Parliament

11.15–11.30 Coffee Break



ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ  АПРИЛ
ПРОГРАМА

11.30–13.00 Сесия 1: Скрининг за рак на белия дроб: 
добавена стойност за обществото

По-ранната диагноза и по-ранното лечение имат много предимства, между които 
и финансови. Цената е основен проблем. Има много ключови въпроси за икономическа-
та ефективност на новите и дори на съществуващите терапии. По-добрата диагно-
стика би намалила финансовата тежест за здравните системи по два начина.

Първо, има възможност за по-превантивен подход, в който генните технологии ще 
са водещи в определяне на вероятността определен индивид да се разболее от дадено 
заболяване, както и за евентуалния ход на заболяването. Това насърчава ранната 
интервенция.

Второ, ефикасно лечение означава, пациентите по-малко да се нуждаят от хоспи-
тализации, да могат да продължат да работят повече и да допринасят за развитие-
то на икономиката.

Председател на заседанието: Денис Хорган, Изпълнителен 
иректор на ЕАПМ

11.30 Позиция на ЕС за скрининга за рак на белия дроб

◆ Д-р Джулия Веронези, Humanitas Research Hospital, Милано, Италия

11.50 Спешна нужда от скрининг

◆ Доц. Димитър Калев, Ръководител медицинска онкология и 
лъчелечение, СБАЛОЗ „Марко Марков“, Варна, България

12.10 Структурирано сътрудничество между здравните 
системи: Роля на Насоките за скрининг.

◆ Тит Албрехт, Институт по обществено здраве, Словения 
◆ Д-р Галинка Павлова, Заместник-председател на БЛС
Въпроси и отговори

12.45–13.45 Обяд 



MONDAY, 23 APRIL

PROGRAM

11.30–13.00  Session 1: Lung Cancer Screening: The Added 
Value for Society

LUNG CANCER SCREENING – THE ADDED VALUE FOR SOCIETY
Earlier diagnostics and earlier treatment has many benefits, among them fiscal, because 

while cost is a major issue – and there are key questions about the cost-effectiveness of new 
and even existing treatments – better diagnostics will ease the burden on health-care systems 
in two ways.

Firstly, it will allow a more preventative approach in that gene technology will flag up the 
likelihood of a particular individual developing a particular disease and provide a good idea of 
how it will develop, thereby encouraging early intervention.

Secondly, efficacious treatment means patients are much less likely to require expensive 
hospital beds and are more able to continue working and contributing to economies.

Session Chair: Denis Horgan, Executive Director, EAPM 

11.30 Position of the EU on Lung Cacer Screening

◆ Dr Giulia Veronesi, Humanitas Research Hospital, Milan

11.50 Urgent Need for Screening 

◆ Ass. prof. Dimitar Kalev, Head of Medical Oncology and  Radiology, Special-
ized Hospital for Active Treatment of Oncological Diseases, Varna

12.10 Structured cooperation between health systems: The 
Role of Screening Guidelines

◆ Tit Albrecht, Institute of Public Health, Slovenia
◆ Dr Galinka Pavlova, Deputy Chair of Bulgarian Medicine Association

12.45–13.45 Lunch 



ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ  АПРИЛ
ПРОГРАМА

13.45–14.45 Сесия 2: Европейски Насоки за скрининг за рак 
на дебелото черво, рак на гърдата и рак на шийката на 
матката – Ползите за обществото

Една от целите на конференцията е да предизвика приемането на препоръка от 
Европейския Съвет за изготвяне на Насоки за скрининг за рак на белия дроб от експер-
тна група.

В този процес ще бъдат взети пред вид всички „за“ и „против“ на скриниговите 
програми за други заболявания, включително тези за рак на гърдата, рак на дебелото 
черво и рак на шийката на матката.

Председател на заседанието: Денис Хорган

13.45–14.05 Сравнителен преглед на скрининговите про-
грами в България:

◆ Проф. Здравка Валерианова, УСБАЛО, София, България Въпроси и 
отговори

14.05–14.25 Скринингът от гледна точка на пациента   

◆ Д-р Станимир Хасърджиев, Генерален секретар на 
Patient Access Partnership 
Въпроси и отговори

14.45–15.05 Носи ли скринингът за рак на белия дроб доба-
вена стойност

◆ Себастиян Шмидт, „Сименс хелтиниърс“

15.05–15.20 Въпроси и отговори

15.20–15.45 Кафе-пауза



MONDAY, 23 APRIL

PROGRAM

13.45–14.45 Session 2: EU Screening Guidelines:Colorectal, 
Breast, Cervical – Benefits to Society

One of the aims of the conference is to put forward a recommendation to be adopted by the 
EU Council to facilitate the drawing-up of lung cancer screening guidelines by an Expert Group.

This will take into account the pros and cons of screening programmes in other disease 
areas, including breast, colorectal and cervical cancers.

Session Chair: Denis Horgan, EAPM Executive Director

13.45–14.05 Comparative Overview of the 

Screening Programs in Bulgaria

◆ Prof. Zdravka Valerianova, University Specialized Hospital for Active Treat-
ment in Oncology, Sofia, BG
Q&A

14.05–14.25 Patient Perspective on Screening

◆ Stanimir Hasurdjiev, Secretary-General, Patient Access Partnership, 
Q&A

14.45–15.05 Will Lung Cancer Screening bring Added Value

◆ Sebastian Schmidt, Siemens Healthineers

15.05–15.20 Q&A

15.20–15.45 Coffee Break



ПОНЕДЕЛНИК, 23-ТИ  АПРИЛ
ПРОГРАМА

15.45–16.45 Заключителна сесия: Да повишим качеството 
чрез скрининг за рак на белия дроб – следващи стъпки 

Резултатите както в Европа, така и в САЩ силно подкрепят тезата, че скри-
нингът за рак на белия дроб работи. Вече има солидни доказателства, въпреки, че 
продължават дебатите за най-добрия начин за прилагане на такъв тип скрининг и как 
най-точно да се оцени икономическата му ефективност. 

Насоките  биха спомогнали да се оптимизират разходите, в резултат от повише-
ната ефективност на методологията на скрининга, както и на самите програми.

Насоките са необходими, за да помогнат страните-членки да въведат гаранти-
ращи качеството програми за ранна диагностика на рака на белия дроб, вероятно на 
базата на разширено публично-частно партньорство.

Председатели на заседанието: Д-р Джулия Веронези, Humanitas 
Research Hospital, Милано, Италия, 
Д-р Жасмина Коева, Председател на БАППМ

Подкрепа от Европейския Парламент:
Алоис Петерле, Евродепутат, бивш министър-председател на Словения
Изявления от Европейския Парламент в подкрепа:
Сирпа Пиетиканен, Евродепутат, Финландия; Карин Каденбах, 
Евродепутат, Австрия; Сирпа Пиетиканен, Евродепутат, 
Финландия; Шон Кели, Евродепутат, Ирландия; Петер Лиизе, 
Евродепутат, Германия; Данута Хюбнер, Евродепутат, Полша
Дискусия с участието на:
◆ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването, България
◆ Проф. д-р Марцин Чех, дм, Заместник-държавен секретар, 
Минстерство на здравеопазването, Полша
◆ Сорина Пинтеа, Министър на здравеопазването, Румъния

16.45–17.00 Заключение:

Приемане на политически документ, с призив към Европейската 
Комисия за сформиране на експертна група за разработване на 
Насоки за скрининг за рак на белия дроб
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15.45–16.45 Closing Session: Enabling quality through Lung 
Cancer Screening: Next Steps

Findings in both Europe and the US strongly suggest that lung cancer screening works. 
There is hard evidence, although debate continues about the best way to implement screening 
of this kind, and even how to properly evaluate ‘cost effectiveness’.

Guidelines could help to tether costs, by bringing in improvements to the efficiency of 
screening methodologies and, thus, programmes themselves.

Guidelines must be put in place to allow countries to set-up quality assured early detection 
programmes for lung cancer, possibly through increased public-private partnerships.

Session Chair: Dr Giulia Veronesi, Humanitas Research Hospital, Milan, 
Dr Jasmina Koeva, Chair, Bulgarian Alliance for Personalized and Preci-
sion Medicine

Support of the European Parliament:
Alojz Peterle MEP, European Parliament, Former Prime Minister of Slovenia
Supporting messages from the European Parliament:
Sirpa Pietikainen, member of the European Parliament; Sean Kelly, 
member of the European Parliament; Peter Liese, member of the Euro-
pean Parliament; Danuta Hubner, member of the European Parliament; 
Karin Kadenbach, member of the European Parliament; Sirpa Pietikain-
en, member of the European Parliament
High Level Panel Discussion:
◆ Kiril Ananiev, Minister of Health, Bulgaria 
◆ Marcin Czech, Prof. nadzw. dr n. med. (Professor, PhD, MD), Undersecretary 
of State in the Ministry of Health
◆ Sorina Pintea - Minister of Health, Romania.

 16.45–17.00 Conclusions

Launching of a Policy Paper to call on the Commission to set up an Expert 
Group to draft Guidelines
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ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 
EUROPEAN ALLIANCE FOR PERSONALISED MEDICINE

БЪЛГАРСКИ АЛИАНС ПО ПРЕЦИЗИРАНА И ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 
BULGARIAN ALLIANCE FOR PRECISION AND PERSONALISED MEDICINE
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