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Скъпи читатели и съмишленици,
Дойде новата година и настъпи времето на поредния и първи за 2014 година брой на любимото ни
списание.
В този брой ще намерите статии, съобщения и
обзори, които вярвам ще събудят у Вас същия интерес,
който предизвикаха и у мен. Горещо препоръчвам да се
запознаете с обзора за инжекционния антракс – тема,
която досега не е застъпвана в научната литература у
нас. Представяме и едногодишен отчет за националната програма от първата година за ваксинацията против
рак на маточната шийка у 12-годишни момичета. Интерес представляват и организационните мероприятия
при провеждането на ваксинация против бяс. Особено
внимание би трябвало да се обърне и на действията на
Регионалната здравна инспекция – София при здравния контрол на настаняването в бежански лагери.
Надявам се, че ще останете доволни от съдържанието. В общи линии то отговаря на вижданията
и намеренията, които обявихме при издаването на първия брой. Ако очакванията Ви не са изпълнени
мога само да споделя, че обясненията ни няма да бъдат достатъчни.
Отново бих искал да потвърдя нашата решимост да продължим да даваме възможност на всички
колеги, които биха искали да споделят своя опит, наблюдения и виждания за развитието на превантивната медицина в България.
Желая Ви здраве и успехи в работата и щастие в личния живот!
АНДРЕЙ ГАЛЕВ
Председател на сдружението по превантивна медицина
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НОВА КЛИНИЧНА ФОРМА НА АНТРАКС
Томова И., Р. Ненова, Т. Кантарджиев, НЦЗПБ

Резюме
Bacillus anthracis e причинител на особено опасната бактериална зооноза антракс. Заболяването е известно от дълбока древност, като освен ендемични случаи
са описвани също взривове и епидемии. Освен естественото случайно заразяване на
хора, е възможно и преднамереното използване на антраксни спори като биологично
оръжие или биотерористичен агент. До ХХІ век при хората заболяването се проявяваше в неговите класически клинични форми: кожна, инхалаторна и гастро-интестинална. През последните години, отначало като казуистика, но впоследствие и като взривове от заболявания, в научната литература бе описана нова форма – “инжекционен
антракс”. Той се отличава с клиника на тежка мекотъканна инфекция, необходимост
от комбиниране на антибактериалната терапия с хирургично лечение, висок леталитет и най-вече с неочакван механизъм на инфектиране – инжектиране на хероин, съдържащ антраксни спори. Установяването на вероятния източник на контаминация и
географското разположение на България, са допълнение в убедеността на авторите
за необходимостта от запознаване на широк кръг медицински специалисти у нас с
особеностите на инжекционния антракс.
Ключови думи: инжекционен антракс, Bacillus anthracis, хероин, епидемиологично
типиране
Адрес за кореспонденция: И. Томова, НЦЗПБ, тел. +359 2 831 91 25, e-mail: iskra.tomova@gmail.com

NEW CLINICAL PRESENTATION OF ANTHRAX
Tomova, I., R. Nenova, T. Kantardjiev, NCIPD

Summary
Bacillus anthracis is causative agent of the highly dangerous bacterial zoonosis anthrax. The disease
is known from hoary antiquity and except endemic cases, outbreaks and epidemics were also described.
Besides the natural accidental infection of humans, deliberate use of anthrax spores as a biological warfare
or bioterrorism agent is possible. Up to the twenty-first century, the disease in humans was manifested with
its classical clinical forms: cutaneous, inhalational and gastrointestinal. In the recent years, first as casuistry
but later as outbreaks, a new form termed “injectional anthrax” has been described in the scientific literature.
Injectional anthrax differs in its clinical manifestation of severe soft tissue infection, necessity of combining
antibacterial therapy and surgical intervention, high mortality, and especially with its unexpected mechanism of
infection – injection of heroin, containing anthrax spores. Identification of the possible source of contamination
and the geographical location of our country, supplements the authors’ belief for the need to introduce injectional anthrax characteristics to а broad spectrum of medical specialists in Bulgaria.

Ключови думи: injectional anthrax, Bacillus anthracis, heroin, epidemiological typing
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Въведение: Антраксът е възникнал
в най-дълбока древност. Заболяването
е описано в древно- индийски ръкописи,
стари арабски, гръцки, римски източници
и Библията. За изминалите хилядолетия до наши дни се считаше, че не само
добре сме проучили причинителя на инфекцията Bacillus anthracis, описан от
Pollender (1849) и изолиран в чиста култура от R. Koch (1876), но и че сме наясно с възможните клинични изяви на заболяването. Антраксът е остро протичаща
по селско-стопански и диви животни зооноза. Естествени заболявания при хора
възникват обикновено при контакт с: заразени животни или техни трупове, контаминирани животински продукти, контаминирани почви или предмети. Етиологичният агент B. anthracis е невзискателен,
аеробен, Грам-положителен бактерий.
Патогенезата на антракса се обуславя от
ефектите на антраксния токсин и антифагоцитарната капсула, генетично кодирани
съответно в плазмидите pOX1 и pOX2.
При неблагоприятни условия на околната
среда B. anthracis образува изключително издържливи спори, способни с десетилетия да запазят неговата виталност,
например в контаминирани почви или животински продукти. През последните десетилетия част от интересите бяха фокусирани върху възможната употреба на B.
anthracis спори като биологично оръжие
или като средство за биотероризъм [7].
Според входната врата при антракса са
описани следните клинични прояви: при
вдишване – инхалаторна форма, при поглъщане: гастро-интестинална и по-рядко
оро-фарингеална форма при попадане
през наранена кожа/лигавица – кожна
форма Като усложнения, при дисеминация от първичното огнище, се развиват
менингити и сепсиси, чието проявление
като първични форми е казуистика [1,16].
Най-често (около 95%) се докладва кожен антракс. Тази форма е наблюдавана при множеството случаи през най-голямата антраксна епидемия от миналия
век, когато между 1979-1985г. в Зимбабве
са съобщени над 10 000 заболели [19].
Кожната форма е с най-нисък леталитет –
до 5% [8]. При по-редките инхалаторен и
гастро-интестинален антракс, дори и при
лекувани пациенти, фатален изход може
4

да настъпи при около 50% от случаите
[14,15]. В България антраксът при хора
се регистрира от 1926 г. [2]. Прави впечатление значителният успех в борбата
със заболяването, като от 1832 случая за
1946г. през последните 10г. докладваните случаи са 1-3 годишно [2, 3]. При тези
спорадични заболявания преобладава
кожната форма и то в определени ендемични райони, главно в Североизточна България. Характерните признаци на
кожния антракс (pustula maligna, oedema,
eschara) се познават добре от клиницистите, до степен че в някои случаи правилната етиотропна терапия е стартирана
веднага и културелната находка при последващото микробиологично изследване
е отрицателна. Етиологичната диагноза
при тези случаи се поставя чрез полимеразно верижна реакция (PCR).
Инжекционен антракс
Първи данни и случаи: До скоро
в литературата имаше единични публикации за особени клинични форми на
инфекция с B. anthracis. През 1964г. е
съобщен експериментален инжекционен
субкутанен антракс при шимпанзе [4]. Антраксен инжекционен абсцес при човек е
описан за първи път в Индия, като авторите го свързват с вероятна конатминация на приложения антибиотик [17]. През
2000г. е докладван единичен, атипичен
случай на антракс при хероино зависим
гражданин на Норвегия [25]. Касае се за
49 годишен “skin-pooper” (инжектиращ
кожно хероин), който отива за медицински
преглед по повод четири дневна инфекция, появила се на мястото на апликация.
Мекотъканни инфекции (МТИ) са често
срещани при инжекционни наркомани и
обикновено се причиняват от собствената кожна флора [9]. Поради липса на
системен възпалителен отговор, включително повишена температура, на пациента е предписан конвенционален антибиотик за домашно лечение [25]. След три
дни той е хоспитализиран с тежка МТИ,
менингит и септичен шок. От първичният фокус и ликвор е изолиран Грам позитивен, аеробен, пръчковиден бактерий,
образуващ ендоспори. Впоследсвие изолатът е потвърден като B. anthracis чрез
PCR. Независимо от проведената тера-
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пия, състоянието на болния се влошава
драматично и той екзитира. Липсата на
класическите симптоми на кожен антракс
и анамнезата за неинцидентно кожно инжектиране на хероин, дава основание на
авторите да предложат ново название за
наблюдаваната атипична клинична форма - инжекционен антракс. Предполагаемият източник на инфекцията при
описания случай е хероин, съдържащ
антраксни спори. Това събуди опасения,
относно възможността от поява на други
пациенти с инжекционен антракс, но през
следващите осем години такива не бяха
описани.
Първи взрив: На 7 Декември 2009г.
гражданин на Шотландия постъпва за
лечение с тежка МТИ на мястото на инжекционно апликиран наркотик [20]. Великобритания вече има опит при взривове от подобни инфекции, причинени
от Clostridium spp. [6,18]. В този случай
обаче от хемокултура и материал от
първичния фокус е изолиран причинител от род Bacillus [20]. В последвалото
обсъждане се подозира, че вероятно се
касае за B. сereus, като възможността за
антракс е оставена на втори план. Лабораторията „Нови и опасни патогени” към
Агенцията по здравеопазване на Великобритания идентифицира изолатите като
B. anthracis. За периода Декември 2009
- Декември 2010 са докладвани общо 55
лабораторно диагностицирани случаи на
антракс при инжекционна апликация на
хероин [11, 20, 23, 28,29]: 47 в Шотландия (13 фатални), 5 в Англия (4 фатални)
и 3 в Германия (1 фатален), като един от
последните е диагностициран ретроспективно, чрез серологично изследване.
Леталитетът при тези потвърдени случаи
е 32.7%. При нито един не е наблюдавана клиника съпоставима с класическата
кожна форма на антракс.
Втори взрив: В ранните дни на
Юни 2012 в Германия e хоспитализиран
инжекционен наркоман по повод сепсис
[12]. Пациентът е имал двудневна история на влошаващ се оток и зачервяване
на мястото на апликация, придружени от
гадене и диспнея. Само за няколко часа
състоянието му се влошава драстично и
той екзитира с картина на септичен шок с
мултиорганна недостатъчност и масивни,

дисеминирани кръвоизливи. Към този момент не е имало клинично подозрение за
антракс. Хемокултура от пациента позитивира на 53 минута от инкубацията. Изолатът е изследван по метода на матриксасистираната лазер десорбционна/йонизационна мас спектрометрия (MALDI-TOF
MS), при използване на конвенционалната за системата база данни и е определен като B. cereus. Поради анамнезата
за хероинова зависимост, щамът е тестван повторно със специализирана база
данни за причинители на особено опасни инфекции, което води до правилното
му идентифициране като B. anthracis.
Резултатът е потвърден чрез PCR. На 18
юни 2012 г. пациентка на 40г. постъпва за
лечение с фебрилитет и пурулентна инфекция на шията [12,22]. Тя съобщава
за венозно приложение (v. jugularis) на
хероин преди три дни. В резултат на повишеното внимание след първия случай,
болната е етиологично диагностицирана само за 3 часа след позитивиране на
взетата хемокултура. Този клъстър слага началото на втори взрив, развил се в
периода Юни-Декември 2012 и обхванал
няколко европейски страни: Германия (4
случая), Англия (4 случая), Дания (2 случая) и Уелс, Шотландия и Франция с по 1
случай. Леталитетът при заболелите през
2012г. е 38.5%.
Клиника: Инжекционният антракс е
форма на инфекцията, настъпила вследствие субкутанно, венозно или мускулно
приложение на контаминирани с антраксни спори вещества. Клиниката е разнообразна и неспецифична, поради което
трудно може да се заподозре B. аnthracis
като етиологичен агент. Без повишено
внимание от страна на медицинският персонал и подробна анамнеза с фокус към
наркотична зависимост, такива пациенти
биха получили неадекватно лечение. При
описаните в литературата случаи на инжекционен антракс са наблюдавани следните клинични презентации [5,14,24-27].
Обикновено началото на симптоматиката
е в рамките на 1-2 дни след инжектирането, но има случаи и с по-дълъг инкубационен период. Необходимост от хоспитализация настъпва до 4 дни. Обективно
на мястото на апликация и в съседство се
наблюдават масивен оток, болка и зачер5
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вяване, целулити или абсцеси. За разлика
от некротизиращия фасциит се регистрира лек до липсващ системен възпалителен отговор, както и тъканна некроза,
която не прогресира бързо. Обикновено
лезиите са локализирани, но са докладвани и случаи с компартмент синдром и
некротизиращ фасциит. Някои пациенти
постъпват за лечение в напреднала фаза
с клиника на сепсис, суб-арахноидален
кръвоизлив или хеморагичен менингит.
При останалите, в хода на заболяването
настъпват мозъчни хеморагии, разнородни гастро-интестинални симптоми (гадене, повръщане, силна коремна болка
с томографска находка подобна на тази
при pseudomyxoma peritonei). Описват се
и големи плеврални изливи или асцит. По
време на хирургична интервенция прави
впечатление профузното кървене, което
е диспропорционално на обема на дебритмента, отокът е голям, но некрозата е
по-често повърхностна, отколкото дълбока, без фасциолиза. Нуждата от вливания
може да надвиши 10 литра на денонощие.
В рамките на 48 часа от интервенцията е
регистрирано образуване на нови фокуси в други, отдалечени места по тялото.
Често заболяването има бифазен ход със
стабилизиране и подобряване до 24 час
след хирургичното лечение, последвано
от драматично влошаване между 24-72
час. Като усложнения са наблюдавани
масивни дисеминирани хеморагии и тежки септичен или кардиоваскуларен шок,
често резистентни на терапия. Описаните 69 случая на инжекционен антракс
при хероинозависими са със среден леталитет 34.8 %. Терапия: При съмнение
за антракс e необходимо незабавното
стартиране на антибиотична терапия.
Поради високият леталитет, при инжекционния антракс се препоръчва схемата
за третиране на инхалаторната и гастроинтестиналната форми: Ciprofloxacin 400
mg i.v. на 8 ч или Doxycycline 100 mg i.v.
на 12 ч, в комбинация с втори антибиотик:
Clindamycin 600 mg i.v. на 8 ч или Penicillin
G 4 MU на 4–6 ч. или Meropenem 1 gm
i.v. на 6–8 ч или Rifampin 300 mg на 12
ч. [27]. Clindamycin се включва като втори
агент с цел да се намали образуването на
екзотоксин, стратегия която е използвана
при някои токсин медиирани стрептоко6

кови инфекции [13]. При менингит се залага на комбинирането на Ciprofloxacin с
Chloramphenicol, Rifampin или Penicillin.
При някои случаи е прилаган и противоантраксен серум [24]. Хирургичното лечение на МТИ и поддържането на хемодинамиката са съществени компоненти
в терапията на инжекционния антракс.
Плевралните изливи или асцит са резервоари на антраксен екзотоксин и трябва
да се дренират [5].
Микробиологична диагностика:
Изолиране на B. аnthracis при инжекционен антракс е постигнато от редица материали, съобразно клиничната изява:
кръв, ексудати от кожни лезии, ликвор и
др. Негативна културелна находка е възможна, ако материалът за изследване е
взет след началото на антибиотичната
терапия, тъй като антраксният бацил е
много чувствителен към препоръчваните
антибактериални средства. Има данни за
отрицателни хемокултури 6-12 часа след
началото на терапията [27]. Оцветяване
по Грам е полезен метод за бърза предварителна диагностика на причинител от
род Bacillus. Изолати, съмнителни за B.
аnthracis са изпращани за потвърждение
и окончателна идентификация в съответните за страните референтни лаборатории, имащи право и условия за работа с
причинители от групата на особено опасните бактериални инфекции, към които
спада и антракса. При случаите на инжекционен антракс, успешно са използвани
съвременни методи като PCR и MALDITOF MS, като при последния е било необходимо прилагане на специализирана
база данни за постигане на коректна видова идентификация [12,26].
Къде е източникът на контаминация на хероиновите дози?
Още при проучването на първият
взрив се подозират 3 възможни начина на
заразяване [20]:Използване на контамирани игли, спринцовки или други общи пособия от наркозависимите; Използване на
контаминирани пълнители (парацетамол и
др.) при приготвяне на дозите в нелегални цехове за разфасоване; Контаминация
на чистия хероин при неговото добиване
или транспорт към Европейските стра-
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ни. В началото се подозира и умишлено
заразяване. За откриване на източника е
предприета сериозна серия от проучвания. Сравняване на изолатите от двата
взрива и норвежкия случай от 2000г е осъществено посредством два съвременни
молекулярно-биологични метода [10,21].
Мултилокусен вариабелен анализ на тандемни повтори (MLVA) на 31 маркера е извършен чрез мултиплекс PCR и гел-електрофореза. Приложен е и широк анализ
на единични нуклеотидни полиморфизми
(SNPs). Резултатите показват, че изследваните изолати принадлежат към Европейският А клъстър на Транс- Евразийския
клон B. аnthracis. Всички споделят 22 еднакви SNPs, включително двата “хероин
специфични” SNP1173928 и SNP1053700,
откривани само при изолати от наркомани.
Данните от MLVA анализът разкриват наличието на четири близки генотипа, които
се различават само по два силно мутабилни маркера (Bams30 и pXO2). Изводът на
авторите е, че независимо от малките разлики, при случаите през различните години
2000, 2009-10 и 2012 се касае за инфекции
от един щам. В последвалото сравнително
проучване на хероинови изолати спрямо
съществуващата база данни от типирани
B. anthracis са получени изненадващи резултати. Няма съвпадения с лабораторни
щамове, което отхвърля началното предположение, че е възможно да се касае за
умишлена контаминация на хероиновите
дози с цел конкретна популация от населението. Няма съвпадения и с щамове от
Африка, локализация подозирана по повод
клъстър от случаи на заразени при контакт
или в близост с контаминирана животинска
кожа, използвана за направата на африкански барабани. Основни производители
на хероин за световния нелегален пазар
са Афганистан и Пакистан, особено техния
граничен регион (Khyber Pass). Нелегалният внос на хероин от тези райони към Европа се осъществява по две големи трасета: „Път на коприната” и „Балкански път”.
Сравняване на профилите обаче изненадващо не показва очакваните съвпадения
с щамове от тези две страни. Най-голямо
сходство на «хероиновите» изолати е открито с два изолата от кози в Турция. Независимо, че всички опити за изолиране на B.
аnthracis или негово ДНК от хероин до сега

са без успех, данните от типирането на човешките изолати позволяват да се счита,
че най-вероятно фокусът на контаминация
с антраксни спори е в Турция. Предполага
се, че това става при използване на кози
кожи за транспорт на нелегални пратки
наркотици. „Хероиновите” изолати представляват много тясно свързана клонална
популация, вероятно водеща началото си
от инфектирано животно. От друга страна
изглежда много вероятно да има недиагностицирани през изтеклите години случаи.
Ето защо напоследък се заговори за епидемия от инжекционен антракс с вероятен
общ и активен поне от 2000г. източник.
Заключение: Инжекционният антракс няма характерната за класическата
кожна форма клиника, което е предпоставка за ненавременна етиологична диагностика и неадекватна терапия. Бързото
стартиране на етиотропно лечение е от
критично значение, тъй като инжекционния антракс е тежка форма на заболяването, която дори при правилно проведени
- за овладяване на патологичния процес
завършва фатално в много от случаите.
Установеният по време на двата взрива
леталитет 32.7% и 38.5%, нарежда по тежест новата клинична проява непосредствено след инхалаторната и гастро-интестинална форми. Особено важни за
изхода от заболяването са информираността и заострената бдителност на медицинските специалисти, особено общо
практикуващи лекари, хирурзи и инфекционисти, при които най-често попадат
пациентите с МТИ или менингит и септичен шок. Анализите на проблема сочат,
че нито един метод на прием на хероин
не може да се счита за безопасен при наличие на антраксни спори в дозата [20].
Наркозависимите трябва да бъдат предупредени по подходящи начини за невъзможността да се идентифицират опасните дози преди употребата им, вероятността от заразяване с антракс, симптомите
на заболяването и значението на бързата
диагностика и терапия.
Всички, които може да имат контакт
с контаминиран с антраксни спори хероин
при изпълнение на служебните си задължения (полицаи, митнически служители,
затворническа охрана, социални и здравни работници) трябва да бъдат инструк7
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тирани за възможността от заразяване и
необходимите превантивни мерки. При
ситуации криещи опасност от инхалиране, тези служители трябва да ползват
подходящи (FFP3) респираторни маски.
Не на последно място е факта, че
България е част от Балканския път на
наркотика и по посока на движението му,
нашата страна се намира след вероятния
източник на инфекцията в Турция.
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ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА - ФАКТИ И МИТОВЕ. РЕЗУЛТАТИ
ЗА ВАКСИНАЦИОННОТО ПОКРИТИЕ В БЪЛГАРИЯ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА (РМШ)
Андрей Галев, д - НПЦВЕХ-ВМА

РЕЗЮМЕ

Персистиращата инфекция с онкогенни HPV - типове е предпоставка за развитието
на рак на маточната шийка, който всяка година засяга около 500 000 жени и причинява около 260 000 смъртни случаи в света. Целта на публикацията е да откроим научите факти
за ваксините срещу РМШ от необоснованите твърдения в тази област и коректното им
възприятие в обществото. Представяме последните резултати от големи международни
проучвания, от които се вижда, че няма разлика в нововъзникналите хронични и автоимунни заболявания във ваксинираната със Cervarix група и контролната група. Ефикасността на националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в
България зависи пряко от имунизационното покритие на ваксинацията – заложената цел
е поддържане на имунизационен обхват, не по-нисък от 75%. За съжаление, към момента у
нас този обхват е около 30%.
Ключови думи: профилактика, рак на марочната шийка, ваксинация, национална
програма
Адрес за кореспонденция: гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, НПЦВЕХ, andrey_galev@abv.bg

VACCINATION AGAINST CERVICAL CANCER – FACTS AND MYTHS. RESULTS OF THE VACCINATION
COVERAGE IN BULGARIA BY THE NATIONAL PROGRAM FOR PRIMARY PREVENTION OF
CERVICAL CANCER (CC)
Andrey Galev, PhD – SCMEH-MMA
SUMMARY
Persistent infection with oncogenic HPV - types is a prerequisite for the development of cervical cancer,
which every year affects about 500 000 women and causes about 260 000 deaths in the world. The aim of the
publication is to highlight the scientific facts about vaccines against HPV from the unjustified statements in this
area and their correct perception in society. We present recent results from large international studies which
show that there is no difference in the emerging chronic and autoimmune diseases in vaccinated with Cervarix
group and the control group. Effectiveness of the national program for primary prevention of cervical cancer in
Bulgaria depends directly on the immunization coverage of vaccination - the target is to maintain immunization
coverage , not less than 75% . Unfortunately, at the moment at home that range is about 30 %.

Keywords: prevention , cervical cancer, vaccination , national program
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Персистиращата инфекция с онкогенни HPV - типове е предпоставка за
развитието на рак на маточната шийка,
който всяка година засяга около 500 000
жени и причинява около 260 000 смъртни
случаи в света. Вирусните типовете 16 и
18 са отговорни за около 70% от всички
видове рак на шийката на матката. Други
проявления на HPV инфекцията включват
вагинален рак и рак на вулвата, пениса и
ануса, както и някои видове рак на главата и шията. HPV типове 6 и 11 причиняват аногенитални брадавици и рецидивираща респираторна папиломатоза. HPV
инфекцията се предава основно по полов
път. Може да минат десетилетия преди
да се развие рак на маточната шийка,
въпреки че повечето хора се заразяват
скоро след започване на полов живот [7].
Достатъчно е да напишете „ваксини” в избраната от Вас търсачка, за да попаднете
на сайтове, блогове и др. занимаващи се
с теория на конспирацията писания, които са най-малкото озадачаващи...
Целта на публикацията е да откроим
научите факти за ваксините срещу РМШ
от необоснованите твърдения в тази област и коректното им възприятие в обществото, както и да представим резултатите от за ваксинационното покритие в
България по националната програма за
първична профилактика на РМШ.
Например, в някои сайтове ще срещнете, че не винаги ракът на маточната
шийка се причинява от вирус, ваксинацията осигурява слаба защита срещу рак,
защото е срещу два типа човешки папиломен вирус, а типовете са много повече,
че е твърде ранно да се ваксинират 12
годишните момичета, или че ваксинацията срещу РМШ отключва автоимунни и
хронични заболявания, да не говорим за
параноидната спекулация, че ваксинацията може да доведе до стерилитет.... Спекулира се също, че ваксината срещу рака на
маточната шийка е прекалено нова и още
не е достатъчно проучена.
Какви са всъщност фактите? През
1983 година екипът на проф. Харалд цур
Хаузен идентифицира ДНК на НРV 16 от
лезии на РМШ, а година по-късно и ДНК
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на НРV 18. През 1996 година Световната
здравна организация официално признава връзката между HPV и рака на маточната шийка, а през 2008 г. проф. Харалд
цур Хаузен, заедно С прф. Люк Монтание
и проф. Франсоаз Баре-Синуси получават Нобелова награда за медицина и физиология. Към настоящия момент 99.7%
от случаите на рак на маточната шийка
са свързани с продължителна инфекция с
онкогенни НРV типове [13]. С годините се
изолират все повече и повече типове човешки папиломни вируси (HPV). В началото се смяташе, че от тях само около 13,
после 14, след това 15 са високорискови
онкогенни (причиняващи рак). Добавят
се и вероятни такива ( за които все още
няма категорични доказаателства). Важното е, че HPV типове 16 и 18 причиняват около 70% от случаите на рак на маточната шийка, а заедно със следващите
по честота 31,33 и 45 –ти тип – 97% от
рака на маточната шийка в България[3,
9]. Колкото до ваксините, в зависимост от
технологията на производство, ваксините
могат да защитават и срещу HPV типове,
които не са включени във ваксината. Двувалентната ваксина Cervarix осигурява
над 93% защита срещу рак на маточната
шийка (независимо от HPV типа при момичета и жени без НРV експозиция към
момента на ваксинация). Ваксинацията
с ваксина HPV-16/18 или ваксината HPV6/11/16/18 индуцира хуморални отговори
към неваксиналните HPV типове -31/45,
макар и в обикновено ниски нива. Ваксината HPV-16/18 индуцира относително
по-високи HPV-31/45-специфични CD4 +
Т - клетъчен отговор в сравнение с ваксината HPV-6/11/16/18, който има значение в кръстосаната защита. Необходими
са допълнителни изследвания, за да се
разбере и изясни напълно ролята (и възможните взаимодействия) както на хуморалния, така и на клетъчно-медиирания
имунитет при ваксина HPV-16/18 и ваксината HPV-6/11/16/18 за защита срещу
цервикални лезии, причинени от онкогенни неваксинални видове. Изследването
на по-голям брой неваксинални видове
свързани с кръстосана защита или липса
на кръстосана защита би имало изключи-
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телно важно значение при разработването на бъдещи не само профилактични, но
и терапевтични ваксини. Това ще увеличи
нашето разбиране на скрития механизъм
(механизми) на кръстосана защита[2, 5].
Според СЗО оптималното време за първично ваксиниране е времето преди първата среща с НРV вируса. При момичета
от 10 до 14 г. нивата на антитела като
отговор към ваксинацията са 6 пъти повисоки за НРV16 и 3 пъти по-високи за
НРV18, в сравнение с тези при жени от 15
до 25 год. Ефикасността на двувалентната ваксина срещу CIN3+, независимо от
типа HPV в лезиите е 93.2% (78.9–98.7)
[7, 8, 14]. Двете ваксини са безопасни и
осигуряват отличен имунитет срещу причиняващия РМШ вирус. Продължават
проучванията по отношение на кръстосания имунен отговор срещу типове
ХПВ, които не са налични във ваксината.
При Cervarix има иновативна адювантна
система AS04 която осигурява по-добър
имунен отговор и трайно по-висок титър
на постваксинални антитела в сравнение с традиционен адювант [6]. Буквално
представям резултатите от изследването
на Lehtinen и сътр. относно страничните
реакции при ваксинация срещу РМШ със
Сervarix:

Резултати за безопасност

ваксинирана
група

контрола

Брой изследвани жени

9319

9325

Сериозни нежелани реакции

9.00%

8.90%

Нововъзникнали хронични
заболявания

3.10%

3.30%

Нововъзникнали
автоимунни заболявания

1.10%

1.00%

Смърт

0.10%

0.10%

Няма разлика в нововъзникналите
хронични и автоимунни заболявания във
ваксинираната със Cervarix група и контролната група [11]. При проследяването
за безопасност при бременност при ваксинация със Cervarix и Havrix, като контролна група на изследването на Lehtinen
и сътр. в Lancet Oncology [10].

TVC

Категории
Нормално новородено

Анализ от края на
проучването
HPV
HAV
N = 2257
N = 2257
(100%)
(100%)
n
%
n
%
1642

72.8 1671

74.0

Новородено с аномалии

26

1.2

22

1.0

Прекъсване по желание

212

9.1

195

8

Спонтанен аборт

205

9.4

228

10.1

През юли 2013 година Международната федерация по акушерство и гинекология (FIGO) излезе със становище, което
обобщава, че всички рандомизирани клинични проучвания на двете НРV ваксини,
бивалентна и четиривалентна, доказват отличния им профил на поносимост
и безопасност. Най-честото оплакване е
болка на мястото на убождането, която
отшумява спонтанно [4]. Ефикасността
на националната програма за първична
профилактика на рака на маточната шийка в България зависи пряко от имунизационното покритие на ваксинацията – заложената цел е поддържане на имунизационен обхват, не по-нисък от 75%. За
съжаление, за 2013г. у нас обхвата е едва
24%.
Броят на имунизираните по програмата от октомври 2012 г. е 10 110 момичета с първа доза, малко над 8000 с втора
доза и около 5400 трета. Приложени са
общо 24 219 дози и до момента няма съобщени нежелани лекарствени реакции
след поставянето на ваксината [1]..
За периода 2009-2012г в НПЦВЕХВМА са имунизирани 563 жени срещу
НРV. От тях 42 (13.40%) прекъсват ваксинацията поради забременяване (18 след
първа, 24 след втора). Ваксинацията се
характеризира с добра поносимост, безопасност и както показва нашия опит, в
никакъв случай не предизвиква стерилитет. Повече от достатъчно данни доказват ползата от вксинацията срещу РМШ.
Теорията на конспирацията твърди, че
ваксината срещу РМШ е различна от останалите ваксини, защото е срещу рак.
Ваксината срещу РМШ е рекомбинантна
ваксина, произведена по същата техно11
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логия, както добре познатата от десетилетия ваксина срещу хепатит В, само че
ваксините са срещу различни заболявания [2].
Заключение: Необходими са политики, които биха насърчили ваксиналния
обхват в райони, в които заболеваемостта
и смъртността от рак на маточната шийка
са високи, както и в световен мащаб [12].
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ПОСТЕКСПОЗИЦИОННА ПРОФИЛАКТИКА
НА БЯС В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
М. Карчева1, П. Гергова2, С. Козарова3, Б. Бонев3
1-Факултет „Обществено здраве”, Медицински университет-Плевен
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РЕЗЮМЕ
Постекспозиционната профилактика на беса има за цел предотвратяване на заболяването при лица, ухапани от бесни или съмнителни за бяс животни. Целта на проучването е да представи информация за настъпилите експозиции и извършените имунизации
в област Плевен за десетгодишен период. Приложени са методите на епидемиологичното
проучване и епидемиологичния анализ. Онагледяването на резултатите е извършено в
среда MS-Excel-2003. Резултати: За проучения период в област Плевен са регистрирани
6483 случая на експозиция с различни животни. При 6169 (95%) e извършена постекспозиционна профилактика. Разпределението по пол показва засягане на двата пола: мъже
– 58%, жени – 42%. Инциденти са претърпели лица от всички възрастови групи с преобладаване на активна възраст 20-59 г. при 45% от случаите. Експозиции са осъществени
от диви и домашни животни, съответно 221 (4%) и 5940 (96%). Пребладават инциденти
с кучета – 5561 (90%). Регистрирани са различни по вид, място и тежест експозиции.
На претърпелите експозиция лица са приложени убити ваксини. Нежелани реакции не са
съобщавани. Заключение: За ограничаване риска от разпространение на бяс при хората
водещо значение има извършваната в страната постекспозиционна профилактика. Необходими са по-сериозни мерки за ограничаване разпространението на безстопанствените
кучета и контрол върху имунизациите при домашните такива.
Ключови думи: бяс, постекспозиционна профилактика, безопасност
Адрес за кореспонденция: доц. д-р Милена Карчева, сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа
медицина”, МУ-Плевен, ул. „Св. Кл. Охридски”-1, 5800 Плевен; тел. 064/884269; e-mail: milena_karcheva@abv.bg

POSTEXPOSURE PROPHYLAXIS OF RABIES IN PLEVEN REGION

M. Karcheva1, P. Gergova2, S. Kozarova3, B. Bonev3
1-Faculty of Public Health, Medical University-Pleven
2- Faculty of Health Care, Medical University-Pleven
3- Regional Health Inspection-Pleven
SUMMARY

The purpose of postexposure rabies prophylaxis is to prevent disease in persons bitten by rabid
or suspected rabies animals. The aims of this study was to analyze exposures and immunizations
in Pleven region for ten years. We applied the methods of epidemiological study and analyses. The
graphic display of results is seen in media MS Excel 2003. Results. For the studied period in Pleven
region were registered 6483 cases of exposure to different animals. In 6169 (95%) of them have
receved postexposure prophylaxis. The gender distribution shows the involvement of both sexes –
men (58%) and women (42%). Incidents suffered by people of all ages with a predominance of age
20-59 – 45% of cases. Exposures were made from wild and domestic animals, respectively 221
(4%) and 5940 (96%). Prevalent incidents were with dogs – 5561 (90%). Registered vary in type,
location and severity of exposures. By victims exposed person were killed vaccines administered.
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Side effects have not been reported.
Conclusion: To limit the risk of rabies in humans paramount importance is performed in the
postexposure prophylaxis. Necessary serious measures to limit the spread of stray dogs and control
immunizatioin in domestic ones.
Key words: rabies, postexposure prophylaxis, safety
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Въведение
Бесът представлява остра невроинфекция, която се характеризира с остра
психомоторна възбуда и терминални парализи, завършваща винаги със смърт.
Причинител на заболяването е Rabies
virus, чийто основен резервоар са диви
и домашни топлокръвни животни. Ефективна локализация на вируса са слюнчените жлези, откъдето при ухапване се
осъществява механизма на предаване.
Бесът е класическа зооноза [2,4]. В достъпната литература през последното
десетилетие се съобщава за случаи на
заразяване след трансплантация на тъкани и органи от инфектирани донори.
Този факт, както и случаите на преживели рабиес инфекция хора, дават основание научните търсения за справяне със
заболяването да продължават [2,5,6,9].
По данни на СЗО заболяването се среща в повече от 150 страни, предимно в
Африка и Азия. Броят на завършилите
фатално е над 55 000, като голям дял от
тях загиват в резултат на контакт с кучета
болни от бяс. Единственото сигурно средство за предпазване от бяс е извършването на активна и пасивна профилактика
с ваксини и имуноглобулини в зависимост от степента на риска. Ежегодно над
15 милиона души по света получават постекспозиционна профилактика. Първата
ваксина срещу бяс е разработена от Луи
Пастьор и приложена на човек през 1885
година. През годините имунопрофилактиката се усъвършенства, предлагат се
ваксини и имуноглобулини с доказана
ефективност и безопасност [1,3]. Наред с
мерките, които се предприемат по отношение на хората, напредък се отбелязва
и в борбата с основните резервоари на
вируса. Успехи се постигат с прилагането на ваксини за имунизация на животни
– домашни (през 70-те години се разработват и прилагат ваксини при кучета) и
14

диви (през 80-те години на миналия век).
СЗО препоръчва всяка страна да има
разработена програма за профилактика
и борба с беса [10,12]. В нашата страна
от 2009 г. се изпълнява Национална програма за контрол и изкореняване на беса
от територията на Република България
чрез орална ваксинация на лисиците срещу бяс.
Целта на проучването е да представи информация за настъпилите експозиции и извършените имунизации в област
Плевен за периода 2000-2009 година.
Материали и методи: Приложени
са методите на епидемиологично проучване и епидемиологичен анализ. Онагледяването на резултатите е извършено в
среда MS-Excel-2003.
Резултати: За проучения период в
област Плевен са регистрирани 6483 случая на експозиция с различни животни.
При 6169 (95 %) e извършена постекспозиционна профилактика. Разпределението по пол показва засягане на двата пола:
мъже – 58 %, жени – 42 %. Преобладават
експозиции сред градското население –
4549 (74 %). Инциденти са претърпели
лица от всички възрастови групи с преобладаване на активна възраст 20-59 г.
при 45 % от случаите (Фигура 1).
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Фигура 1: Възрастова структура на имунизираните лица

Регистрирани са различни по вид,
място и тежест експозиции (Фигура 2 а,б,в).
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Фигура 2а: Вид на експозицията

Фигура 3 Срок на провеждане на имунизацията след експозиция
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Фигура 2б: Локализация на експозицията
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Фигура 2в: Тежест на експозицията

Експозиции са осъществени от диви
(лисици, вълци, чакали, гризачи и др.) и
домашни (кучета, котки, говеда, овце, еднокопитни) животни, съответно 221 (4 %)
и 5940 (96 %). Пребладават инциденти
с кучета – 5561 (90 %). На претърпелите експозиция лица са приложени убити
ваксини. През 2000 и 2001 година се прилагат успоредно българска/руска и немска/френска убити ваксини. Към настоящият момент се прилага Verorab (Sanofi
Aventis Group). Една доза от 0,5 мл. съдържа Wistar Rabies вирусен щам PMWI
38-1503-3M. Прилага се по схема след
преценка степента на риска съгласно
указания на СЗО. От приложените дози
на територията на област Плевен нежелани системни реакции не са съобщавани. Срокът на провеждане на имунизация
след експозиция е показан на фигура 3.

Дискусия: Представен е обобщен
анализ на извършената в област Плевен
постекспозиционна профилактика на бяс.
За десетгодишен период са регистрирани
около седем хиляди експозиции. Анализът показва, че експозиции се съобщени
предимно сред градско население. Засегнати са всички възрастови групи. Осъществена е различна по вид, локализация
и тежест експозиция, което налага прилагането на имунопрофилактика. Осигуряването на ваксини е ритмично, но следва
да се отбележи, че липсва противобесен
имуноглобулин. Последният следва да
се прилага (по препоръки на СЗО) при
оценка III-та степен на риск: единични
или множествени дълбоки ухапвания или
одрасквания, разкъсвания на кожата, контаминация на лигавици със слюнка [7,11].
Настоящото проучване показва, че
в 90,4 % от експозициите е регистрирано
ухапване. В около 40 % нараняванията
са в областта на ръцете, горната част на
тялото и главата. Относителният дял на
тежките експозиции е изчислен на 1,8 %.
Вземането на решение за извършването
на ваксинация със или без имуноглобулин се преценява в зависимост от епизоотологичната и епидемична обстановка.
На територията на Северна България
ежегодно се регистрират случаи на бяс
сред животни. Въпреки ниската интензивност на епизоотията, регистрираните
случаи на инциденти с животни доказват
необходимостта от извършване на постекспозиционна профилактика. Данните от проучването показват, че ежегодно
се регистрират множество експонирани
лица, претърпели травми от животни. Водещи са наранявания причинени от кучета. Тези факти, констатирани и от други
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автори поставят въпроса за ограничаване популацията на безстопанствените
кучета, строг контрол върху имунизациите при домашните такива [4,8]. В Европа
ежегодно от бяс умират средно около 10
души (предимно на територията на Русия
и Украйна), ухапани най-вече от домашни
животни и скитащи кучета. Съобщават се
случаи на заразяване с вируса при пребиваване в ендемични райони. Въпреки,
че в България няма регистрирани случаи при хора през последните 20 години,
борбата с основния резервоар на вируса
стои на дневен ред. В редица европейски
страни (Полша, Латвия, Литва, Хърватия
и др.), включително и в България от 2009
г. действа програма за орална ваксинация на лисици, което ограничава разпространението на заболяването сред дивите
животни. Такива програми липсват в съседните ни страни – Сърбия, Румъния и
съществува възможност за преминаване
на инфектирани животни.
Заключение: За ограничаване риска от разпространение на бяс при хората
водещо значение има извършваната постекспозиционна профилактика от една
страна и от друга – борба с резервоара
на инфекцията. В страната се извършва
профилактика с високо ефективни и нискореактогенни ваксини. Не е решен въпроса с безстопанствените кучета.
Благодарности: Авторският колектив изказва благодарност към всички лекари, извършващи постекспозиционната
профилактика в обособените за целта
кабинети.
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
СРЕД МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА ИНФЕКЦИОЗНО И ДЕТСКО ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЯ НА МБАЛ „ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ“-АД,
ГР. СТАРА ЗАГОРА
Пекова Л, Г. Йосифова, А. Петрова, ДИО, МБАЛ, гр. Стара Загора

РЕЗЮМЕ

През периода декември 2011 – март 2012 г, на територията на област Стара Загора бе регистриран епидемичен взрив от хепатит А. Цел: Да се установи имунния статус
на медицинския персонал по отношение на вирусните хепатити. Материали и методи: В
проучването са обхванати 48 души – 8 лекари, 27 медицински сестри и 13 санитари. Направи се серологично изследване по ELISA метод за наличието на anti-HAV IgM, anti-HAV
total, HBs Ag, anti-HBc total, anti-HBs и anti-HCV. На лицата негативни за хепатит А се приложи двукратно през интервал от 6 до 12 месеца ваксина HAVRIX. Резултати и обсъждане:
Преболедували от хепатит А са 16 членове на персонала. За тях се получиха позитивни
резултати за anti-HAV total. Негативни за anti-HAV total се оказаха останалите 32 души.
Получиха се 4 позитивни резултата за носителство на HBsAg. С титри за anti-HBsAg под
1:10 са 5, при 3 липсват. При 26 проявили желание, се проведе имунизация с HAVRIX. При
тези с нисък постваксинален титър на антитела срещу хепатит В или липсващ такъв бе
препоръчана ваксинация срещу хепатит В. Заключение: Медицинският персонал, работещ
в инфекциозна среда е подложен на висок риск от заразяване с вирусите на хепатит А, В
и С. Използването на лични предпазни средства е безусловна необходимост, а приложението на ваксини е достъпен и целесъобразен начин за недопускане на ВБИ от хепатит.
Изводи: Осигуряването на безплатни ваксини за превенция на медицинския персонал срещу
вирусен хепатит трябва да се превърне в болнична политика.
Ключови думи: медицински персонал, хепатит А, В, Havrix
Адрес за кореспонденция: доц, Лилия Пекова, e-mail: pe_kova@abv.bg

PREVENTION OF VIRAL HEPATITIDES IN MEDICAL PERSONNEL OF THE DEPARTMENT OF
INFECTIOUS DISEASES OF THE CITY HOSPITAL “PROF. STOYAN KIRKOVICH” – CITY OF STARA
ZAGORA
Pekova L., G Yosifova, A. Petrova – DID, City hospital, Stara Zagora
SUMMARY
During the period December 2011 - March 2012, on the territory of Stara Zagora region an outbreak
of hepatitis A was recorded. Objective: To determine the immune status of the medical staff regarding viral
hepatitis. Materials and Methods: The study covered 48 people - 8 doctors, 27 nurses and 13 paramedics.
Serological testing was performed by ELISA method, for the presence of anti-HAV IgM, anti-HAV total, HBs Ag,
anti-HBc total, anti-HBs and anti-HCV. For the persons negative for hepatitis A, vaccine HAVRIX was applied
twice at an interval of 6 to 12 months. Results and discussion: 16 staff members have suffered from hepatitis
A in the past. Positive results for anti-HAV total have been found for them. Negative for anti-HAV total were
32 other people. We obtained 4 positive results for carriers of HBsAg. 5 people were with titers of anti-HBsAg
under 1:10, 3 had none. 26 expressed desire to be immunized with HAVRIX. For those with low or missing
post-vaccination titer of antibodies against hepatitis B one buster dose against hepatitis B was recommended.

17

III, 2014, 1(6)
Conclusion: The medical staff working in an infectious environment is subject to a high risk of infection with
hepatitis A, B and C. The use of personal protective equipment is an absolute necessity, and the use of vaccines is accessible and effective way to prevent nosocomial viral hepatitis. The supply with free vaccines for
the prevention of medical personnel against viral hepatitis should be a hospital policy.

Keywords: medical personnel, hepatitis A, B, Havrix
Address for correspondence: e-mail: pe_kova@abv. bg

Известно е, че здравният персонал
се отнася към рисковите групи за заразяване с инфекциозни заболявания, сред
които особено място заемат вирусните
хепатити А, В, С, Д, както и СПИН. Рискът от заразяване в болничната среда е
двупосочен от пациента към персонала и
обратно. Въпреки наличието на достъпна ваксина срещу хепатит А, HAV инфекцията продължава да е честа причина
за епидемични взривове по цял свят. Тя
може да доведе до остра чернодробна
недостатъчност, трансплантация и екзитус. Ваксинационното покритие като цяло
е ниско. Според проучване на Guturu P et
al., сред медицинския персонал е 28,8%
и това е над нивото на общата популация
[1]. През периода декември 2011 – март
2012г., на територията на област Стара
Загора бе регистриран епидемичен взрив
от хепатит тип А. Това насочи вниманието
към изследване на имунния статус на медицинския персонал на двете инфекциозни звена - ИО и ДИО на МБАЛ „Проф.
Стоян Киркович“-АД спрямо вирусни хепатити. Цел: Да се предприемат необходимите специфични превантивни мерки в
условията на засилена епидемична опасност чрез селективна имунизация.
Материали и методи: В проучването са обхванати 48 души медицински
персонал, работещ в двете инфекциозни
звена-8 лекари, 27 медицински сестри и
13 санитари. Направени са клиничен преглед и серологично изследване чрез ELISA за наличиетона anti-HAV IgM, anti-HAV
total, HBs Ag, anti-HB total, anti-HBs и antiHCV. На лицата, негативни за хепатит А
се приложи двуразово през интервалот 6
до 12 месеца ваксина HAVRIX.
Резултати и обсъждане: След снемане на щателна анамнеза, преглед и получаване на резултатите от серологичните изследвания се установи че 16/48 са
преболедували хепатит А – 5 преди да
постъпят на настоящата работа, 7 – по
18

време на работата си в ИО и ДИО. За 4 от
изслесваните, установяването на данни
за прекаран хепатит А бе изненадваща
находка. В процентно изражение 8,33%
от лекарите, 14,58% от медицинските сестри и 10,41% от санитарите са прекарали заболяването. По данни на Skinhoj P,
et al.[2] сигнификантно най-висок дял заболели от хепатит А се наблюдава сред
санитарите, което не съвпада с нашите
данни. По време на визирания епидемичен взрив от хепатит А нямаше заболели
сред медицинския персонал. Като основен рисков фактор за пренасяне на HAV
в болнична среда се определят ръцете
на персонала [3]. Грижите за пациента,
раздаването на храна, се явяват възможности за заразяване както на медицинския персонал, така и за разнасяне на
заразата сред останалите нехепатитноболни в стационара. Употребата на индивидуални защитни средства при вземане
на проби за изследване (кръв, изпражнения, урина), спазването на изискванията
за дезинфекция на ръцете, са задължителна основа за превенция. Всички пациенти с хепатит А се настаняват в съответен сектор. Не се допуска смесването
им с лежащо-болни с други заболявания
в стационара. Ваксините срещу хепатит
А осигуряват високо ниво на защита – в
над 95% за период от 5 години. За първи път такава ваксина е използвана през
1996 година, а от 1999г. навлиза масово
в области с висока заболяемост. Прилага се чрез интрамускулна апликация в
делтоидния мускул на 2 приема. Първият прием е свободно избираем момент, а
вторият следва да се осъществи в период от 6 до 12 месеца по-късно. Първата
доза започва да изгражда имунитет 2 до
4 седмици след апликацията. Използваха се ваксини HAVRIX за екстрена профилактика. Антитела срещу HAV над 20
mIU/mL се развиват при 88% ( 80%-98%)
от възрастните 15 дни след първата доза,
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а 99%-100% - след 1 месец [4].
26 здравни работници се имунизираха според указанията за приложение
на продукта (Табл. 1).
Табл. 1. Приложена ваксина срещу хепатит А HAVRIX на мед. персонал в началото на епидемичния взрив от хепатит А
2010/2011 г.
ПЕРСОНАЛ
ЛЕКАРИ МЕД. СЕСТРИ САНИТАРИ
Ваксинирали се
4
14
8
Отказали
1
6
Преболедували
4
7
5

Здравната култура и медицинското
образование би трябвало да допринесат
за по-голям стимул във връзка с възможностите за специфична профилактика.
Най-добре е ваксинопрофилактиката
да се предприеме преди избухването на
епидемичен взрив, за да има достатъчно
време организмът да изработи необходимите антитела в протективен титър. В началото на епидемията, обаче също може
да се разчита на успех.
По отношение на хепатит В установихме носителство на HBsAg при 2 медицински сестри и при 2 санитари. Анамнестични сведения за преболедуване от
хепатит В дадоха 12 служители, като това
се е случило по време на работата им в
инфекциозните звена при 5 от тях. Профилактирани с ваксина за хепатит В са
24 служители: 12 по програма на болница „Проф. Стоян Киркович“ и закупена на
собствени разноски при останалите 12.
Състоянието на постваксиналния имунитет се вижда на Фиг. 1.

За anti-HCV се оказаха позитивни
трима, при които заболяването е протекло аниктерично. Няма данни кога и как
са се заразили. Разходите за ваксинопрофилактика сред медицинските работници са приблизително 10 пъти по-малки в
сравнение с тези за лечение при евентуална заболяемост [5].
Заключение: Медицинският персонал работи в условията на повишен риск
от заразяване с вирусни хепатити, особено в отделенията по инфекциозни болести. Осигуряването на безплатни ваксини
за превенция на медицинския персонал
срещу вирусни хепатити трябва да се
превърне в болнична политика.
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Фиг. 1. Изследване на титъра на протективните антитела сред медицинския
персонал, ваксиниран срещу хепатит В
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НОВ МЕТОД ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ НА
ВЪЗДУХА В ХИРУРГИЧНИ СЕКТОРИ
Т. Петкова1, И. Попиванов2, Ц. Цветанов2, С. Баръмов3,, Е. Пенков3, Ц. Дойчинова1, Д. Шаламанов1, А.Галев3
1

МУ-Плевен, 2ВМА-София, 3 НПЦВЕХ - ВМА

Резюме
Цел на доклада е да представи информация относно усъвършенстването на системите за доставяне на въздух в операционните зали. Материал и методи. Разгледано е
значението на въздуха като фактор на предаване в болниците. Направена е характеристика на съвременните системи за обеззаразяване на въздуха в операционните зали по литературни данни. За проследяване динамиката на микробната контаминация е извършен
мониторинг на филтровентилационна система от конвенционален тип, подаваща въздух
в две операционни на многопрофилна болница – урология и обща и коремна хирургия. Резултати и обсъждане. Съпоставянето на ефектите, които настъпват след подаване на
обеззаразен въздух в операционните зали по конвенционален начин и като ламиниран въздушен поток, показва предимства на втория за предотвратяване на епидемиологични рискове сред оперираните пациенти. Динамиката на микробната контаминация на въздуха в
проучваните операционни зали показва нарастване броя на изолираните микроорганизми
в м3 в края на работния ден и поява на санитарно-показателни такива. Характеристиката на въздушните потоци при новият тип филтровентилационни системи минимизира
риска от контаминиране на оперативното поле. Изводи. С филтровентилационните системи от ламинарен тип се създават възможности за покриване на съвременните болнични стандарти в тези области и съответно за по-ефективен епидемиологичен контрол в
рискови болнични обекти.
Ключови думи: ламинарни филтровентилационни системи, конвенционални филтровентилационни системи, микробно съдържание на въздух, колони формиращи единици.
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AN ADVANCED METHOD FOR AIR DECONTAMINATION
IN A SURGICAL FACILITY
T. Petkova1, I. Popivanov2, Tz. Tzvetanov2, S. Baramov3, E. Penkov3, Tz. Doychinova1, D. Shalamanov1 ,
A.Galev3, 1MU-Pleven, 2MMA-Sofia, 3SCMEH - MMA
SUMMARY
The aim of the paper is to present information on improving the systems supplying air to operation
rooms. Material and methods. The role of air as a factor for transmission of infections in hospitals is discussed. Characteristics of modern systems for decontamination of air in operating rooms are presented, based
on literature data. The dynamics of microbial contamination, filtration and ventilation, using conventional systems supplying air to two operating rooms in a multiprofile hospital was monitored. The operating rooms for
the urology and general and abdominal surgery are located in a separate operating room facility. Results and
discussion. Juxtaposition of the effects seen after sending decontaminated air to the operating rooms in a
routine fashion and by way of laminar air flow revealed the advantages of the latter in view of prevention of
epidemiological risks among the patients operated on. The dynamics of microbial contamination of air sent to
the operating rooms studied demonstrated an increase in the number of microorganism isolated per cubic meter at the end of a working day, as well as a presence of microoranisms indicating epidemiologically significant
contamination with bacterial flora. The parameters of air supplied through a new type of laminar filtration and
ventilation systems minimize the risk of contaminating the surgical site. Conclusions. Laminar flow systems
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make it possible to meet modern hospital hygiene standards and allow for more effective epidemiological control in risk hospital facilities.

Key words: laminar flow ventilation systems, conventional flow ventilation systems, microbial air contents, colony forming units.
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Директните контакти на медицински
персонал с болни и парентералният път
на пренасяне на болничните биопатогени
безспорно са основни за вътреболничните инфекции (ВБИ), но от друга страна, значението на въздуха все още не се
оценява достатъчно реално. За това допринасят множество проучвания от 70-те
и 80-те години, в които се правят обосновани предположения и изводи, че контаминацията на повърхности, въздух и
други фактори от болничната среда не са
водещи. Поради това въздухът не е много подробно изследван. От друга страна,
възможно е някои инфекции, настъпили
след контактно предаване, да са резултат
от предшестващ въздушен пренос на микроорганизми, които вторично са попаднали върху повърхности на обекти от средата около болния. В епидемиологията
това се определя като „кръстосана контаминация” или „кръстосана трансмисия”.
За практиката е важно, че някои фази от
реализирания механизъм на предаване
остават скрити или неизяснени. Най-големи рискове за кръстосана контаминация има в интензивните сектори. Върху
връзките между микробната контаминация по различни повърхности в болниците и пренасянето на биопатогените от тях
посредстом въздух, е обърнато внимание
в обстойния доклад на Otter et al. [9]. В
наши предишни изследвания на въздуха в операционни с различен профил на
ВМА сме установявали на височина 1,2 м
от пода, в края на работната смяна, микробно съдържание в стойности от 157 до
667 кфе/м3 - в операционните „урология”
и „обща и коремна хирургия” [1, 3]. В тези
проучвания ние установихме преобладаване на банални дифтероиди, не толкова
патогенния коагулазо-негативнен стафилокок, в отделни проби имаше наличие на
значимите за вътреболничната патология
микроорганизми S. Aureus и Serratia.
Епидемични ситуации в болниците, възникнали след въздействие

на контаминиран въздух. Списъкът на
ВБИ, които се предават с въздух, включва
множество заболявания и обикновено започва с туберкулоза и аспергилоза, причинителите на които се открояват с много
висока устойчивост [5]. Освен тях, инфекции с контаминиран въздух са предизвиквани от тривиалните за болничната среда MRSA, Acinetobacter, Pseudomonas и
някои други микробни видове [4]. Според
проучвания Hart et al. [7] и Streifel [10] от
90-те години, около 30% от съвременните
ВБИ се дължат на аерозол с Legionella.
Ролята на щамове Aspergillus е подробно изяснена в доклада на Vonberg и
Gastmeier от 2006 г., в който са систематизирани данни от всичките 53 публикувани
към момента проучвания на нозокомиална аспергилоза [11]. От проследените 458
пациента, 356 са развили инфекция на долните дихателни пътища с различни варианти на причинителя, като най-често е изолиран Aspergillus fumigatus – 154 и
Aspergillus flavus – 101 случая. Основната
група инфектирани лица – 299 (65,3%) са
били с хематологични злокачествени заболявания. Общата смъртност сред тях е
57,6%, а при имунонекропоментираните –
39,4%. Заразяванията се свързват преди
всичко с ремонти и обновявания на болнични структури (в 23 случая потвърдени,
в 3 предположени, или общо 49,1% от
всички епидемии), следвани от дефекти
на системата за доставка на въздух - 9
случая и обикновена болнична контаминация - 6 случая (17% общо за тези последни две причини); 12 епидемии са с неизяснени източници. Описаните в литературата епидемични ситуации с доказан етиологичен агент, който е пренасян чрез въздуха на пациенти в операционни зали, са
немного на брой, но показателни в няколко
отношения. Епидемията в университетска
болница на щата Охайо от 1990 г. e продължила 4 години, докато се открие причинителят - гъбичен щам Penicillium. През
това време са обхванати 47 оперирани
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(една значителна част имунокомпроментирани) с различна локализация на инфекцията, и при два случая инфекция на
хирургичната рана. Микробиологичният
анализ показва контаминация на въздуха
в операционните - 195 кфе/м3 от същия
щам, а в коридора само 14 кфе/м3. Силно
контаминирани с Penicillium са се оказали
повърхностите на въздуховодите от терминалите на филтро-вентилационната
система, доставящи въздуха в залите, където са били извършени операции на пациентите. След подмяна на тези участъци
от въздухопреносната система и цялостна
дезинфеция на помещенията със спороцидни средства, не са установявани нови
заразявания [6]. Вътреболнична епидемия
с доказани Aspergillus сред 6 пациенти с
двама починали е възникнала за 2 години
при лица с хирургични рани след ампутация, перитонит и няколко други тежки оперативни интервенции в Университетски
здравен център Сан Антонио, Тексас (2003
г.). Независимо, че случаите са се проявили за дълъг период, общото между тях е,
че всички пациенти са били оперирани в
рамките на 12 дни в една и съща операционна зала. Микробиологичният анализ
доказва Aspergillus fumigatus при трима и
Aspergillus flavus при другите трима пациенти. Прегледът на дифузьорите, с които
се разпръсква въздуха в залата, е показал
силно изразена корозия, като резултат от
продължителна кондензация, разрушено
фолио на финалния филтър и масивна
контаминация на тези места. Изолираните
два щама на Aspergillus са се оказали еднакви с идентифицираните щамове от раните. След санирането на филтро-вентилационните системи (ФВС) не се установяват нови случаи [8]. Разгледаните две
епидемични ситуации отразяват важни
предпоставки за възникване на въздушнопреносими инфекции в операционните
зали, произтичащи от ФВС. Най-общо те
са свързани с експлоатацията на съоръженията. От значение за недопускането
им са редовното провеждане на технически прегледи и своевременна подмяна на
филтри и дефектирали елементи. Цялостният проблем обаче има и две други страни, върху която сега се обръща голямо
внимание. Едната от тях е по отношение
внедряването на модерните HEPA, ULPA и
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SULPA филтри като рутинни средства.
Тази стратегия е наложителна, защото
обикновените филтри задържат само 8095% от частиците с диаметър до 5 μm, а
спорите на Aspergillus са с големина между 2,5 -3,0 μm. Другата особеност произтича от натрупаните познания на „нозокомиалната аеробиология” - едно ново направление, изучаващо характеристиката на
въздушните потоци, които се създават в
операционните зали след навлизането на
филтрирания въздух в тях, и разработване на методи и средства за недопускане
на вредно влияние. В настоящият момент
операционните блокове на болниците са
оборудвани основно с ФВС от т. нар. „конвенционален” тип. Постъпването на въздуха при този тип системи става от два
или повече отвора на стените до тавана,
обикновено в ъглите на помещенията, а
изтеглянето става през отвори близо до
пода. След навлизането, движението на
въздуха е под форма на няколко потока,
които се насочват към съответните изходи
за аспирация. Изследванията са показали, че при тази динамика на въздушните
потоци, в резултат на турбуленция, една
част от въздуха, след като е достигнала
пода се завихря и се издига обратно нагоре. По този начин се създават реални рискове за контаминиране на оперативното
поле, особено ако операцията е продължителна и в залата присъства повече персонал. За преодоляване на разгледаните
неблагоприятни ефекти вече са разработени и се внедряват ФВС от нов тип, наречени ламинарни. Те гарантират „ултрачист въздух” и се отличават от конвенционалния тип по няколко характеристики.
Постъпването на въздуха в операционната зала става от тавана в центъра на помещението, където е монтиран специален
правоъгълен панел, съдържащ множество
малки дифузьори. Панелът, съответно дифузьорите, осигуряват подаване на въздух под форма на слой, който се придвижва плавно и с равномерна скорост надолу,
само в една посока и без турбуленция.
Площта на панела е съобразена така, че
да покрива достатъчна работна площ - за
операционната маса, за масата с анестезиологичното оборудване и встрани за
персонала. Въздушният поток се характеризира като еднопосочен и изключва зави-
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хряне. Върху оперативното поле се доставя директно чист въздух. Изтеглянето на
въздуха става от отвори с големина и локализация, каквито са възприети и в конвенционалния тип, но цялостният процес
е определено по-безопасен от епидемиологична гледна точка. Необходимата
30-кратна вентилация за 1 час се постига
при много по-благоприятни условия. В
усъвършенствания вариант на ламинарния тип ФВС, освен главния еднопосочен
поток, има подаване на въздух от още четири странични ивици с дифузьори. Те
формират линеарни еднопосочни потоци
с по-малка площ на падащия слой. С тях
се създава една допълнителна преграда
около зоната на оперативното поле. Тя
пречи на придвижването на контаминиран
въздух от крайните части на помещението
към работната зона с ултра-чист въздух.
Разгледаните две разновидности на този
метод се означават и като „ламинарен таван”. Освен това, има разработена също и
система за хоризонтален ламинарен поток. Тя е подходяща за доставка на филтриран въздух в болнични стаи, предназначени за индивидуално настаняване на
болни с контагиозна въздушно-преносима
инфекция, като например туберкулоза.
Целта в случая е да се предотврати въздушно заразяване на медицински персонал. Ламинарен въздушен поток в други
разновидности отдавна е внедрен във
фармацевтичната промишленост и в някои специални лаборатории с повишени
изисквания към въздуха на работната среда (т.н. „ламинарни боксове”). Съгласно
българските и международни стандарти, в
болничните помещения са задължителни
определени показатели за микробна контаминация на въздуха [2, 5]. Използването
на ламинарен тип ФВС и поставянето на
съответните високоефективни филтри намалява значително възможността за контаминация на въздуха в рискови болнични
обекти. Заключение/изводи: Ролята на
въздуха за поява на ВБИ, макар и непървостепенна в сравнение с тази на ръцете
на медицинсклия персонал и медицинския
инструментариум, не бива да се подценява. Модернизирането на ФВС с внедряване на ламинарния тип, осигуряващ по-благоприятна дисперсия и поток на въздуха,
намалява рисковете от пренасяне на би-

опатогени в болнични помещения, каквито
са операционните зали. Микробиологичната и динамичната характеристики на
въздуха в съвременните операционни и
други рискови болнични обекти подлежат
на периодичен мониторинг, а критериите
за това се завишават в международната и
националната нормативна база. Като се
има предвид, че у нас отскоро е започнало
внедряване на ламинарни ФВС с еднопосочен поток, някои от заложените критерии за въздуха все още не могат да бъдат
изцяло постигнати. Епидемиологичният
контрол по отношение на въздуха в болниците следва да има по-голяма насоченост
в това отношение.
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ВЛИЯНИЕ НА ВЪЗРАСТТА ВЪРХУ ХОСПИТАЛИЗИРАНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ
Тодор Черкезов, д.м. МБАЛ - Кърджали

РЕЗЮМЕ
Застаряването на населението е проблем на цивилизования свят. Той е особено
актуален за нашата страна, но не по причини, свързани с висок стандарт на живота, а
тъкмо обратното: в резултат на особеностите на прехода в България голяма част от
населението в по-млада възраст емигрира в чужбина и относителният дял на хората
над 65г. се увеличава. Хоспитализираната заболеваемост нараства пропорционално с увеличаване възрастта на пациентите. Честотата на хоспитализациите при възрастните хора е 37.2 на 100 човека от населението над 65 години и е значително по-висока от
средната за страната / 22.6 на 100 /. Основни причини за болнично лечение са болестите
на органите на кръвообращението, болестите на дихателната система, на храносмилателната система, злокачествени заболявания и травми. Нарастването на хоспитализираната заболеваемост от социалнозначими заболявания при възрастни пациенти през
последните години е очевидно и това говори не само за агресивността на външните и
вътрешните фактори, но и за инсуфициентност на доболничната медицинска помощ и
накърнено здравно-социално поведение. В тези насоки следва да се концентрират усилията за промоция на здравето и профилактика на болестите.
Ключови думи: застаряване, възраст , хоспитализирана заболеваемост, социалнозначими заболявания, профилактика
Адрес за кореспонденция: МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски”АД, бул.”Беломорски” 53,6600 Кърджали
тел.0361 68 383 , e-mail: dr_ tcherkezov@abv.bg

AGING INFLUENCE ON THE HOSPITALIZED MORDBIDITY
Todor Cherkezow, PhD, City hospital – Kurdjali
SUMMARY: Population aging is a problem of the civilized world. It is especially relevant for our country,
but not for reasons related to the higher standard of living, but on the contrary: as a result of the particuliarities of the transition in Bulgaria, the majority of the population in the younger age emigrated abroad and the
proportion of people over 65 years has increased. Hospital incidence increases proportionally with increasing
patient’s age. Frequency of hospitalizations in the elderly is 37.2 per 100 persons of the population over 65
years and is significantly higher than the national average / 22.6 per 100 /. Main reasons for hospitalization
were diseases of the circulatory system, diseases of the respiratory system, the digestive system, cancer and
trauma. The increase in the hospital incidence from socially significant diseases in adults in recent years is obvious and speaks not only to the aggressiveness of the internal and external factors, but also for insufficiency
of outpatient medical care and impaired health- social behavior. In these directions, efforts on health promotion and disease prevention should focus.

Keywords: aging, age, hospitalized morbidity, social significant diseases, prevention
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Застаряването на населението е
една от основните характеристики в съвременното развитие на цивилизования
свят. Прогнозите на ЕВРОСТАТ за страните на ЕС предвиждат, че към 2050г. броят
на хората над 65 години ще се увеличи с
24

над 70%. Тези промени в демографската структура на населението ще наложат
увеличаване търсенето на медицинска
помощ и ще предизвикат увеличаване
на разходите за здравеопазване с около
25%. По данни на НСИ, в края на 2012г.
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лицата над 65 годишна възраст в България са 1 392 078 или 19.2 % от населението на страната . Сравнение с 2011г. делът на населението от тази възрастова
група е нараснал с 0.4% , а спрямо 2005г.
увеличението е 2%. По тези показатели
България се доближава до Германия, където 20% от населението е над 65 години.
В регионален аспект най-застаряващо е населението в областите Видин /
26,45/, Габрово / 24,3% / и Ловеч / 21,1%/.
Общо в 15 области на страната този дял
е над 20% от населението на областта.
Най-нисък е делът на възрастното население в София /16.1%/, Благоевград /
16.6%/, Варна / 16.7%/ и Бургас /16.8%/.
С напредване на възрастта хората все
повече изпитват потребността от социална закрила, психологична подкрепа и
медицински грижи, поради загубата на
физическа дееспособност, нарастващата патология с мултиплен и кумулативен
характер и висока смъртност. Заболеваемостта и смъртността сред населението в
напреднала възраст е биосоциално явление, в основата на което стоят безспорно прогресиращата инволюция и атрофия с необратим характер в съчетание
с проявлението на конкретните социални
фактори. Честотата на хоспитализаците
при възрастните хора е 37.2% от населението на възраст 65 и повече години
е значително по- висока от средната за
страната. / 22.6% /. Основните причини за
болничното лечение при възрасните са:,
БОК- болести на органите на кръвообращението – 29%, болести на дихателната
система – 10,7%, болести на храносмилателната система – 10,4%, злокачествени заболявания – 8 %, травми – 5 %.

ʯ̸̨̡̛̣̖̭̯̖̦̌̏
̨̨̨̛̦̬̱̦̏̍̌̏̌́̚
8%

ʥ̨̛̣̖̭̯̦̌
̵̨̛̬̦̭̥̣̯̖̣̦̯̌̌̌
̛̭̭̯̖̥̌̌
10%

ʥ̨̛̣̖̭̯̦̌
̨̛̬̦̯̖̦̐̌̌
̡̨̨̨̛̬̻̬̺̖̦̖̯̏̍̌
29%

ʥ̨̛̣̖̭̯̦̌
̸̡̨̨̨̨̛̪̦̪̣̯̏̌̌
̛̭̭̯̖̥̌
˃̛̬̥̌̏
6%
5%

ʪ̡̨̛̬̱̣̭̖̐̌̏
̨̛̣̖̭̯̍
31%
ʥ̨̛̣̖̭̯̦̌
̵̛̯̖̣̦̯̔̌̌̌
̛̭̭̯̖̥̌
11%

Фиг.1 Хоспитализирани на възраст
над 65 г. по причини

Останалите случаи на хоспитализация (31%) са разпределени по други класове болести
Като цяло тези данни се потвърждават при проведено проучване на хоспитализираната заболеваемост в МБАЛ
„Д-р Ат.Дафовски” АД – гр.Кърджали, при
което е направен сравнителен анализ на
данните за деветмесечието в три последователни години – 2011, 2012 и 2013 г.
Табл.1 Хоспитализирани болни в ЛЗ
ХОСПИТАЛИЗИРАНИ
БОЛНИ

ОБЩО

в т.ч. над
64г.

%

I – IX 2011г.
I – IX 2012г.
I – IX 2013г.

13178
13303
13996

4258
4340
4622

32
33
33

Установява се, че от общия брой хоспитализирани, между 32 и 33% са лица във
възрастовата група 65 и над 65 години.В
структурата на заболяванията, които найчесто се явяват причина за хоспитализация при възрастните пациенти с най-голямо значение са следните 5 групи:
Табл.2: Хоспитализирани болни в ЛЗ с болести на органите на кръвообращението
БОЛЕСТИ НАОРГАНИТЕ НА
КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
I – IX 2011г.
I – IX 2012г.
I – IX 2013г.

в т.ч.
над 64г.
2439 1351
2584 1428
2876 1586

ОБЩО

%
55
55
55

Табл.3 Хоспитализирани болни в ЛЗ с
болести на дихателната система
в т.ч.
БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА
ОБЩО
над 64г.
СИСТЕМА
I – IX 2011г.
1784
445
I – IX 2012г.
1537
353
I – IX 2013г.
1540
341

%
25
23
22

Табл.4 Хоспитализирани болни в ЛЗ с
болести на храносмилателната система
в т.ч.
БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАОБЩО
над 64г.
ТЕЛНАТА СИСТЕМА
I – IX 2011г.
1052
358
I – IX 2012г.
1048
392
I – IX 2013г.
1097
405

%
34
37
37
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Най-често срещаните заболявания,
станали причина за хоспитализация на
възрастните хора са: Болести на органите
на кръвообращението (Мозъчен инфаркт,
исхемична болест на сърцето, сърдечна
недостатъчност), Болести на дихателната
система ( Бактериални пневмонии, хронични болести на долните дихателни пъ-

Табл. 5 Хоспитализирани болни в ЛЗ с
травми и отравяния
ТРАВМИ И ОТРАВЯНИЯ

ОБЩО

I – IX 2011г.
I – IX 2012г.
I – IX 2013г.

898
1088
1082

В т.ч
%
над 64г.
241
27
282
26
283
26

Табл.6 Хоспитализирани болни в ЛЗ с болести на ендокринната система
БОЛЕСТИ НА ЕНДОКРИННАТА СИСТЕМА

ОБЩО

В т.ч. над 64г.

%

I – IX 2011г.
I – IX 2012г.
I – IX 2013г.

651
496
649

236
162
207

36
33
32

Табл.7 Хоспитализирани с остър инфаркт на миокарда
От тях
От тях От тях От тях От тях
жени на
мъже на мъже на мъже на жени на
възраст
Диагнози
Общо
възраст възраст възраст възраст
35 до
под 35г. 35 до55г над 55г. под 35г.
55г.
Хоспитализирани
92
2
15
36
0
4
всичко 2011г.
Хоспитализирани
113
2
27
54
0
3
всичко 2012г.
Хоспитализирани
117
0
16
72
0
2
всичко 2013г.

напр.
От тях
направена ангиожени на
фибрино- пластика
възраст
или хир.
лиза
над 55г.
интерв.
35

0

84

27

1

99

27

0

110

табл.8 Хоспитализирани с мозъчен инсулт

Диагнози

Хоспитализирани
всичко 2011г.
Хоспитализирани
всичко 2012г.
Хоспитализирани
всичко 2013г.

От тях
мъже на
Общо
възраст
под 35г.

От тях
мъже на
възраст
35 до 55г

От тях
мъже на
възраст
над 55г.

напр.
От тях
От тях
От тях
направена ангиожени на
жени на
жени на
фибрино- пластика
възраст
възраст
възраст
или хир.
лиза
35 до
над 55г.
под 35г.
интерв.
55г.

687

2

43

288

2

32

320

0

0

854

0

31

343

0

53

427

0

0

989

2

40

410

1

44

492

0

0

От тях
жени на
възраст
35 -55г.

От тях
жени на
възраст
над 55г.

табл.9 Хоспитализирани със захарен диабет

Диагнози

От тях
От тях
От тях
От тях
мъже на мъже на мъже на жени на
възраст възраст възраст възраст
Общо
под 35г. 35 - 55г. над 55г. под 35г.

Хоспитализирани - всичко 2011г.

572

9

78

249

3

67

166

Хоспитализирани- всичко 2012г.

419

6

61

116

6

58

172

Хоспитализирани- всичко 2013г.

563

15

90

133

4

76

245
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тища, др. болести на горните дихателни
пътища), Болести на храномилателната
система ( на жлъчния мехур, жлъчните
пътища и задстомашната жлеза, др. болести на червата , болести на хранопровода,
стомаха и дванадесетопръстника),
Травми , отравяния и някои други
последици от въздействието на външни
причини (на тазобедрената става и долен
крайник, на раменен пояс и горен крайник,
на главата), болести на еднокринната система, разтройство на храненето и на обмяната на веществата (захарен диабет).
При анализ на хоспитализираната заболеваемост при лица на 65 и повече години е
важно да се вземат предвид три социалнозначими заболявания – остър инфаркт на
миокарда, мозъчен инсулт и захарен диабет, които сами по себе си или с последващите усложнения се явяват най-чести
причини за смъртност сред възрастните.
От изложените данни се установява , че
най- голям брой от хоспитализираните пациенти по трите наблюдавани нозологични единици са тези на 55 годишна възраст.
Очевидна е тенденцията за „подмладяване на болестите” - все по - голямо засягане на възрастовата група от 35 до 55
години и дори интервенция в групата под
35 години. Общото между трите социално значими заболявания, е че основните
предразполагащи фактори са затлъстяването и артериалната хипертония, които
се разпространяват епидемично в цивилизования свят, където храненето е все
по-обилно и неправилно, а движението
все по- ограничено до липсващо. Общият
патогенетичен механизъм е атеросклерозата, от която за съжаление са поразени
не само много възрастни хора, но и младежи. Според проучване на НЦОЗА 30%
от учениците са с наднормено тегло. Като
цяло 49% от населението у нас е с наднормено тегло, а във възрастта над 50 години - 65% от хората са с различна степен
на затлъстяване. Налагат се два извода:
За недостатъчна превенция в личен и
обществен аспект. За неефективно функциониране на първичната медицинската
помощ в посока промоция на здравето
и профилактика на болестите. Профилактичният преглед нормативно е указан като
задължителен, но повечето от половината българи го пропускат. По справка на

НЗОК един на четирима здравноосигурени лица минават ежегоден профилактичен преглед. Борбата със социално значимите заболявания, които са най – чести
причини за хоспитализации и смъртност,
особено при възрастните пациенти, изисква разработване на активна превантивна
стратегия, с два акцента: Информираност
на хората за рисковете на здравето. Изграждане на личен здравословен начин
на живот / система от ценности, касаещи
здравето и дълголетието/. В условията
на демографска криза човечеството все
повече се стреми не само да „прибави години към живота”, но и да „прибави живот
към годините”. В тази посока следва да
се налагат консолидираните усилия на
здравните политици, държавните институции, медицинското съсловие и на всеки
български гражданин.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, ПРОВЕДЕНИ В ОБЕКТИ ЗА
ПРЕБИВАВАНЕ НА БЕЖАНЦИ КЪМ ДАБ ПРИ
МС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ ( М. 9 – 10.
2013Г.)
Ц. Илиева, О. Иванов, И. Маева, СТОЛИЧНА РЗИ
РЕЗЮМЕ
Споделяме нашия опит в организацията, управлението и контрола на ДДД мероприятия, проведени в бежански центрове в гр. София. През последните месеци (септември–
октомври) на годината в страната навлязоха голям брой бежанци, предимно от Арабска
Република Сирия, които бяха настанени в различни центрове в страната. В София броят
им е над 2000 дущи и са настанени в три центъра на ДАБ при МС – РПЦ база „Монтевидео”,
във кв. „Враждебна” и във „Военна рампа”. Концентрацията на голяма маса хора на сравнително малка жилищна площ, пренаселването, както и настаняването в необитавани от
няколко години сгради създава потенциална възможност от възникване на редица заразни
и паразитни болести. С цел превенция и снижаване до минимум опасността от тяхното
разпространение се организираха и проведоха, под контрола на Столична РЗИ цялостни
мероприятия по ДДД. Обработките се проведоха в периода 14 – 25 Х.2013г. от регистрирана в МЗ фирма, работеща по договор с ДАБ. При извършване на мероприятията, експерти на СРЗИ проследиха и извършиха контрол върху: технологията на обработките,
използваните биоцидни препарати, формите на приложение и изготвянето на работните
разтвори, както и тяхното безопасно прилагане в особено рискова среда. Текущо продължава проследяването на ефективността от ДДД мероприятията и необходимостта от
допълнителни обработки в различните бази.

Ключови думи: бежански лагери,дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
Адрес за кореспонденция: Столична РЗИ, тел. +3592 8130 435, e-mail: cezi1956@abv.bg

DISINFECTION AND PEST CONTROL ACTIVITIES IN ORDER TO PREVENT THE SPREAD OF
INFECTION AND PARASITIC DISEASES HELD IN REFUGEES CENTERS IN SOFIA, STATE AGENCY
FOR REFUGEES, MINISTRY OF HEALTH /SEPTEMBER - OCTOBER 2013/

Ilieva. Tc., Ivanov O., Maeva I., SOFIA RHI
SUMMARY
With this article we share our experience in organization, management and control of disinfection and
pest control /DPc/ held in refugee centers in the city оf Sofia. In recent months /September and October/of
2013 a lot of refugees entered the country. The refugees are predominantly from Syrian Arab Republic. They
were stationed in several refugee centers in Bulgaria. In the city of Sofia refugees centers are Montevideo /
State agency for refugees/, Vrazhdebna and Voenna rampa with over 2 000 people. The concentration of
large number of people in a relatively small living area along with overpopulation and accommodation of refugees in vacant buildings create a potential to occur variety of infection and parasitic diseases. In order to prevent and to reduce the spread of infection and parasitic diseases to a minimum level were held and organized
a complete DPc activities under the supervision of the Regional health inspectorate – Sofia. The DPc activities
took place in between 14 - 25.10.2013. The company which did the DPc activities is registered at the Ministry

28

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

of health and has contract with the State agency for refugees. Experts from the Regional health inspectorate
– Sofia did supervision and tracking of technology of activities, biocide products, forms of application, preparation of solutions and safe use in hazardous environments.Currently continues the monitoring of the effectiveness of DPc activities and the need of extra ones in other refugees centers.

Key words: refugees centers, disinfection and pest control
Address for correspondence: Tzezarina Ilieva, Sofia Regional Health Inspectorate, telephone +3592 8130 435,
e-mail: cezi1956@abv.bg

През последните няколко месеца
на 2013г. на територията на страната се
създаде кризисна ситуация с настаняването на чуждестранни граждани, кандидатстващи за статут „бежанец”. По данни
на ДАБ по-голяма част от тях са с преобладаващ произход от Арабска Република
Сирия. Сред тях има и лица от Афганистан, Ирак, Мали, Камерун, Гана и други.
На територията на София бежанците
са над 2 000 и продължават да се настаняват нови. Те са настанени в три бази
на Регистрационен приемателен център
(РПЦ) към ДАБ при МС. Основната, която
е съществуваща е на ул. „Монтевидео” №
21 (р-н Овча купел). Допълнително бяха
разкрити две бази в кв.”Враждебна”, бул.
„Ботевградско шосе” № 270 и в кв. „Военна рампа”, ул. „Локомотив” №11. Териториите, от които пристигат лицата кандидатстващи за бежанци, концентрацията
на голяма маса хора на сравнително малка жилищна площ, пренаселването и настаняването в необитавани от години сгради, създават предпоставка от възникване
на епидемични ситуации и представляват
потенциална опасност.
Основна цел : Да споделим нашия опит в организацията, управлението
и контрола на превантивни мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизацияи, извършени през м.ІХ и м.Х
2013г., при така създалата се екстремна
ситуация в трите бази за бежанци в столицата: Настаняване на бежанците в
сгради, които не са обитавани няколко
години – (2 сгради на закрити учебни заведения). Липсата на достатъчен брой
санитарни възли (тоалетни и бани) на територията на базите. Липсата на места
за организирано хранене на настанените
лица (столови и кухненски помещения).
Концентрацията на голямо количество
хора на малка площ (класни стаи).Преоб-

ладаваща част от бежанците са майки с
деца и събирането им в затворени колективи предвид сезона, води до потенциален риск от възникването на епидемични
взривове от различен произход.
Материали и методи: Анализирани
са данните от проведения текущ контрол
по време на обработките по ДДД и са определени основните насоки за корективни действия при разкриването на нови
бази за бежанци.
Резултати и обсъждане: При извършените текущи провеки по ДДД в трите бази се констатира, че 2 от тях са необитавани от няколко години постройки,
строени за учебни заведения. Същите не
са били подготвени предварително, а лицата са настанени непосредствено след
регистрацията им в РПЦ. Тяхното санитарно-хигиенно състояния, вкл. плъхонепроницамост и достъп за развитие на
насекоми с медицинско значение, вектори за разпространение на заразни и паразитни болести е много лошо. С цел да не
се допусне утежняване на епидемичната обстановка в гр. София бяха връчени
предписания до ДАБ. Разпоредихме да
се организират и проведат редица мерки
за превенция и намаляване на риска. Освен проведените профилактични имунизации на децата в центровете, извършените профилактични изследвания на целия контингент, регулярния ежеседмичен
здравен контрол се предписа незабавно
да се организират мероприятия по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на
територията на 3-те сгради, определени
за бежански лагери, както и прилежащите
територии към и около тях. Преди обработките, експерти на СРЗИ, комендантите
и представители на фирмата изпълнител
на ДДД, извършиха оглед на всички помещения, включително мазета, абонатни
станции, помощни постройки и двор на
29
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трите бази. Констатира се, следното:
 На прозорците в мазетата липсват
стъкла и мрежи, с което е осигурен свободен достъп за навлизането отвън навътре, както на гризачи, така и на котки и
др. животни.В помещенията до абонатни
станции особено на база „Враждебна” и
база Монтевидео” има наводнени участъци с канални води, създаващи благоприятни условия за развитие на комари
(констатирана висока численост от вид
„Кулекс”), както и на следи от гризачи.
В помещенията на бившият хранителен
комплекс в база „Враждебна” се откриха масово екскременти от гризачи (сив
плъх и мишки). В санитарните възли на
3 - те бази има запушени тръби и видимо замърсяване с фекални маси, което
представлява особен епидемичен риск.
В бившите класните стаи (сега жилищни
помещения) се готви храна на земята
и битовият отпадък е в самите помещения, което е предпоставка за развитието
на мухи и хлебарки. В изпълнение на даденото предписание, акциите започнаха
след разработването на оперативен план
и одобрен график, съвместно с директора
на РПЦ София, новоназначените коменданти на базите, както и ръководителя на
ДДД дейностите на фирма „Хигия О.С.”,
ЕООД, с която ДАБ има сключен договор
за извършване на обработки. Фирмата е
регистрирана от 2005г. и регулярно контролирана от СРЗИ.
Звеното при СРЗИ работещо по
проблема ДДД, разработи методологията и контролира: качеството и технологията на обработките; вида на
препаратите;работните концентрации на
инсектицида и дезинфектанта, разходните норми; формите на приложение и начина на залагане на родентицидите, както
и тяхното безопасно прилагане в особено
рискова среда. Лицата настанени в базите, бяха уведомени за извършващите се
обработки с уведомителни табели, поставени на видни мяста, изготвени от официални преводачи на ДАБ на арабски език.
Дезинфекция: Мероприятия с цел
крайна дезинфекция: При избора на дезинфектант се целеше да се постигне бърз
и добър ефект, като се подбра препарат с
АДВ Натриев дихлоризоцианурат. Подбора бе съобразен с факта, че той притежа30

ва мощно действие върху вегетативните
форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, включително ТВС
бактерии, гъбички, протозои, алгии и др.
Има изразен вирусоциден ефект върху
вирусите на хепатит А, В, С, ХИВ, полиомиелит тип 1, 2 и 3, аденовирус 3. Ефектът му се дължи на освобождаването на
активен хлор, което предизвиква необратими увреждания и унищожаване на микроорганизмите. Препаратът се използва
като воден разтвор, където лесно, бързо
и напълно се разтваря. Обработките по
дезинфекция се извършиха с моторни и
ръчни пръскачки в зависимост от спецификата на помещенията (жилищни помещения, санитарни възли, мазета, дворни
места с контейнери за битов отпадък).
Работната концентрация беше определена, съгласно указанията на фирмата производител и разрешението за пускане на
пазара от МЗ. Разходната норма е 5л. на
100 кв. м. влажна дезинфекция. Особено
внимание бе обърнато на санитарните
възли – тоалетни с неблагополучия и аварии, като там концентрацията на работния разтвор беше по указанията на фирмата производител за дезинфекция на
органични материали (фекалии,секрети и
екскрети). Използва се 1% разтвор ( 10,0
гр. в 1л. вода чрез обливане) при експозиция 30 мин. В спалните помещения особено внимание бе обърнато на местата
за събиране на отпадъците, като същите
се дезинфекцираха много внимателно и
обилно с работен разтвор.
Дезинфекция беше извършена и на
всички останали помещения, коридори,
вкл. мазета, както и съдове за битов отпадък.
Текуща дезинфекция: Текущо обеззаразяване се извършва с дарени от Червения кръст препарати, които РПЦ периодично раздава на отговорниците на базите от арабски произход, които следят за
текущата дезинфекция в стаите на живущите. Дезинсекция: В широк смисъл на
думата под дезинскеция се разбира унищожаване на вредни членостоноги; в медицината и ветеринарната дезинскеция
- унищожаване на живите преносители на
заразни болести на самите членостоноги, причинители на инвазионни заболявания. Предвид превантивната насоченост
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от противоепидемична гледна точка. Мероприятията срещу насекоми (хлебарки, бълхи, комари) се извършиха с препарат от групата на пиретроидите с цел
щадене на околната среда, както и за
постигане на бърз първоначален и траен
остатъчен ефект. АДВ на инсектицида е
ламбда-цихалотрин (100г/л, микрокапсулирана суспензия и концентрация /5мл.
за 1л. вода, при приложение на открито и
закрито - 50мл./10л. вода. Разходна норма 5л./100кв.м площ. Обработките се извършваха с моторни и ръчни пръскачки,
като особено внимание се обръщаше на
санитарните възли, мазетата, както и на
контейнери и на района около микросметищата, сформирани след настаняването
на бежанците. На територията на база
„Монтевидео”, поради наличието на висока численост от комари – имагинални
форми в наводнените мазета на сградата, след ремонта им и постепенното
оттичане на водата от засегнатите участъци, се извърши имагоцидна обработка. Същата се извърши чрез генератор
за топъл аерозол, с препарат от групата
на пиретроидите, подходящ за такъв вид
мероприятие. За превенция срещу иксодови кърлежи, в предвид топлото за сезона време и активизиране на популацията,
както и това, че пребиваващите в лагерите лица често седят на открито директно
на тревата, има голяма опасност от ухапване от кърлеж. Беше извършена и дезакаризация (по специално унищожаването
на кърлежи се нарича дезакаризация) на
територията на прилежащите площи в
3-те бази. Обработката се извърши със
същият биоциден препарат, но с работен разтвор приготвен със съответната
концентрация за борба с кърлежи (20 мл/
дка). Обработките се извършиха с моторни гръбни пръскачки и високодебитни моторни пръскачки за площно третиране.
Дератизация: Видовият състав на
вредните гризачи в обектите се определи по следите от жизнената им дейност
– форма и големина на фекалиите, местообитание, както и чрез анкетно-визуалния метод във всеки сектор на обследваните бази. Преобладаващи видове в
база „Враждебна” са сив плъх и домашна
мишка. В база „Монтевидео” не бяха открити активни огнища на гризачи. При-

чина за това е, че в базата постоянно и
регулярно се извършват обработки по
ДДД. Проверката върху пространственото разпределение на гризачите на територията на 3 бази показаха, че особено
в 2 от тях те са се настанили трайно предимно в подземните помещения (мазета,
абонатни станции), размножават се необезпокоявани целогодишно, мигрират от
едно място на друго и при появата и на
храна в случая с настаняването на бежанци имат възможност за нашествие. Определянето на заселеността се извърши
по анкетно - визуалния метод, вкл. биологични индикатори, както и следови метод.
Предвид откритите следи се препоръча
основно почистване и отстраняване на
видимите фекални зърна и следи от гризачи, с цел проследяване активността на
вредителите в процеса на обработките.
Изборът на родентицид, както и формата му на приложение беше съобразен с
мястото на обитание и спецификата на
обекта. Изборът на местата за залагане и
необходимият брой отровни точки бе направен съобразно възможностите на самите помещения, но със спазена разходна норма - 1 примамка на 30 кв. м.площ.
Приложи се родентицид с АДВ бромадиолон – антикоагулант от втора генерация,
подходящ за перманентно поддържане
на ниска численост на гризачи в такъв
тип обекти. Използваха се различни форми на приложение – пелети, паста и парафиново блокче. В зависимост от мястото
на приложение се поставяше и подходящата форма на приложение напр.: в мазетата се прилагаха, както пелети така и
паста, при обработката на открито, където имаше видими отвори на гризачи, в основите на сградите се прилагаха парафинови блокчета. Различните дълготрайни
отровни точки бяха обозначени с табели
и изготвена схема на тяхното разположение. Стриктно се следеше за безопасното им приложение и поставяне на трудно достъпни за необучени хора места.
Предвид високата численост от гризачи в
база „Враждебна” след 6 дни се извърши
повторна обработка по метода на пулсиращата техника на залагане, като се отчете рязко снижение на следите от активност на гризачите. Това говори за добра
ефективност от извършената дератиза31
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ция. Всички ДДД обработки завършваха
с издаването на потвърдителен протокол, съгласно изискванията на Наредба №3/24.01.2005г. на МЗ за условията
и реда за извършване на ДДД, публ. ДВ
бр. 12\2005г. Във връзка с изпълнението на предписание на СРЗИ, освен обработките в самите обекти, СО организира
и провеждането на мероприятия по дезинсекция, дезакаризация и дератизация
на всички прилежащи територии, общинска собственост, които са разположени
в непосредствена близост до 3-те бази
на ДАБ. Обработките бяха извършени от
фирма, работеща по договор със СО –
Дирекция „Зелена система”, в присъствието на районният еколог и експерти на
СРЗИ, контролиращи дейностите по ДДД.
ИЗВОДИ:Кризисните ситуации в гр.
София през есента на 2013г. доказаха
на практика необходимостта от създаването и разработването на план- програма за действие в бежанските лагери, по
отношение организирането на мащабни

мероприятия по ДДД, с участието на експерти от МЗ, СРЗИ, НЦЗПБ, ДАБ, СО и
Асоциации на фирми изпълнители на такъв тип меропирятия. Предвид факта,
че се използват предимно необитаеми от
години сгради, преди настаняването на
хора, задължително същите трябва да
са оздравени и обработени, като числеността по отношение гризачи и насекоми
с медицинско значение, трябва да бъде
сведена до биологичен, безопасен за
здравето минимум.Струпването на много хора от различна възрастова група на
малка жилищна площ, налага периодични /ежемесечни/ обработки по ДДД, както
и добра текуща хигиена и дезинфекция,
с цел превенция разпространението на
заразни и паразитни болести. Наложителна е добра координация между звена
от структурите на ДА, РПЦ и СРЗИ, както и представители на самите бежаници
при организирането и извършването на
мащабни обработки по ДДД сред бежанците от РПЦ и техните бази.
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ХИГИЕНА И БРЕМЕННОСТ
Андрей Галев, дм, НПЦВЕХ, ВМА - София

РЕЗЮМЕ
Редица инфекциозни заболявания, развили се по време на бременността могат да засегнат развитието на плода и или да увредят здравето на бременната жена. Бременните
жени могат да се заразят чрез контакт с болни лица чрез обикновени ежедневни действия,
като целуване, сексуален контакт. Добрата хигиена е особено важна при бременни, които
имат малки деца или работят с малки деца. В този обзор представям основните хигиенни
мероприятия, които могат да предпазят бременните от заразяване с инфекциозни агенти.
Ключови думи: бременност, хигиена
Адрес за кореспонденция: гр. София – 1606, бул . „Св. Георги Софийски” №3, Военномедицинска академия, Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена, andrey_galev@abv.bg

HYGIENE AND PREGNANCY
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Summary
Many infectious diseases that happened to developed during pregnancy can affect the fetal development and/or threatened the pregnant woman health. They could be transmitted by simple everyday actions
like kissing or sexual activity. Good hygiene practice is essential for pregnant women nurturing small children
or teaching ones. In this review I represent the basic hygiene practices that could protect pregnant women and
their unborn child from the menace of infectious diseases.
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Редица инфекциозни заболявания,
развили се по време на бременността
могат да засегнат развитието на плода и
или да увредят здравето на бременната
жена. Основните заболявания за които
трябва да се внимава са бактериална
вагиноза, варицела, хламидиални инфекции, цитомегаловирусна инфекция,
парвовирусна инфекция, грип, инфекция със стрептококи група В, инфекция
с херпесни вируси, инфекция с HIV, листериоза, рубеола, сексуалнопреносими
инфекции, токсоплазмоза, трихомониа-

за. Бременните жени могат да се заразят
чрез контакт с болни лица чрез обикновени ежедневни действия, като целуване,
сексуален контакт или обмяна на телесни течности. Добрата хигиена е особено
важна при бременни, които имат малки
деца или работят с малки деца. Основните хигиенни мероприятия за предпазване
от инфекции по време на бременност са
добре описани и могат да бъдат разделени във няколко основни направления.
Лична хигиена. Един от най-важните и ефективни начини за прекъсване
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разпространението на инфекциозния агент е измиването на ръцете със сапун и
вода. Това е особено важно след ползване на тоалетна, обработка на сурово месо,
яйца или мръсни зеленчуци и плодове,
подготовка на храна, хранене, работа в
градина или почистване на цветя или почва, игра с домашни любимци, контакт с болни лица, при контакт със слюнка или секреции от други лица, особено деца, грижа
или игра с малки деца, смяна на памперси
или пелени[2,3,8]. Ръцете трябва да се намокрят, да се използва антибактериален
сапун и след това се търкат една в друга
за 15-30 секунди. Особено внимание се
обръща на ноктите и китките. Ръцете се
измиват обилно с вода и се подсушават с
кърпи за еднократна употреба. Ако няма
на разположение сапун или течаща вода
може да се използва гел или кърпички, напоени с алкохолен разтвор. Кърпичките се
поставят върху цялата ръка, пръстите и
китките и се обтриват внимателно, докато
изсъхнат. Ако има на разположение мивка
с течаща вода вариантът със сапун и вода
е за предпочитане.
Хигиена на хранене: Добрата термична обработка е особено важна при
обработка на храни с животински произход[5,8,8]. Храната трябва да се обработва термично, докато отделяните
от месото течности не се избистрят и
вътрешността не побелее. При наличие
на термометър за храни е желателно да
се контролира температурата на месото
във вътрешността. Граничните стойности за говеждо месо е 71°С, за пилешко
е 77°С, за пуешко е 82°С, а за свинско
месо е 71°С. Не се препоръчва консумацията на сурови морски храни – суши.
Жълтъкът на яйцата не трябва да бъде
течен. Готовите ястия не трябва да се оставят повече от два часа на стайна температура или повече от един час, когато
температурата в помещенията е 32°С.
Желателно е избягването на консумация
на сурово, непастьоризирано мляко или
храни, произведени от подобен продукт.
Обилното измиване на сурови плодове и
зеленчуци преди консумация със студена
вода е задължително мероприятие. Желателно е да се избягва консумацията на
претоплена бързоразваляща или готова
за употреба храна. Ако няма друга въз34

можност същата трябва да се консумира
възможно най-скоро. Не се разменят или
споделят вилици, лъжици, купи, чинии
или други пособия за хранене или храна
с други хора или с малки деца.
Бременните трябва да спазват допълнителни правила: Не се консумират
сандвичи или храна от будки и бързо
хранене, освен ако не са претоплени до
парещо горещо. Особено внимание да се
обръща на храни, съдържащи месо или
месни продукти. Да се избягват претоплени в микровълнови фурни храни, защото
затоплянето не е равномерно. Да не се
консумират търговски приготвени салати – пилешки, яйчени, рибни салати. Да
се избягват замразени храни – опасност
от листериоза. Консервираните храни са
позволени[9].
Дезинсекционни и дератизационни мероприятия.
Избягване на контакт с гризачи и
техните екскрети. Ако се установят такива
в дома трябва да се потърси помощ от
професионални служби за дератизация.
В случай, че бременната има домашен
любимец като хамстер или морско
свинче то трябва да бъде предадено на
някой друг да го гледа до раждането[8,9].
Поведение на бременната: Избягване
почистване или докосване на котешки
тоалетни. В случай, че бременната има
домашен любимец тя трябва да намери човек, който да се грижи за отходните материали на обгрижваното животно.
Ако се налага да го прави сама тя трябва
да носи ръкавици и да измие ръцете си
внимателно след почистването. Избягване на контакт с болни лица, особено
с хора, болни от варицела или рубеола,
ако бременната не е боледувала от тях
в детството или не е ваксинирана преди
бременността[6,7,8].
Специални хигиенни мерки.
Бактериална вагиноза – заболяването понякога се самоизлекува. Ако бременната е в първия триместър може би е
по-добре да се изчака и лечението да започне през втория триместър. Средство
на избор са метронидазол или клиндамицин. Личните превантивни мерки включват: Избягване престой или разходка с
морки или потни бански или долно бельо.
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Обличане на чисто памучно бельо след
плуване или тренировки. Използваното
бельо трябва да бъде удобно и достатъчно широко, за да позволява на въздуха
да циркулира. Избягване на тесни чорапогащници или гащета – могат да доведат до изпотяване, което да подпомогне
растежа на бактериите. Сваляне на бельото преди лягане за сън. Избърсване
на седалката на тоалетната в посока отпред назад – редуцира се риска от пренос на бактерии от ануса към влагалището. Избягване използването на масла за
вана[2,8].
Дрождеподобни
микроорганизми
– гъбички – превантивни мероприятия:
Носене на памучно бельо – позволява
циркулация на въздуха и абсорбира излишната влага. Сваляне на бельото преди лягане за сън. Пиене на достатъчно
вода – най-малко осем чаши вода дневно. Редовно посещение на тоалетната –
избягване на задържането на урина. Консумация на комплексни въглехидрати и
пълнозърнести храни вместо пречистени
захарни продукти. Консумация на кисело
мляко[8].
Сексуално предавани болести:
Тъй като всички хора са сексуално активни и са изложени на риск от заболяване
осъзнаването на възможността за заразяване е от голямо значение особено,
когато единия от партньорите има повече
сексуални партньори. Редовното тестване за сексуално предавани заболявания
се препоръчва. [8]
Трихомониаза: Провеждане на изследване с цел провеждане на лечение.
Ограничаване на половите контакти до
един партньор. Използване на презервативи при полов контакт[2,6,7,8].
Генитален херпес: ако единия от
партньорите е диагностициран с генитален херпес половия контакт все още
е възможен ако се спазват определени
ограничения. Използване на латексови
кондоми при всеки полов контакт. Дори
ако партньорът няма изразени разязвявания или пришки използването на презерватив е препоръчително. При наличие на
пришки и разязвявания сексуалният контакт не се препоръчва. Ако партньорът
има изразена форма на орален херпес
оралният секс не се препоръчва[2,6,7,8].

Гонорея. Използване на латексов
презерватив при всеки полов контакт.
Избягване на полови контакти ако партньорът има необичайно течение от половите органи, парене при улиниране,
обрив или други изменения по половите
органи. Тестване за сексуално предавани заболявания и контакт с личиния лекар при симптоми, съмнителни за гонорея[2,6,7,8].
Хламидиаза: най-ефективния начин за предотвартяване на хламидиална
инфекция е избягване на половите контакти. За повечето хора въздържанието
не е приемлива опция. В тези случаи е
желателно да се спазват някои правила.
Мъжете трябва да използват кондоми при
всеки полов контакт. Жените под 25 годишна възраст задължително да се тестват за хламидиална инфекция. Контакт
с личиния лекар при симптоми на сексуално предавано заболяване. Избягване
на полови контакти ако партньорът има
необичайно течение от половите органи,
парене при улиниране, обрив или други
изменения по половите органи[2,6,7,8].
СПИН – избягване на рисково поведение – безразборни полови контакти,
практикуване на анален секс, практикуване на секс без презервативи, практикуване на орален секс при наличие на
кариеси или афти в устата, употреба на
венозни наркотици, използване на игли
за многократна употреба или многократно използване на игли за еднократна употреба. Желателно е тестването за СПИН,
ако е имало подобно поведение в миналото[8].
Варицела: повечето хора преболедуват от варицела в детската възраст и
са имунни. Ако дадено не е преболедувало е изложено на риск да развие заболяване. Основно средство за предпазване
от заразяване е ваксинацията. В противен случай трябва да се избягва контакт
с лица, болни от варицела или техни контактни. Спазване на основните класически хигиенни правила. Разработена е ваксина, която обаче не се внася в България
и не е одобрена за употреба[2,4,5,6,8].
Хепатит В: заразяването се осъществява чрез телесни течности (слюнка,
сперма, кръв). Основно средство за предпазване от заразяване е ваксинацията.
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Ако лицето не е имунно трябва да избягва контакт с телесните течности на болен
индивид или на носител. Спазване на
основните класически хигиенни правила.
Ваксинацията против хепатит В е включена в националния имунизационен календар от 1992. личните лекари трябва да
спазват реваксинационните схеми[1,8].
Листериоза: заразяването се осъществява при консумация на контаминирана
храна. Основното средство за превенция
е индивидуалната хигиена и хигиената на
хранене. Избягва се консумацията на сурово месо, непастьолизирано мляко или
продукти, приготвени от него, неизмити
сурови зеленчуци и плодове [9]. Парвовироза: заразяването се осъществява
при контакт с болен. Основен източник
на заразата са малки деца. На повишен
риск са изложени бременни майки, гледащи малко дете в къщи, учителки в детски
градини и ясли. Мерките за превенция
включват избягване на контакт, стриктна лична хигиена и хигиена на хранене.
Няма разработена ваксина[1,3,6,8].
Рубеола: заразяването се осъществява при контакт с болен. Основен източник на заразата са болни лица. Средство
на избор е ваксинацията. Ако жената е
забременяла е нуобходимо да се изследва, за да се определи имунния й статус.
Ако тя не е имунна имунизацията трябва
да бъде извършена веднага след раждането. Ако жената планира да забременее
е желателно да се постави ваксината преди забременяване. По време на бременност да се избягва контакта с лица, болни
или контактни на рубеола[1,2,6,8].
Токсоплазмоза: поведението при
токсоплазмоза се разделя на два етапа
– преди и след забременяване. Преди
забременяване положителен резултат
за IgG антитела срещу токсоплазмоза
изисква уточняване напрегнатостта на
имунитета по отношение на IgM и IgA.
При положителен резултат се провежда
лечение със серологичен контрол. Забременяване се препоръчва след 6-12 месеца. Няма опасност за плода [1,8].
При бременни се извършва двукратно серологично изследване през
две седмици. При отрицателен резултат
(липса на повишение на антитоксоплазмените антитела) се провежда серологи36

чен контрол през три месеца до края на
бременността. При положителен резултат се уточнява наличието на IgM и IgA
в серума на бременната. При положителен резултат за IgG и IgM ес провежда лечение с Ровамицин през 1-ви-2-ри
триместър и серологичен контрол до
раждането. При положителен резултат
за IgМ и IgА се провежда лечение с Дараприм или Бисептол през 3-ти триместър. До шестия месец на бременността в
плода се откриват само IgG антитела от
майката. Диагноза на прясна инфекция
се извършва само с PCR за T. gondii на
амниотична течност [1]. Основен източник на заразата са домашните и улични
котки. Водещо място при превенцията на
токсоплазмозата имат общите предпазни
мероприятия. Котешките тоалетни да не
се сменят лично – ако се налага носене
на ръкавици и последващо измиване на
ръцете. Домашната котка да не се пуска
навън и да се избягва играта с улични
котки. Домашната котка да не се храни
със сурово или недообработено месо.
При работа в градината или при контакт
с почва или пясък да се носят ръкавици.
След всеки контакт с почва, пясък, сурово
месо или игра с котка ръ;цете да се измиват. Хранителните продукти, особено месото, да се подлагат на добра термична
обработка – месото не трябва да е розово, а сосът да е прозрачен. Плодовете и
зеленчуците да се обелват или внимателно да се измиват. Ако кухненската посуда
и инвентар влизали в контакт със сурово
месо трябва да се измият внимателно с
гореща сапунена вода[2,8,9].
Ваксинации по време на бременността – ваксинацията е едно от най-големите постижения на медицината. Както всички биопродукти при въвеждане на
ваксината в организма възникват взаимодействия, които не винаги могат да бъдат
отчетени. Бременността се съпровожда
от промени в майчиния организъм които поставят въпроса безопасно ли е да
се поставят ваксини на бременни и кога.
Прилагането им трябва да се извършва
на базата на претеглянето на риска и заплахата за здравето на майката и плода
от страна на инфекциозния причинител и
съпоставянето на тази заплаха към страничните ефекти на ваксината и страха от
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Таблица 2 – кога е безопасно да се прилагат
определени ваксини

ваксина
Грип (1хгодишно)
НРV (до 26 г)
MMR
ТДП (след20с)
Варицела
Хепатит А
Хепатит В
Менингококова
Пневмококова

преди
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

по време
Х

Х

след
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

ваксините, генериран в обществото през
последните години[1]. В таблица 2 са
представени възможните ваксини, които
могат да бъдат поставяни безопасно преди и по време на бременността и след
раждане. По време на бременността
CDC – Атланта препоръчва две ваксини:
1) срещу грип, ако не е направена преди
забременяването, и 2) Tdap по време на
всяка бременност в 27-36 седмица [1,8].
Коклюшът е много опасен за бебето в първите два месеца след раждането, когато то още не е ваксинирано. От
тази гледна точка е добре майката да
има напрегнат имунитет, за да предаде
антитела при кърменето, а така също бащата и другите членове на семейството
да бъдат ваксинирани против коклюш. В
България в момента е налична само една
ваксина – Adacel на Sanofi Pasteur[1].
При наличие на реален риск от
заболяване на бременните жени от антракс, японски енцефалит, полиомиелит, бяс, вариола, жълта треска имунизацията не е противопоказана. Децата
на бременни жени могат да бъдат имунизирани с жива морбилна, рубеолна,
паротитна и полиомиелитна ваксина
– при първите три не съществува риск
от трансмисия; а при полиомиелитната
няма риск за плода[1]. По време на
бременност е противопоказано да се
извършват ваксинации на бременни жени
със следните ваксини: ваксина против
туберкулоза (BCG), менингококова ваксина, комбинирана ваксина против морбили, заушка и рубеола (MMR), жива аерозолна противогрипна ваксина (LAIV),
противотифна ваксина и ваксина против
варицела[1].

Заключение: Познаването на правилата на личната и обществена хигиена е основа за опазване на здравето на
отделния индивид и на обществото като
цяло. Личните лекари имат благородното
задържение да промотират не само здравословен начин живот и да лекуват болните, но и да запознават обществеността с принципите на личната и обществената хигиена. Само обединените усилия
на личния лекар и бременната ще позволят раждането на здраво и необременено поколение, което да поеме в ръцете си
щафетата на превантивната медицина,
за да разцъфне тя като лотос в полето на
научното познание.
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ДЖОН СНОУ, ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯТ
ЛЕКАР –ЕПИДЕМИОЛОГ
(200 години от рождението му)

Монев В. , Национален експертен съвет по борба със заразните болести и имунопрофилактика при МЗ,
РЕЗЮМЕ
Представят се биографични данни за забележителният английски общопрактикуващ лекар Джон Сноу, с акцент на заслугите му в борбата с холерата. Роден през 1813г
в семейство на общ работник, с упорит труд се издига до известен лекар и през целия си
живот е образец на трезвеност и умереност. Голямата му заслуга в медицината е, че той
– един общопрактикуващ лекар – постига чрез класическите аналитични, дескриптивни
и биостатистични методи на епидемиологията до разкриване на механизма на предаване
на заразата на холерата. Това става след като проучва холерната епидемия в Лонодон
през 1853г – 30 години преди Роберт Кох да открие причинителя и. Във Великобритания
поставят по значимост като медик Джон Сноу на второ място след Едуард Дженер.
Ключови думи: епидемиология, история
Адрес за кореспонденция: проф.д-р В. Монев, 1142 София, ул.”Юри Венелин”№ 19, І вх., e-mail – wilmon@mail.bg

JOHN SNOW – GP AND EPIDEMIOLOGIST
( 200 years from his birth)
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SUMMARY
It is represented biographical data for remarkable English GP John Snow. His deserts about development of public health measures toward cholera are underlined. It is born in workers family, with persistent
labour raised for a well-known physician, and in all his life was set up as pattern of soberness and moderateness. His greatest merit to medicine is that he – a GP – achieves by means of classical analytical, descriptive
and biostatistical methods of epidemiology to discover the mechanism of transmission of infection of a cholera
epidemy in London during 1853 – 30 years before the discovery of cholera agent from Robert Koch. In Great
Britain put of significance John Snow at the second place after Edward Jenner.

Key words: epidemiology, history
Address for correspondence: Prof. William Monev, MD,PhD, 1142 Sofia, J. Venelin Str., 19,
entr., e-mail – wilmon@mail.bg
Джон Сноу е роден на 15 март 1813г в гр.Йорк, северна Англия като първо от 9 деца
на Франсис и Уйлям Сноу общ работник.
Йорк е град основан от римляните през 71г
пр.н.е., със силно скандинавско влияние останало от времето на викингските набези, и
е считан за столица на северна Англия. Но
улиците му в началото на ХІХ век са тесни,
мръсни, с изливаща се от къщите помия, купища боклуци и миризми. Това, може би, е
останало в съзнанието на младия Джон и е
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насочило по-късно интереса му за подобряване на състоянието. В Англия от ХVІ век
се признавали за истински лекари тези завършили университети и лекуващи вътрешни болести. Те носили титлата „доктор”. С
елементарни хирургични манипулации се
занимавали бръснари („бръснар-хирург”),
които извършвали пускане на кръв, отваряне на гнойници и др. Аптекари са били част

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

от търговците на подправки. През 1523г крал
Джеймс І отделя аптекарите от бакалите в
отделна гилдия. През 1558г крал Хенри VІІІ
създава Кралския колеж на лекарите в Лонодон. Едва през 1843г на Кралския колеж бил
даден национален статут на Кралски колеж
на хирурзите.
На 14 годишна възраст Джон Сноу
станал чирак на хирурга-аптекар Уйлям
Хардкясл в Нюкясл-ъпън-Тайн. По това
време на чираците-хирурзи е забранено да
пият алкохол, да играят хазарт и да се женят. Сноу свиква с тези изисквания, става и
вегетариянец, и през целия си живот е образец на трезвеност и умереност.
През 1831г избухва първата епидемия
от холера в Англия, и то в Нюкясл. Тя взема много жертви сред местното население
което е главно въглекопачи в мините. Джон
Сноу участва в борбата с епидемията. На
следващата година в Нюкясл се открива
медицинско училище и Сноу е един от приетите 8 курсисти; той има вече 5 години опит
като чирак на хирург-аптекар и е изучавал
гръцки и латински. През 1836г Джон Сноу,
с финансовото подкрепа на чичо си Чарлз
Емпсън, постъпва в лондонското „хънтърово училище по медицина” – основано
през 1769г от големия анатом Уйлям Хънтър. Там получава клиничен опит, особено
в заразждащата се тогава специалност по
акушерство. Освен това се интересува от
анатомия и прави дисекции. Открива, че
тогавашната практика за балсамирането на
трупове с арсен води до интоксикации на
лекарите от вдишването на арсенови пари
и в резултат тази практика бива прекратена. През 1838г става член на Кралския колеж на хирурзите и „лисансие”(в миналото

междинна академична степен между бакалавър и доктор) в Обществото на аптекарите. Получава докторската си степен – MD
– през 1844г след като доказва познанията
си по и по френскси, латински, философия
и логика. Настанява се в лондонския квартал Сохо и работи като общопрактикуващ
лекар и хирург. По думите на съвременниците му е скромен, винаги упрятен, ентусиаст в борбата за здраве и ... остава ерген.
Джон Сноу притежава широки медицински
интереси. Той е един от ранните привърженици на клиничните лабораторни изследвания. Проучва физиологията на дишането
и етерът като анестетичен газ прилаган в
акушерството. ( По същото време зъболекарят Мортон в САЩ прилага етер за упойка при стоматологични интервенции). Сноу
проектира инхалатор за контролирано подаване на етера. Това превръща находчивия британец в търсен анестезиолог от
лоноднските хирурзи. През 1847г Джеймс
Симпсън, акушер от Единбург, въвежда в
анестезиологичната практика хлороформа. Последният е много по-мощен от етера. На следващата година дете умира на
операционната маса (за резекция на нокът
на крака) след упойка с хлороформ. Сноу
анкетира случая и заключава, че фаталният изход е резултат на неконтролирано
прилагане на анестезията. Както често се
случва с научните открития, обществото и
много видни медици не приемат нововъведението – считат го неетично. Англиканската църква проповядва срещу използването
на анестетици. Джон Сноу застъпва тезата, че технологичното усъвършенстване на
хлороформената упойка чрез контролирано подаване на газа е безвредно, и публикува заключенията си в сп. The Lancet. Постепенно с увеличане на познанията по въпроса хлороформа навлиза в практиката.
През 1853г кралица Виктория се съветва с
Джон Сноу за раждането на осмото си дате
под хлороформена наркоза. Така кралската благословия увеличава славата му. Когато през 1848г втората холерна пандемия
достига Лондон, Джон Сноу се заема и с
това. До тогава се е считало, че заболяването е дихателна инфекция – мислели, че
въздухът ниско над земята е мръсен и носи
„миазмите”. Джон Сноу проучва заболяванията с чисто епидемиологични методи:
анализира случаите по място (територи39

III, 2014, 1(6)
ално разпределение) и по време (хронологично разпределение). Стига до заключението, че болестта се предава само от
поглъщането на „патологична материя”,
специфична при това – гениално прозрение преди ерата на микробиологията . Повечето от заболелите в Лондон са ползвали
вода от по-долното течение на Темза. Но
опонентите твърдят, че от хората по долното течение на реката все пак не заболяват
всички. Сноу отново е критикуван. В обществото продължава да господства идеята,
че холерата се причинява от вдишване на
„миризма от разлагащи се животни и друга
мръсотия”. През лятото на 1853г холерата
има нов пик в Лондон. Тогава Джон Сноу
предприема друго разширено епидемиологично проучване. Най-много заболявания
са били по улицата Broad Street (днес се
нарича Broadwick). Той прилага анкетния
метод и разпитва всички жители на улицата
. Установява, че мнозинството от тях черпят вода от една улична помпа. В Службата по вписванията на умрелите анализира
смъртните случаи в района и получава сходен резултат. Тук следва да се отбележи, че
един друг британски епидемиолог – Уйлям
Фар (1807 – 1883) вече е поставил основите на биостатистиката. Негов голям принос
е създаването на система за рутинно записване на причините на смъртта. Именно
регистрите на починалите ползва Сноу за
своя анализ. Интересна подробност тук е,
че Фар не е споделял становището на Сноу
за механизма на предаване на холерата, и
е бил привърженик на „миазматичната теория”- считал, че въздухът от по-ниските
слоеве над Темза е носител на заразата.
Джон Сноу отива в общината и издейства
разпореждане за забрана на ползването
на вода от въпросната помпа (чрез премахване на дръжката и). Случаите на заболявания бързо намаляват, но в същото
време епидемията намалява в целия град,
властите не са убедени, че благоприятния
изход се дължи на затварянето на помпата
и отново поставят дръжката и. До края на
живота си Сноу защитава тезата си за предаването на холерата, че това става чрез
поглъщане на замърсена вода, но остава
неразбран. Признаването на схващанията
му става след следващата холерна епидемия през 1866г. Джон Сноу умира през
1858г от инсулт на 45 годишна възраст. Го40

лямата заслуга на Джон Сноу е в това, че
той демонстрира възможностите на чисто
епидемиологичните методи (анкета, териториално и хронологично разпределение ,
биостатистика ) в решаване на обществени
проблеми в борбата със заразни болести
още преди появата на микробиологията. В
Лондон, на улица Broadwick Street в Сохо,
се намира и днес кръчмата „Джон Сноу” , а
пред нея на тротоара където е била помпата е поставена възпоменателна плоча от
розов гранит. Отсреща реплика на самата
помпа е поставена без дръжка ! В Лондон
съществува „Общество на Джон Сноу” базирано в Кралския институт за обществено здраве. Всяка година през септември се
провежда традиционна лекция „дръжката
на помпата” придружена с ритуална церемония за махане и отново поставяне дръжката на историческата помпа на Broadwick
Street. По този начин вниманието се насочва към непрекъснатите предизвикателства
пред общественото здраве.Във Великобритания Джон Сноу се поставя по заслуги на
второ място след Едуард Дженер.
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