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За пълния профил на поносимост и безопасност, моля, направете справка с актуалната КХП на продукта.3
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Скъпи колеги и съмишленици,
при настъпването на пролетта във всички нас се развива 
чувство на радостно очакване и заедно с това на нетър-
пение да усетим и възприемем чудото на възраждащата 
се природа. Може да се каже, че това е атавистично-
то във всеки от нас. Дългите месеци на мрак и студ, на 
оскъдна храна са вселявали в душите на предците ни 
обреченост и смиреност пред непреодолимите сили на 
света и са оставили отпечатък и в нашето мирозрение. 
И феерията от разцъфтяващи цветове и лееща се сво-
бодно топла светлина разчупва оковите на замръзнало-
то сърце и освобождава полета на любовта, надеждата 
и вярата, че най-доброто в живота ни предстои.

Пролет е и заедно с разбуяващия навън живот в 
ръцете ни пристига и поредния брой на любимото списание. То носи в себе си букет от 
теми, като чаша отлежало ароматно вино, което леко погалва сетивата ти, нежно пощипва 
егото ти и те потапя в сластна забрава. И тогава ще попаднете върху обзора „Размисли 
върху инфекциозната патология“ и наистина ще се замислите. Ще се запознаете с два 
редки случая на инфекциозна патология и поредната документирана кожна проява на ин-
фекция с Бластоцистис хоминис. Ще прочетете с интерес материалите относно организа-
цията на епидемиологичния надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване в 
болнично заведение и аспектите при обгрижването на заразени с ХИВ деца. Ще поемете 
на един дъх проучванията върху познанията и мнението на младите хора и студенти от-
носно проблемите на репродуктивното здраве и рисковите фактори и безопасните усло-
вия на труд на рехабилитаторите. Ще получите допълнителна информация по превенция 
на диария на пътуващите в зората на сезона на отпуските и ролята на пробиотиците като 
фактор за превенция на заболяванията. Анализът на хоспитализациите с варицела ще Ви 
накара да се замислите относно необходимостта от въвеждане на ваксинацията срещу 
болестта, като метод за контролиране на заболяемостта и редуциране на усложненията. 
Когато вече сте решили че вече няма нищо интересно ще попаднете на международните 
аспекти при мениджмънта на човешките ресурси, което при съвременните условия на ди-
намичен, мобилен и променящ се пазар на труда, си заслужава да знаете.

И преди да преминете към съдържанието, за мен е изключително удоволствие и 
привилегия да представя новите членове на редакционния комитет на списанието – д-р 
Джордж Касианос,MD (Hons) и д-р Жан Мари Коен. 

Д-р Джордж Касианос,MD (Hons), FRCGP, FBIHS, FESC, FBGTHA, FHEA, FAcadMEd, 
FFTM RCPS Glasg. Д-р Касианос е общопрактикуващ лекар от Великобритания. Освен 
останалите многобройни ангажименти д-р Касианос е консултант редактор на списанието 
„Guidelines in Practice“, национален съветник по имунизациите в кралския колеж на общо-
практикуващите лекари и председател на общоевропейския комитет по грип.

Д-р Жан Мари Коен е общопрактикуващ лекар от Франция, епидемиолог, изследо-
вател и съветник на няколко френски здравни министри. Участва в международни дру-
жества – ISIRU, ESCU, ISPOR, ALASS, ADELF, SFMG, Epiter, както и на BRAVE на СЗО. 
Той е основател на професионалната група „Santé-Sciences Po”, съосновател на „Revue 
Prescrire” и член на редакционния съвет на списание „Revue de l’ostéopathie”.

Пожелавам Ви приятни минути с нашето/Вашето списание.

Доцент д-р Андрей Галев, дм
Председател на Българското Сдружение по Превантивна Медицина

т ддддд-р Андререререй
Превантиииивввна 
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РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ИНФЕКЦИОЗНАТА  
ПАТОЛОГИЯ

Монев В.

Национален експертен съвет за борба с инфекциозните болести и иму-
нопрофилактика при МЗ, София

Резюме: Подобряването на общественото здраве се дължи на много фактори, 
но най-вече на по-доброто разбиране и управление на инфекциозните агенти, респ., 
инфекциозния и епидемичния процес. С появата на  антибиотиците и разширяването 
на възможностите на ваксинопрофилактиката, доверието към способността на чо-
вечеството да се пребори със заразните болести се увеличава до степен на „хиперт-
рофия“.  Същевременно се разширяват темповете на поява на патогенни качества в 
микроорганизми, смятани за непатогенни. Това налага необходимостта от нови стра-
тегии за борба с патогенните микроорганизми.

Ключови думи: инфекциозна патология, микроорганизми, антибиотична резистентност

REFLECTIONS ON INFECTIOUS PATHOLOGY

Monev V.
National expert board for handling with infectious diseases and immunoprophylaxis at MH, Sofi a

Summary: The improvement of public health is due to many factors, but above all - the good under-
standing and management of infectious agents, respectively the infectious and epidemic process. With the 
emergence of antibiotics and the expansion of vaccine prophylaxis, the credibility of mankind`s ability to fi ght 
infectious diseases increases to the extent of hypertrophy. At the same time, the rate of occurrence of patho-
genic properties in microorganisms considered to be non-pathogenic. This necessitates the need for new 
strategies to combat pathogenic microorganisms.

Key words: infectious pathology, microbes, antibiotic resistance

     Въведение: Откритието на молекул-
ната генетика, че генетичната информация се 
състои от нуклеотидната последователност на 
ДНК започва след работата на Фредерик  Грифит  
през 1928 г. Той открива, че екстракти от патоге-
нен щам стрептококи, могат да превърнат друг 
- непатогенен, в патогенен. Значи протеиновият 
екстракт с ДНК съдържа фактора на трансфор-
мацията. Тези констатации разпалват интереса 
към това, което се случва в жизнения цикъл на 
бактериите. Последните бързо изместват плодо-
вите мушици като изследователски модел за про-
цесите на молекулната генетика и биотехнология. 
Микробиологията има все по-голямо въздействие 
върху биологията. А въздействието й върху епи-
демиологията я прави по-ефективна [1].

Това най-добре се онагледява от застарява-
нето на населението. Подобряването на общест-
веното здраве се дължи на много фактори, но 
най-вече на по-доброто разбиране и управление 
на инфекциозните агенти, респ., инфекциозния и 
епидемичния процес. В класациите за причините 
за смъртността заразните болести отстъпват на-
зад за сметка на болести, свързани със старост-
та и неблагоприятни цивилизационни моменти. С 
появата на  антибиотиците и разширяването на 
възможностите на ваксинопрофилактиката, до-
верието към способността на човечеството да се 
пребори със заразните болести се увеличава до 
степен на „хипертрофия“.

Този свръхоптимизъм се пропука с откри-
ването на СПИН. Разпространението му съвпада 
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с все по-честото срещане на антибиотикорезис-
тентни причинители. Биомедицинските проучва-
ния не дават очаквания резултат. Това води до 
преразглеждане на стратегията на людете относ-
но съжителството им с микробите. Може би не 
бива да се поставят изключително амбициозни 
цели по проблема СПИН (въпреки опита с изкоре-
няването на вариолата). Дали една по-прагматич-
на цел не е по-реална? Да се научим да живеем 
с вируса чрез формиране на имунно равновесие 
с него?

В същото време, засиленият епиднадзор 
относно СПИН разкрива нови инфекциозни боле-
сти. Разширяват се темповете на поява на пато-
генни качества у микроби, смятани за непатоген-
ни. За болести, традиционно считани за неинфек-
циозни, се доказва заразна генеза. Примерите в 
това отношение станаха много (Helicobacter pylori 
за язвената болест, хламидиозата като причина 
за атеросклерозата). Генните пресортирания на 
грипните вируси не са затворени в традиционните 
им хазаи (птици, свине, хора). Процесът за създа-
ване на нови, а защо не, и на смъртоносни вари-
анти ще продължава (напр., птичия грип H5N1). 
В САЩ са обезпокоени от разпространението на 
западнонилската треска, а Европа следва ли да 
бъде спокойна? Наблюдават се случаи на морби-
ли у възрастни имунизирани като деца. Какво да 
кажем за епидемията от Ебола в западна Африка 
– болест известна от над 40 години само с малки, 
ограничени епидемични взривове? А скорошното 
откритие, че вирусът на Зика може да се преда-
ва по сексуален път? Възраждането на антропо-
зоо-нозите е световна тенденция. Трябва ли да се 
изненадваме от появата на нови природни огни-
ща в територии, лишени до сега от тях? Единстве-
ните въпроси са: кога и къде?

Става ясно, че еволюцията на микробния 
свят го приспособява по-бързо и по-успешно при 
съвместното съществуване с едно човечество, 
което започва да се отърсва от заблудите си за 
неогрничена доминация на homo sapiens в при-
родата.

Отправна точка за по-нататъшен напредък 
е признанието, че людете, животните, растенията 
и микробите са неминуеми съжители на този свят.

Това съжителство се характеризира с нес-
табилна динамика, която произлиза от еволю-
ционни и екологични дадености. Нетрайността на 
взаимоотношенията между биологичните видове 
е свързана както с природната среда, така и с 
вмешателството на човека, не винаги осъзнато от 
самия него. Бъдещето на хората и микробите ще 
се разгръща като епизоди на напрежение [1, 2].

Цивилизационното развитие на човечество-
то е положителна настъпателна тенденция, но на 
преден план излизат нови уязвимости: струпване-
то на населението в невиждани жилищни агломе-
рации, масово навлизане в неизвестни природни 
огнища на заразни болести по икономически и 
рекреационни причини, изсичане на горите, кли-
матични промени, улеснени пътувания на дълги 
разстояния. Обменът на контакти между хората е 

едновременно обмен на микроорганизми. Систе-
мите ни за наблюдение и своевремнно разкрива-
не на ранните белези на епидемичните процеси, 
изостават.

Това явление не е новост в историята. Епи-
демиите от едра шарка и брусница са занесени от 
европейците в Америка. Тя им се „отплаща“ със 
сифилиса. През ХVІ век не е имало международ-
но здравна сътрудничество, нито система за ран-
но оповестяване на здравна заплаха. Понастоя-
щем това не е така, но да бъдем ли спокойни, че 
чрез високите технологии можем да командваме 
природата?

В началото Кох е бил убеден в мономорфи-
зма: всяка болест се причинява от един непроме-
ним микроб. Впоследствие вече допуска възмож-
ността за някакви вътрешни промени в причини-
телите. Днес знаем, че еволюционните процеси 
предизвикват промени в генотиповете на микроор-
ганизмите и техните хазаи. Но бавната и колебли-
ва човешка еволюция е несравнима със скоростта 
на променящите се геноми на патогенните агенти. 
Досега човечеството е издържало на предизвика-
телствата на патогенните микроби, макар и с епи-
зоди на опустошителни епидемии. Няма гаранция, 
че това ще се случва и в бъдеще [2].

Необходими са нови стратегии за борба с 
патогенните микроорганизми. Причинителите с 
паразитизма си върху човека, причиняващ болест 
или смърт, в дългосрочен план имат общ интерес 
с нападнатия хазайн. Мъртвият микроорганизъм 
е „задънена улица“ за повечето нашественици. 
Отговорът на имунната система може да бъде 
прекомерен с автоимунни увреждания, както и 
„престараването“ на патогенността на микроба 
не е в негов интерес. Тенденцията за по-лекото 
протичане на много заразни болести в хода на 
времето е по-добрата дългосрочна стратегия за 
патогена. Затова макро- и микроорганизмът след-
ва да се схващат като „суперорганизъм“ със съот-
ветните геноми на видовете.

Най-успешните паразити избират средния 
път: те имат известни вирулентни и патогенни 
свойства, предизвикват заболяване, имунен от-
говор от страна на хазяина, и постепенно го на-
пускат като осигуряват разпространението на 
вида. Вникването в този процес на балансиране 
се нуждае от бъдещи проучвания. Сега интере-
сите са насочени предимно към вирулентността. 
Познанията за хомеостатичния статус на зара-
зения хазяин изостават. Двете насоки трябва да 
се развиват съчленено, в съответствие с общия 
обект „суперорганизъм“. Тук мутуалистичната 
адаптация на микроба е по-бърза отколкото на 
човека поради различните еволюционни темпо-
ве на участниците, и затова микробът е винаги с 
едни гърди пред човека. Човечеството трябва да 
напрегне своя ум, за да компенсира бързите ге-
номни промени у микробите.

През последното десетилетие геномите на 
много микроорганизми са секвенирани. Функцио-
налните анализи на много гени позволяват да се 
предложат нови терапевтични възможности. Нови 
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ваксини, антибиотици, имуномодулатори вероят-
но ще произлязат вследствие на нарастващото 
познание за геномите.

Един друг извод от този ред на мисли, е да 
се погледнат взаимоотношенията между човека 
и микроба с „очите на микроба“. Освен болестно-
творните микроорганизми по кожата, лигавиците, 
червата в човешкия организъм ве гетира богато 
съчетание от симбионти. Те са част от „суперорга-
низма“ на които не се обръща достатъчно внима-
ние. Екологичната гледна точка може да доведе 
до други начини за постигане на трайна сигурност. 
Има идеи, че целесъобразни изменения в сътра-
пезниците-микроби, които носят кръстосано реа-
гиращи епитопи, могат да осигурят същата защи-
та, като една ваксина на основата на вирулентни 
форми.

Оттук може да се направи оптимистичният 
извод, че съвместното съжителство на хората и 
микробите е един еволюционно  обусловен про-
цес на взаимно приспособяване. Задачата на чо-
века е да изучи този процес до степен за възмож-
ност за неговото управление.

Съществува и друга хипотеза с песимистич-
на окраска. Понастоящем ¾ от заразните болести 
по човека се причиняват от  вируси. Паразити-
змът на вирусите е различен от този на бактерии-
те. Вирусната частица е облигатен вътреклетъчен 
паразит, но извънклетъчния вирион е биологично 
неактивен. Тази инертност се запазва до тогава, 
докато не се осъществи проникването в клетка-
та. При взаимодействието с клетъчния геном, ви-
русният геном започва да функционира като са-
мостоятелна генетична единица.

Представя се тезата, че причинителите на 
инфекциозните болести паразитират чрез прин-
ципно различни подходи. Първият тип паразити-
зъм е характерен за заболяванията с кратък ин-
кубационен период (1-14 дни) и със сравнително 
кратко клинично протичане. За поддържането на 
вида на причинителя в природата е необходимо 
патогенезата на болестта да е съпроводена с ак-
тивно отделяне на паразита във външната сре-
да, още преди имунната система на хазаина да 
потисне микроба. Пример за такъв тип паразити-
зъм е вариолата.

Вторият тип паразитизъм е характерен с 

дълготрайно носителство на заразата, съпрово-
дено с натрупване у хазайна и предаване на дру-
гите по полов път без клинична манифестация. 
Примерът е СПИН. „Стратегията“ на причинителя 
се основава на управление на гените на хазаина. 
Вирусът се намира в организма на човека основ-
но във форма на провирус – ДНК копие, интегри-
рано в генома на човека. Имунната система не го 
възприема като нещо чуждо, не потиска инфекта 
и като че ли сътрудничи с него. От това някои из-
следователи заключават за невъзможността да 
се създаде ваксина срещу НІV. Имунна прослой-
ка, способна да преустанови разпространението 
на НІV, не се образува, тъй като инфекцията се 
предава по полов път, и продължителността на 
епидемичния процес (пандемия) ще съответства 
на продължителността на съществуването на чо-
вешкия род като биологичен вид. Вероятно ролята 
на ретровирусите  (какъвто е НІV) закрепена чрез 
естествения подбор, се заключава в увеличаване 
на биологичното разнообразие чрез прекратяване 
на еволюцията на отделни видове. По този начин 
се увеличават темповете на видообразуване, след 
измиране на други видове, и се снижава степента 
на запълване на екологичните ниши.

В исторически план е видно, че еволюцион-
ният модел на всеки пандемичен процес през 
последното хилядолетие не прилича на преди-
дущия. Древните пандемии от чума не приличат 
на следващите ги от вариола и съвременните от 
грип или СПИН. Този процес се съпровожда и от 
еволюция на механизма на предаване на зараза-
та. Трансмисивният механизъм на чумните панде-
мии се заменя от въздушно-капковия при вариола 
и грип, и впоследствие от независимия от външ-
ната среда сексуален при СПИН. Явно пандеми-
ята не е само количествено различна форма на 
епидемичния процес, а представлява явление от 
качествено различен порядък. Като че ли всяка 
нова пандемия „отчита“ неудачите на предходна-
та и е на крачка пред възможностите на науката 
за даден исторически период.

Биологичната и цивилизационната еволю-
ция не могат да спрат. Обществото на хората и 
популациите на микробите винаги ще се конкури-
рат и винаги ще се гледат „под око“. И човешкото 
око трябва да бъде винаги широко отворено.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИЯ  
НАДЗОР НА ИНФЕКЦИИТЕ СВЪРЗАНИ С 
МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В УСЛОВИЯ-
ТА НА ЕДНА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ЗА 
2006-2015 ГОДИНА
Монов Д.1, Ц. Паунов2, Д. Денева3, Е. Желева4

¹МУ –Медицински колеж –Варна УНС“ Инспектор обществено здраве и социални дейнос-
ти“, ²МУ- Варна Катедра “Хигиена и епидемиология“, ³УМБАЛ “ Св.Марина“- Варна,  4МУ- 
Варна филиал Сливен-Катедра “ Здравни грижи“

Резюме: В съвременната медицинска практика  действат някои фактори, които  
определят  както водещата роля на болницата, така и касаещи проблемите, свър-
зани със  заболяемостта и ръста на инфекциите свързани с медицинското обслуж-
ване (ИСМО/ВБИ), поради тежката и разнообразна патология. Увеличен е обемът  на 
кръвно-инвазивни лечебни и диагностични манипулации, както и разнообразието  на 
видовете пациенти, свързани с разкриването на нови дейности. Целта е проучване 
обема на хоспитализациите в УМБАЛ «Св.Марина» за периода 2006-2015 година и ре-
гистрираните ВБИ, етиологичната и клинична структура и приложени антибиотици   
за 2011-2015 година. Данни от регистрация на ВБИ в УМБАЛ , РЗИ, бюлетини, отчети 
на МЗ, НЗПБ.  Преминалите болни в УМБАЛ „Св.Марина” за периода 2006-2015 годи-
ни се увеличава прогресивно от 30,978 за 2006 година до 60,461 за 2011 година и дос-
тигане до 83,018 за 2014 година, т.е над два пъти и половина. Регистрирани са  436 
инфекции свързани с медицинското обслужване (ИСМО) през 2015 срещу : 436/2014г., 
489бр./2013г.; 511бр/2012г.; 421 бр./2011г.; Относителния дял през 2015 се запазва на 
ниво от 0,53%. В сравнителен план той е 0,58% през 2013 г. и 0,73% през 2012 г. Очер-
тава се константната заболяемост базирана за над 10 годишен период в болницата, с 
разнообразна клинична-21 вида инфекции  и етиологична-22 етиологични агента, с на-
маление на неизследваните до 0,46%. Относителният дял на пациентите, употребили 
антибиотици поддържа низходяща от 36,96% за 2006 година, 31,34% за 2010 година, 
след което намалява на 27,23% за 2011 година 25,11 за 2013 година до 24,30% за 2015 
година. Това е  косвен показател за преценка на реалната заболяемост от инфекциите 
свързани с медицинското обслужване (ИСМО).

Ключови думи: инфекциите свързани с медицинското обслужване, вътреболнични 
инфекции (ИСМО/ВБИ), регистрация, етиологична, клинична структура 
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ORGANIZATION OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF INFECTIONS RELATED TO MEDICAL 
CARE IN THE CONDITIONS OF A UNIVERSITY HOSPITAL FOR 2006-2015

Monov D.1, Ts.  Paunov2, D. Deneva3 E. Zheleva4
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Summary: In current medical practice there are some factors that determine both the leading role of the 
hospital as well as the problems related to the morbidity and increase of the infections related to medical care 
(IMO) due to the severe and varied pathology. blood-invasive healing and diagnostic manipulations, and the 
variety of patient types associated with the disclosure of new activities. The aim is to investigate the volume of 
hospitalizations in the University Hospital „St.Marina“ for the period 2006-2015 and the registered VBI, the etio-
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ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

 Въведение: Епидемиологичен надзор е 
система от диагностични и терапевтични методи, 
от епидемиологични, дезинфекционни, профилак-
тични, здравно-информационни, организационни 
и управленски дейности на здравеопазването и 
обществото за пълно разкриване и характерис-
тика на епидемичния процес, за ликвидиране на 
възникналите епидемични огнища и провеждане 
на стратегически мерки за елиминация и еради-
кация на инфекциозните заболявания. От   орга-
низационна   гледна точка, епидемиологичният 
надзор може да се определи като дейност, която е 
насочена към подготовка за противоепидемична 
защита на населението и успешното й осъщест-
вяване чрез събиране, анализ и оценка на данни 
от заобикалящата обстановка, формулиране на 
целите, вземане на управленски решения и тях-
ното оформление, постановка на задачите на из-
пълнителите, организация и проверка за тяхното 
изпълнение.

В условията на съвременната медицинска 
практика в лечебните заведения  проблемите на 
епидемиологичния надзор са свързани със  за-
боляемостта и ръста на инфекциите свързани с 
медицинското обслужване (ИСМО/ВБИ), поради  
тежката  и разнообразна патология. Увеличен е 
обемът на кръвно-инвазивни лечебни и диагнос-
тични манипулации, както и разнообразието  на 
видовете пациенти, свързани с разкриването на 
нови дейности [1, 2, 3, 9]. Ето защо главна цел 
на надзора  тук е да се интегрират функциите и 
потребностите, т.е. ресурси и структури, като се 
поддържа максимална сигурност, подобри устой-
чивостта на системата, обединят функциите на 
много програми, да се избегне дублирането на 
дейности и се разпределят правилно човешките 
ресурси (с по-малко разходи).

  Цел и задачи: Да проучим обема на хос-
питализациите в УМБАЛ «Св.Марина» Варна  за 
периода 2006-2015 година и регистрираните ВБИ, 
клинична структура и приложени антибиотици за 
2011-2015 година.

Материали и методи: Данни от регистра-

ция на ВБИ в МБАЛ, РЗИ, Бюлетини, Отчети на 
МЗ, Национален център по заразни и паразитни 
болести (НЦЗПБ). Използвани са статистически и 
частичен епидемиологичен анализ.

Резултати: Организацията на епидеми-
ологичния надзор на инфекциите, свързани с 
медицинскато обслужване (ИСМО) в условията 
на Университетската болница Св.Марина-Варна 
включва два вида дейности-основни и подкре-
пящи Основните включват дефиниция, основни 
цели и задачи на превенцията и контрола на въ-
треболничните инфекции (ВБИ): определение-ди-
агноза, съобщване, разследване, анализ, а под-
крепящите – изработване на вътрешни правила, 
обучение, използване на лабораторна подкрепа, 
комуникации между ангажираните звена. Това 
дава възможност за основни промени в политика-
та на управление на ресурсите. 

Профилактиката (превенцията) на ВБИ 
изисква комплексен подход, който включва спе-
цифични елементи, насочени към защита на па-
циентите и персонала на лечебните заведения 
с цел ограничаване до възможния минимум въз-
никването и разпространението на ВБИ [4, 5, 6]. 
По смисъла на настоящия стандарт терминът 
«вътреболнични инфекции» е равнозначен с « 
термините «нозокомиални инфекции» и «инфек-
ции, свързани с медицинско обслужване»[7, 8 ]. 
Това налага рационална употреба на антими-
кробни средства, с цел ограничаване на появата 
на микроорганизми с множествена резистентност, 
мониториране на антибиотичната употреба и ми-
кробната резистентност. Профилактиката на ан-
тибиотичната микробна резистентност (АМР ) се 
основава на гарантирана от гъвкавo и периодич-
но обновявана антибиотична политика, разумно 
използване на антибиотици за профилактика и 
лечение [7, 8].

Преминалите болни в УМБАЛ „Св.Марина” 
за периода 2006-2015 години се увеличава про-
гресивно от 30,978 за 2006 година до 60461 за 
2011 година и достигане до 83,018 за 2014 година 
,т.е над два пъти и половина.

logical and clinical structure and applied antibiotics for 2011-2015. Data from the registration of VBI in MHAT, 
RHI , Bulletins, Reports of MH, SPD. The patients in the St.Marina University Hospital for the period 2006-2015 
increased progressively from 30,978 in 2006 to 60,461 in 2011 and reaching 83,018 in 2014, ie over two and a 
half times. 436 infections related to medical care (IMO) were registered in 2015 against: 436/2014, 489/2013; 
511/2012; 421 pcs / 2011; The relative share in 2015 remains at the level of 0.53%. In comparison, it is 0.58% 
in 2013 and 0.73% in 2012. Constant morbidity based on over 10 years in the hospital, with a variety of clini-
cal-21 types of infections and an etiological-22 etiological agent, with a decrease in the unexploded to 0.46%, 
is outlined. The relative share of patients using antibiotics keeps descending 36.96% in 2006, 31.34% in 2010, 
then decreasing to 27.23% in 2011, 25.11 in 2013 to 24.30% in 2015. This is an indirect indicator of the real 
morbidity rate IMO.

Key words: infections related to medical care, inpatient infections (IMO), registration, etiology, 
clinical structure
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Фиг №1 Брой преминали болни по го-
дини в УМБАЛ”СВ.МАРИНА” за 2006-2015г

" . "
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 Фиг №2  Регистрани брой   инфекции, 
свързани с медицинското обслужване в УМ-
БАЛ „СВ.МАРИНА“ за 2011-2015 г.
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Фиг №3 Относитерен дял на регис-
трираните ИСМО в УМБАЛ «СВ.МАРИНА» 
за 2006-2015
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Поддържа се  възходящата тенденция от 
0,45% след 2010 година до 0,73% през 2012 и 0,53 
през 2015 година, което се дължи на по-добра ко-
муникация и по-активното участие на персонала 
в процесите на диагностициране, регистрация и 
контрол на тези инфекции. Все още не е достиг-
нат реалният брой ВБИ, който според ECDC (Ев-
ропейски център за контрол на болестите) е ~5% 
от общия брой хоспитализирани пациенти.

В рисковите за ВБИ отделения през 2011 
година най-много регистрирани случаи има в Кли-
ника по анестезиология и интензивно лечение 
- КАИЛ (182), ІІІ Детско отделение-ДО (51), Дет-
ско отделение интензивно лечение-ДОИЛН (42), 
Кардиохирургия (33), ІІ Хирургия (23), което със-
тавлява 78,62% от всички регистрирани в болни-
цата ВБИ. Останалите са разпределени като еди-
нични случаи между други клиники. Продължава 
през 2012  от една страна непрекъснатото обуче-

ние  на персонала, от друга страна  се засилиха 
епидемиологичните проучвания (проспективните 
и ретроспективните) на всеки съмнителен случай 
с инфекциозно състояние. В някои отделенията, 
рискови за ВБИ, регистрирани случаи са дости-
гнали реалния дял (акредитационните критерии), 
което показва, че се работи по проблема. Клиника 
по анестезиология и интензивно лечение и Дет-
ско отделение интензивно лечение са 25% от пре-
миналите пациенти.  Кардиохирургия, Урология, 
Съдова хирургия и ІІ Хирургия 5-10%. Нереална 
нулева  регистрация има в Еднодневна хирургия, 
Клиника общооперативна хирургия (КООХ), Орто-
педия и Онкология, което показва пренебрегване 
на проблема и води до липса на информация и 
адекватни мерки за контрол на инфекциите. През 
2014 година в някои рискови отделения настъпват   
промени. Регистрираните ВБИ случаи в Клиника 
по анестезиология и интензивно лечение намаля-
ват от 42% (2013) до 11,05% (2014г.) от премина-
лите пациенти. В това отделение бяха насочени 
основните усилия за превенция на ВБИ. В Детско 
отделение за интензивно лечение има увеличе-
ние от 15% на 31,28%. Задържат се показателите 
в  Кардиохирургия, Урология, Съдова хирургия и 
II Хирургия 5%. Нулева регистрация остава Ед-
нодневна хирургия. През 2015 година след на-
стъпилите промени в националнта регистрация 
и въвеждането на информацията по електронен 
път  /с ежедневно съобщаване  с бързо известие 
в РЗИ/, регистрираните случаи се доближават до 
реалната заболяемост. В рискови отделенията 
регистрираните инфекции, свързани с медицин-
ското обслужване идентични със стандарта (30-
35%). Клиника по анестезиология и интензивно 
лечение - 33,46% от преминалите пациенти. В 
това отделение бяха насочени основните усилия 
за превенция. В Детско отделение интензивно ле-
чение има увеличение до 35,15%. Отделенията 
със среден риск - Кардиохирургия, Урорлогия, Съ-
дова хирургия и II Хирургия, Еднодневна хирур-
гия са регистрирали ИСМО между 1 и 2% (при 5% 
стандартно). На фона на по-пълната регистрация 
се отчита намаляване на относителния дял на 
Грам (-) вътреболнични щамове микроорганизми 
и повишаване на делът на Грам (+) - S.aureus от 
5,5 на 10,5%. Освен, че към момента Гр.(+) инфек-
ции се лекуват по леко, този факт също е белег за 
подобрена дезинфекционна практика и хигиена в 
отделенията. 

Фиг № 4 представя относителния дял на 
пациентите, употребили антибиотици, запазващ 
низходящата тенденция от  27.23% за 2011 г., 2012 
г. - 27.52%, за 2014 г. -27,09 %, а за 2015 г. - 24,30 
%. Този косвен показател за преценка на реална-
та заболяемост от ИСМО поддържа низходяща 
тенденция за 10 годишен период. Сравняването 
на показателя с относителния дял на регистрира-
ните ВБИ, дава възможност да се прецени косве-
но реалната заболяемост от тези инфекции. Оч-
ертаната  низходяща тенденция на антибиотична-
та употреба и тенденцията на регистрацията при 
ВБИ, т.е. при двата критерия носи положителна 
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оценка на болничното заведение по отношение 
на надзорът на ВБИ и антибиотичната политика. 
Очертава се ефективното съчетаване на надзора 
и правилния противоепидемичен контрол.

Фиг№4 Относителен дял на ВБИ и на 
лекуваните с антибиотици в УМБАЛ „ Св 
Марина „ Варна за 2006-2015 година 

           " . " 
  2006-2015 . 

2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 .

Клинична структура  на регистрираните 
ИСМО показва голямо разнообразие през послед-
ните години (Фиг № 5, 6, 7, 8,). През 2011 година 
има 8 вида, 2012 -10 вида, 2014 11 вида и 14 за 
2015 година като общо са регистрирани 22 кли-
нични прояви. В структурата по години се очерта-
ва главно засягане на дихателната система. 

Фиг № 5 Клинична структура на ВБИ в 
УМБАЛ“Св.Марина Варна за 2011 година 

. ; 78; 
18,53%

; 55; 13,06%

; 17; 4,04%

    

15,2

; 29; 6,89%

 " .

; 64; 
20%

 
; 37; 

8,79%

"  2011 .

; 13; 3,09%

30,4

 

%

; 128; 
40%

Водещи ВБИ за 2011 г. са белодробните, 
следвани от инфекциите на хирургичната рана, 
урологичните инфекции и сепсиса. В сравнение с 

2010 г. на първо място са белодробните, следва-
ни от инфекциите на хирургичната рана, ОКГДП и 
урологичните инфекции. В структурата няма про-
мени, но разликите идват от новата класифика-
ция, при която отсъстват ОКГДП;

Водещи ВБИ са белодробните, следвани 
от инфекциите на хирургичната рана и сепсиса. В 
сравнение с 2011 г. структурата няма  значителни 
промени, както и в предходните години с изключе-
ние на по-малък дял на урологичните инфекции. 
Неизследваните и микробиологично недоказа-
ните ВБИ са намалели от 8% (2011г.) на 4,72 % 
(2012г.).

Фиг № 7 Клинична структура на ВБИ в 
МБАЛ „Св.Мрина“ за 2014г

Водещи ВБИ са вентилационните пневмо-
нии, следвани от сепсиса и инфекциите на хирур-
гичната рана. В структурата няма значителни про-
мени, както и в предходните години, с изключение 
на по-малък дял на урологичните инфекции, кои-
то намаляват втора поредна година до 4,35%.

Фиг № 8 Клинична структура на 
ИСМО/ВБИ/ в „Св.Марина „ Варна за 2015 г.

 

Поради промяна в регистрацията и класи-
фикацията на ИСМО(ВБИ ) тя не може да бъде 
пряко сравнена с предходната година. Ако обе-
диним 1. Инфекциите на дихателната система, 2. 
Катетър-асоциирани инфекции и кръвни инфек-
ции, трябва да отбележим, че няма статистически 
значима промяна.

Извършени са над 500 ретроспективни и 
проспективни епидемиологични проучвания на 
случаи, регистрирани или съмнителни за ИСМО 
през 2015г. Обследвани са 20 клиники с висок и 
среден риск. Изготвени са протоколи за всеки из-
вънредно регистриран случай. При всеки взрив са 
обсъдени оптимизация на дезинфекционния план  

Фиг № 6 Клинична структура на ВБИ в 
МБАЛ „Св.Мрина“ за 2012 г
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на отделенията, нужда от промяна на антибиотич-
ната периоперативна профилактика или терапия, 
спазването на стриктния изолационен режим при 
всеки проблемен пациент, напомняне и запозна-
ване с ползата от употребата на  лични предпазни 
средства (ЛПС) и разяснение по дезинфекцион-
ния план [5, 6].

Анализират се резултатите от микробиоло-
гичната лаборатория два пъти седмично. Отра-
зени са всички съмнителни случаи в журнала на 
отдела. Епидемиологично проучване е проведено 
при всеки случай. Експресно е проучен всеки съм-
нителен случай за ИСМО или друга ифекциозна 
болест (Варицела, Чревни инфекции, Туберку-
лоза и др.) по сигнал на лекуващ лекар или ми-
кробиолог, в рамките на 24 часа. Назначавани са 
съответните мерки за неразпространение на за-
боляването през 2014 г. Налице беше съдействие 
при проверките от РЗИ - два дни от седмицата, по 
две клиники.

Провеждан е ежемесечен контрол върху 
спазването на противоепидемичните дейности, 
свързани с отпадъците, разделното им събира-
не, съхранение, транспортиране и ефиктивно 
обезвреждане. Контролът е ежеседмичен по от-
ношение на сепарирането на отпадъците. Обуче-
ние на персонала целево от екип по контрол на 
инфекциите се извършва чрез тематични курсо-
ве, колегиуми, общопрофилактични практически 
задачи и други. През периода май-юли 2015г. 
екипът по контрол на инфекциите (епидемиолог, 
главна сестра, здравен инспектор) проведе масо-
во обучение на персонала по тема „Дезинфекция 
на ръце“. През теоретичната и практическа подго-
товка преминават всички санитари (384), сестри, 
лаборанти (700). На всеки беше връчен серти-
фикат от болничното ръководство. Проведени са 
колегиуми и кратки семинари с лекарите в КАИЛ, 
Кардиохирургия, Клиника по хирургия, Психиа-
трия, Хемодиализа, ДОИЛНН, Трансплантации 
и Онкология по същата тема и по отношение на 
противоепидемичната работа. През 2014 година 
са проведени 24 колегиума и кратки семинара в 
КАИЛ, Трета клиника по хирургия, Кардиохирур-
гия, Еднодневна хирургия, Психиатрия, Хемо-
диализа и на заседанията на старшите сестри по 
отношение на противоепидемичната работа по 
епидемичен показател.

Изводи: 
1. Преминалите болни в УМБАЛ „Св.Мари-

на” за периода 2006-2015 години се увеличава 
прогресивно от 30,978 за 2006 година до 60461 за 
2011 година и достигане до 83,018 за 2014 година, 
т.е над два пъти и половина.

2. Регистрираните ИСМО в университетска-
та болница за 10 годишен период се увеличават 
от  0,44% за 2012г. до 0,73 за 2014г. и 0,53% за 
2015г. с тенденция да достигнат препоръчител-
ните стойности в някои рискови сектори - КАИЛ 
33,46% от преминалите пациенти (при  стандарта: 
30-35%).

3. Клиничната структура е анализирала 
системно, с адекватно  провеждане на целеви 
подкрепящи мерки: организационни, квалифи-
кационни, комуникационни между ангажираните 
звена, използване на лабораторна подкрепа, из-
работване на вътрешни правила.

4. Очертава се ефективното съчетаване на 
надзора и правилния противоепидемичен кон-
трол с низходящата тенденция на антибиотична-
та употреба (36,96 за 2006 год до 24,53 за 20015г.) 
и подобрената  регистрацията при ВБИ (0,44 за 
2007 до 0,53 за 2014 -2015 г.)

5. Системните дейности по епидемиологич-
ния надзор, съчетани с целево обучение на пер-
сонала и адекватни комуникации с лабораторните 
звена и външния контрол, осъществяван от РЗИ 
дават резултати за предпазване на пациентите от 
инфекциите, свързани с медицинското обслужва-
не на населението.
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AНАЛИЗ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ С 
ВАРИЦЕЛА В КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ 
НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ПЛОВДИВ, ПРЕЗ 2016Г.
Бацелова Х.1, Н. Ватев1, А. Галев2, Ж. Стайкова3, Д. Бацелов4, Т. Минков4, М. 
Стойчева5

1 Катедра Епидемиология и МБС-ФОЗ, МУ - Пловдив, 2 Научноприложен център по военна епидемиология 
и хигиена, ВMA – София, 3 Катедра Превантивна медицина, МУ – София, 4 Стажант лекар, МУ – Пловдив, 
5 Катедра по Инфекциозни болести, Паразитология и Тропическа медицина, МУ - Пловдив

Резюме: Целта на проучването е да се проследят  хоспитализирани пациенти 
с варицела и да се анализира тежестта на клиничното протичане,  усложненията на 
заболяването и значението на болните с ко-инфекции, както и да се дадат препоръки 
за подобряване на превенцията. Извършено е ретроспективно епидемиологично про-
учване на болните с варицела, хоспитализирани в клиниката по Инфекциозни болести 
на УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив за периода 01.01-31.12.2016 година. Анализирани са 
разпределението по възраст, пол, продължителност на болничния престой и усложне-
нията. Описана е заболямостта в Пловдивска област и страната. Използвани са също 
рутинни клинични, лабораторни и статистически методи. Общо за периода на 2016 го-
дина са хоспитализирани 65 пациенти с варицела,  което е 1,70% от  общия брой болни 
(3767) с това заболяване в областта. Хоспитализираните мъже са 32(48,4%), а жени 
33(51,6%). Възрастовото разпределение установи най-голям брой хоспитализирани па-
циенти с варицела във възрастовата група от 1- 4 години – 19(29,7%), кърмачетата до 
1 година са 13(20,3%).  От проучените пациенти 2 са с ко-инфекция -  1(1,56%) с инфек-
циозна мононуклеоза, 1(1,56%) със скарлатина. Описан е един случай (1,56%)  на вродена 
варицела. Средният  болничен престой беше 5,71 дни. Лечение с ацикловир е проведено 
при 42 (65,6%) пациента, а при 46 (71,8%) се е наложило лечение с антибиотик. Регис-
триран е един смъртен случай.

Заболяемостта от варицела е висока в Пловдивска област и корелира с тази 
в страната. Не малък е броят на пациентите с усложнения, при които се налага 
хоспитализация. Заболяването е значим здравен и социален проблем,  което обосновава 
необходимостта от въвеждане на рутинна имунизация срещу варицела в България. 

Ключови думи: варицела, хоспитализация, усложнения, варицелна ваксина

Адрес за кореспонденция: е-mail: dr_batselova@abv.bg

ANALYSIS OF THE HOSPITALIZED PATIENTS WITH VARICELLA IN THE CLINIC OF INFECTIOUS 
DISEASES OF THE UNIVERSITY HOSPITAL “SAINT GEORGE” PLOVDIV IN 2016

Batselova H.1, N. Vatev1, A. Galev2, J. Staikova3, D. Batselov4, T. Minkov4, M.Stoicheva5

1Department of Epidemiology and Disaster medicine, Faculty of Public Health, Medical University- Plovdiv, 2Scientifi c Center for applied 
military epidemiology and hygiene, Military Medical Academy, Sofi a, 3Department of Preventive Medicine, Faculty of Public Health, 

Medical University- Sofi a, 4Trainee doctor, Medical University-Plovdiv, 5Department of Infectious diseases, Faculty of Medicine, Medical 

University- Plovdiv

Summary: The aim of the prospection is to study the hospitalized patients with varicella and analyse the 
gravity of the clinical course of the illness, the complications of the disease, the importance of the patients with 
co-infections and to give recommendations for improvement of the prevention. A retrospective epidemiological 
analysis of the patients ill with varicella and hospitalized in the Clinic of Infectious Diseases of the University 
Hospital “St Georgi “Plovdiv, for the period of 01.01-31.12.2016 has been carried out. The distribution based on 
age, sex, duration of hospital stay and the complications has been analysed. We describe the incidence in the 
region of Plovdiv and the country. Routine clinical, laboratory and statistical methods have also been used. For 
the period of 2016, a total of 65 patients with varicella were hospitalized, which is 1.70% of the total number of 
ill patients (3767) with this disease in the region. The hospitalized men were 32 (48.4%), while the women were 
33 (51.6%). The age distribution established that the highest number of hospitalized patients with varicella in 
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Въведение: Варицела е ваксинопредотвра-
тимо заболяване, без специфична имунопрофи-
лактика в България, за разлика от редица страни 
от Европа и света. В резултат на това заболява-
нето у нас се характеризира с трайнo висока еже-
годна заболяемост. Варицелата е често срещано, 
силно заразно инфекциозно заболяване, причи-
нено от варицела зостер вирус [1, 2]. Протича с 
остро начало, повишена температура, умерено 
увредено общо състояние и циклично развиващ 
се, придружен със сърбеж, псевдополиморфен 
обрив (макули, папули, везикули, крусти). Обри-
вът е разпространен по тялото, лицето и крайни-
ците, задължително по окосмената част на глава-
та, рядко се наблюдава по дланите и стъпалата. 
Единични обривни елементи се наблюдават и по 
лигавиците [3]. В преваксиналната ера варицела 
е била с ендемичен характер в много страни, вкл. 
в САЩ, и на практика всички  възрастни са били 
вече преболедували. Като резултат годишно са 
боледували около 4 милиона души, което е почти 
цялата родена кохорта за една година [4].

Цел: Да се проучат  хоспитализирани паци-
енти с варицела през 2016г. в Пловдивска област 
и да се анализира тежестта на клиничното проти-
чане,  усложненията на заболяването и значение-
то на болните с ко-инфекции. Да се дадат препо-
ръки за подобряване на превенцията.

Материали и методи:  Извършено е ретрос-
пективно епидемиологично проучване на 65 бо-
лни с варицела, хоспитализирани в клиниката по 
Инфекциозни болести на УМБАЛ „Свети Георги“ 
Пловдив, за периода 01.01-31.12.2016 година. 
Анализирани са разпределението по възраст, пол, 
продължителност на болничния престой и услож-
ненията. Описана е заболеямостта в Пловдивска 
област и страната. Използвани са  рутинни кли-
нични, лабораторни и статистически методи.

Резултати и обсъждане: По данни на 
НЦЗПБ регистрираните случаи на варицела в 
България за 2016г. са 31 846. Общо за същия пе-
риод в Пловдивска област са регистрирани 3767 
болни [6].  Това е 11.83% от общия брой случаи в 
страната. Заболяемостта в Пловдивска област е 
559,5/100 000 и е 1,23  пъти по-висока от средната 
за България (453,94/100 000). От тези 3767 забо-
лели  в Пловдивска област, 65  са хоспитализира-
ни, което е 1,70% от  общия брой болни. 

За сравнение всяка година в Полша заболя-
ват около 150 000 души, от които  0,5% се хоспи-

тализират. Подобно, в предваксинационната ера 
в САЩ, от 4 милиона заболели с варицела 0,3%  
годишно се нуждаят от болнично лечение [5]. При 
проведеното ретроспективно проучване на хоспи-
тализираните с варицела пациенти се забелязаха 
два пика - през месец януари и втори през месец 
май (21,90% и 20,30%) - диаг. 1. По данни на подоб-
но проучване в Турция, честотата на хоспитализи-
раните по месеци е най-висока през месец май [7].

Диаграма 1: Честота на хоспитали-
зираните по месеци

 

Единствените месеци през годината без 
хоспитализирани са били октомври и ноември.

Диаграма 2: Разпределение на хоспи-
тализираните по пол

 

От болните с варицела в клиниката 33 (52%) 
са били жени, а 31 (48%) – мъже (диаг. 2). През 
периода 2000-2011 година в Инфекциозна клиника 
на УМБАЛ „Свети Георги“ достоверно по-висок е 
бил относителният дял на хоспитализираните от 
мъжки пол 65% (U=10,60;p<0,001), свързано с епи-
демични взривове сред войнишки колективи [8].

Анализът на възрастовото разпределение 
(диаг. 3) установи най-голям брой хоспитализира-
ни пациенти с варицела във възрастовата група 

the age group of 1-4 year olds were 19 (29.7%) and babies up to 1 year old were 13 (20.3%). Of all the patients 
studied, 2 were with co-infection- 1 (1.56%) with infectious mononucleosis and 1 (1.56%) with scarlet fever. 
 A single case (1.56%) of innate varicella has been described. The average duration of hospital stay was 5.71 
days. Treatment with aviclovir was given to 42 (65.6%), while 46 (71.8%) had to be treated with antibiotics.

The incidence of varicella is high in the region of Plovdiv, correlating with that in the country. The number 
of the patients with complications who have to be hospitalized is not small. The diseas is a signifi cant health and 
social problem, which justifi es the necessity of implementing  a routine immunization against varicella in Bulgaria.

Kay words: varicella, hospitalization, complications, varicella vaccine, vaccine prevention
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от 1- 4 години – 19(29,7%), а кърмачетата до 1 
година са 13(20,3%). В Полша средната възраст 
на хоспитализираните с варицела е 37,5 месеца, 
като най-засегнати са децата до 1 година. Шест 
от случаите са били при новородени. Децата под 
4 годишна възраст са 63% от хоспитализираните. 
С напредване на възрастта броят на пациенти-
те намалява [5]. При нашето проучване във въз-
растта над 25 години засегнатите от варицела са 
13%. В Лос Анжелис 54,4% от хоспитализираните 
за периода 2003-2011 година са били под 20 го-
дишна възраст [9]. В Испания най-висок процент 
хоспитализирани се пада на възрастта под 14 го-
дини [10]. Заболяемостта от варицела е висока 
в Пловдивска област, корелираща с тази в стра-
ната. Почти 2% от случаите в областта протичат 
с усложнения, налагащи  хоспитализация [16]. В 
периода преди въвеждане на комбинирана MMRV 
ваксина срещу варицела в Бразилия между 2000 
и 2013 година мнозинството от хоспитализирани 
са били  под 9 години с пикове във възрастовите 
групи от 1-4  и над 80 години [11].

Диаграма 3: Разпределение на хоспи-
тализираните по възраст

 

При подобно ретроспективно проучване за  
периода 2000-2011 година в Инфекциозна кли-
ника на УМБАЛ „Свети Георги“ са проучени 535 
пациенти с варицела и средната възраст на хос-
питализираните е била 14 години. С най-висок от-
носителен дял са лицата във възрастовата група 
0-19г  [8].

Демографската структура (град-село) на 
хоспитализираните с варицела доказва достовер-
но по-висок дял (59%) на тези от града, свързано 
с интензивността на контактите и централизира-
нето на учебния процес в градовете (диаг. 4). Тези 
данни корелират с данните от 2000-2011 година, 
когато 77% е бил делът на хоспитализираните от 
градовете в Пловдивска област [8].

Диаграма 4: Разпределение на хоспи-
тализираните по местоживеене

 

Изолацията в инфекциозно отделение е ва-
жна противоепидемична мярка. При настоящето 
проучване пациентите са хоспитализирани спо-
ред тежестта на клиничното проучване и наличи-
ето на усложнения. Не се е наложило изолация 
в клиниката поради другите два критерия - епи-
демиологичен и социален. Средният болничен 
престой е бил 5,71 дни. Полски автори показват 
подобен резултат- 6 дни при  проучване за пе-
риод януари 2007 – юни 2012 година [5]. Ретрос-
пектиовното проучване доказа като най-често 
усложнение - пустулизация на обрива при 58 
болни. Пациентите с пневмония са били трима, 
по един с церебелит и  инфекция на меките тъ-
кани (диаг. 5). Според литературни данни бакте-
риална инфекция на обрива е най-често срещана 
[7, 12, 13]. Докато за периода 2000-2011 година 
в Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Свети Геор-
ги“ от всички усложнения достоверно най-висок 
е делът на пневмониите - 60%, което корелира с 
подобно проучване в Полша [8, 5]. Инфекциите на 
респираторния тракт в  Infectious Diseases Ward of 
Children’s Hospital, Poznan са били най-честа при-
чина за хоспитализация [5].

Рутинната варицелна ваксина, приложена 
на здрави деца, би могла да предотврати 82,7% 
от случаите на варицела  и повече от 4700  тежки 
усложнения на година при обхват 85% [18].

Диаграма 5 : Видове усложнения

 

От хоспитализираните пациенти двама са 
били с ко-инфекция. Три годишно дете с инфек-
циозна мононуклеоза и 5-годишно момиче със 
скарлатина. През проучения период в Инфекци-
озна клиника на УМБАЛ „Свети Георги“ е почина-
ло едно дете на 8 години с усложнение пневмо-
ния. В Бразилия за периода 1996-2011 година са 
регистрирани 2334 смъртни случая като най-ви-
сока е смъртността във възрастта под 1 година 
(11). След въвеждането на варицелната ваксина в 
САЩ  леталитетът намалява с повече от 74% (14).

САЩ са първата страна в Света, която въ-
вежда варицелната ваксина. Хоспитализациите 
свързани с варицела намаляват с 99,2%  във въз-
растта под 4 години. Други държави съобщават 
за подобни резултати след масово приложение 
на ваксината срещу варицела: Канада 93% нама-
ляване на хоспитализациите във възрастта от 1-4 
години при обхват 93% и 10 години приложение; 
Уругвай 94% намаляване на хоспитализациите 
във възрастта от 1-4 години при само 6 години 
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приложение на ваксината и 90% обхват; Австра-
лия 76,8% спад на  хоспитализациите във възрас-
товата група 1-4 години за 5 години приложение 
на ваксината и обхват 90%; Испания 83,5% нама-
ляване на хоспитализациите при деца под 5-го-
дишна възраст при само 4 години приложение на 
ваксината и обхват 77,2% [15].

Немски изследователи анализират данни 
за приложение на ваксината срещу варицела във 
Франция, Италия, Испания и Германия. Матема-
тическият модел показва, че при 85% обхват на 
ваксината, заболяването варицела би могло да 
бъде елиминирано за 15 години [17].

Заключение: Заболяването е значим здра-
вен и социален проблем, което обосновава не-
обходимостта от подобряване на превенцията и 
контрола, както и въвеждането на рутинна имуни-
зация срещу варицела в България.
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МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПОВЕДЕНИЕТО 
ПРИ ГРИЖА ЗА ЗАРАЗЕНИ С ХИВ ДЕЦА И 
ПРЕДПАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ 
ОТ ИНФЕКЦИЯ С ЧОВЕШКИЯ
ИМУНОДЕФИЦИТЕН ВИРУС
Войнова-Георгиева В., Р. Правова, А. Галев
НПЦВЕХ - ВМА, София

Резюме: Във връзка с отговор на запитване относно възможен риск от заразява-
не на персонала и останалите деца при отглеждане на заразено с ХИВ дете в Дом за 
медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ е направена справка в издадени от Министер-
ство на здравеопазването нормативни документи – общо 9 за предходните 13 години, 
в които се разглеждат отделни аспекти от поведението към ХИВ - позитивни лица. 
Наредбите/ методичните указания касаят дейността на лечебните заведения (ЛЗ) и 
кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН/ КАБКИС при 
консултиране и изследване за ХИВ, въпроси като провеждането на антиретровирусно 
лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция и профилактиката на преда-
ването на ХИВ инфекция от майка на дете.

Всяко лечебно или здравно заведение (вкл. ДМСГД) е задължено да има изработен План за 
контролиране на експозициите, в който да са определени рисковите експозиции, да са класифици-
рани медицинските дейности с рискови експозиции и да  са описани прилаганите предпазни мерки 
(стандартни предпазни мерки, технически средства и методи на работа, лични предпазни средства, 
почистване, дезинфекция и стерилизация).

Ключови думи: ХИВ, законодателство, рискови експозиции, медицински грижи, превенция.

Адрес за кореспонденция: e-mail andrey_galev@abv.bg

METODOLOGICAL ASPECTS OF CARE FOR CHILDREN INFECTED WITH HIV AND PROTECTION OF 
MEDICAL STAFF FROM INFECTION WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS

Voinova-Georgieva V., R. Pravova, A. Galev, SMECH-MMA, Sofi a

Summary: Due to an enquiry on the possible risk if raising an HIV-infected child in a House for Medical 
and Social Care for Children / HMSCC, a reference is made on the legislation made by the Ministry of Health 
- a total of 9 documents in the latest 13 years, on the aspects of behavior to the HIV positive persons and the 
necessary prevention measures towards the medical staff. Ordinances / methodological guidelines concern 
the activities of healthcare establishments and offi ces for anonymous and free counseling and HIV / AIDS re-
search and counseling on HIV and HIV testing, such as antiretroviral treatment and monitoring of HIV-infected 
adults and the prevention of HIV / transmission of HIV infection from mother to child.

Each medical or healthcare establishment (including HMSCC) is required to have an Exposure Control 
Plan, which identifi es the risk exposures, to classify medical activities with risk of exposures and to describe 
the applied precautions (standard precautions, technical tools and methods of work, personal protective equip-
ment, cleaning, disinfection and sterilization).

Key words: HIV, legislation, risk exposures, medical care, prevention
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Въведение: Професионалната експозиция 
на кръв или други телесни течности в здравните 
заведения представлява относително малък по 
честота, но значителен като тежест риск от преда-
ването на ХИВ и други кръвно-преносими патоге-
ни [1, 2] (вижте също документ №6). Тези експози-

ции могат да причинят огромна тревога, страх  и 
стрес сред здравните работници, с отрицателно 
въздействие не само върху тях, но и върху тех-
ните семейства и колеги [3]. Световната здравна 
организация изчислява, че ежегодно  се случват 
около 3 милиона перкутанни експозиции при 35 
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милиона здравни работници в световен мащаб, 
като над 90% се срещат в страни с ограничени 
ресурси [4]. 

• Вследствие на тези експозиции според 
СЗО всяка година се наблюдават 66 000 
случая на хепатит Б, 16 000 случая на хе-
патит С и до 1000 инфекции с ХИВ.

• Експозициите могат да се редуцират 
чрез: строг контрол на инфекциите – 
стандартни предпазни мерки, използва-
не на безопасни устройства, управление 
на отпадъците, имунизация (хепатит Б) и 
управление на експозициите, вкл. използ-
ването на постекспозиционна профилак-
тика /ПЕП/ за  ХИВ (която цели да намали 
сероконверсията на вируса) [5]. 

Тези стратегии са стандарт за грижа в стра-
ните с високи доходи и така рискът от предаване 
на ХИВ, както и на вирусен хепатит Б и С сред 
здравните работници е редуциран. В страни-
те с ограничени ресурси, в които има по-голяма 
тежест на инфекциите с ХИВ и хепатит, където 
освен недостиг на финанси, има и непълни дан-
ни относно професионалните експозиции в ЛЗ и 
използването на ПЕП. Освен това, при липса на 
лични предпазни средства (ЛПС) и безопасни ус-
тройства, пропуски при обезвреждане на болнич-
ните отпадъци, и по-честото прилагане на инжек-
ции в ЛЗ, здравните работници в тях са изложени 
на висок риск от професионална експозиция и 
инфектиране [2, 6].

Любопитни въпроси…
• Регламентирано ли е лечението и цялост-
ното поведение към деца на възраст от 3 
до 18 години, дори когато не се отглеждат 
в ДМСГД?
 □ документ № 7 касае деца до 3-годишна 
възраст, а документ № 8 - възрастни лица 
с ХИВ-инфекция (т.е. – над 18 г.)

• Представляват ли ХИВ- позитивните 
деца, настанени в ДМСГД риск за остана-
лите деца и за персонала, особено ако не 
са лекувани и имат висок вирусен товар 
за ХИВ?

• Ако двете ЛЗ се намират в различни на-
селени места, възникват допълнително 
следните въпроси: 
 □ Кой ще придружава такова дете за лече-
ние и проследяване в отделение/сектор 
за лечение на пациенти с придобит иму-
нен дефицит (регламентирано с доку-
мент № 8)?

 □ Как и от кого ще се доставят лекарствата 
за това дете, които се отпускат най-много 
веднъж на 2 месеца (виж документ №1), 
ако двете ЛЗ се намират в различни на-
селени места?

Любопитни текстове
• „Чл.5 Скринингово изследване за заразе-
ност с ХИВ се извършва на всички:… т.8 
деца, настанени за отглеждане в домове 

за медико-социални грижи, преди постъп-
ване в дома;” (от документ №2, стр.2) 
 □ Какво се случва с деца, които са с поло-
жителен резултат за ХИВ? – Не са даде-
ни насоки дали се настаняват в ДМСГД и 
как се обгрижват.

• Любопитно е цитирането на неактуалното 
методично указание от 2004 г. в указание-
то на МЗ от 2010 г. (документ №3): „Съ-
гласно разпоредбите на Методично указа-
ние за предпазване на медицинския пер-
сонал от инфекция с вируса на човешкия 
имунен дефицит, хепатит В и С вирус /ут-
върдено със заповед РД 09-693/2004 г. на 
министъра на здравеопазването/, всяко 
лечебно или здравно заведение е задъл-
жено да има изработен План за контроли-
ране на експозициите. Планът трябва да 
включва: …”  (документ № 9, стр.49).

Някои отговори
• Документ № 5: “ХИВ се намира във всички 
телесни течности в различна концентра-
ция. За да предизвика заразяване, виру-
сът трябва да бъде в достатъчно висока 
концентрация. В най-голямо количество 
се намира в кръвта, половите секрети 
(сперма, вагинален секрет), кърма, лим-
фа на инфектирания с ХИВ човек. Тран-
смисията от инфектирани лица на неин-
фектирани реципиенти се осъществява 
през наранена кожа или през лигавиците 
при експозиция със заразени телесни теч-
ности.”

• Документ № 8: “т.2 Цели на антиретровирусната 
терапия:  2.1. Клинични цели - увеличаване 
продължителността и подобряване качеството 
на живот на лицата с ХИВ-инфекция” 

Примери за наранявания/ заразявания в 
САЩ

• Според Центъра за превенция и контрол 
на болестите/ CDC, САЩ, годишно се 
случват ~385,000 наранявания с игли и 
други остри предмети при персонала в ЛЗ 
от болничен тип (>1,000 дневно) [7]. Ве-
роятно много по-често - в други сектори 
(напр., спешни отделения, хосписи, домо-
ве за медико-социални грижи)

• Тези наранявания са скъпи за персонала 
и за здравната система на САЩ:
 □ ХИВ - 58 документирани професионал-
ни и 150 – възможни случая за периода 
1985-2013 г. по официални данни;

 □ в ~ 80% - след убождане с куха игла.

Разходи вследствие наранявания с остри 
предмети (По идея от: O’Malley, et. al.[8])

• Изходно (за установяване на статуса) и 
последващи лабораторни изследвания

• Лечение на експонирания персонал
 □ от 71 до 5,000 щ.д. на човек - в зависи-
мост от предоставеното лечение
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• Изгубена производителност (загуби пора-
ди отсъствия от работа и намалена тру-
доспособност)

• Възможни странични ефекти и усложне-
ния при ПЕП – при съпътстващи заболя-
вания

• Загуба на доходи / загуба на кариера
• Емоционални щети и необходимост от ле-
чение

• Време за оформяне на документи
• Други разходи за обществото

 Изводи
• Правилното терапевтично поведение и 
периодично проследяване на ХИВ-пози-
тивно лице целят намаляване на вирус-
ния товар за ХИВ, следене на кръвни по-
казатели, своевременно лечение на други 
инфекции и др. Така се намалява и риска 
от заразяване за персонала в ЛЗ, при 
евентуална експозиция на кръв и други 
потенциално инфекциозни телесни течно-
сти.

• Предизвикателството – отглеждане на 
ХИВ-позитивно дете, настанено в ДМСГД, 
следва да се регламентира прецизно, 
така че да се осигури индивидуално об-
служване – особено при висок вирусен то-
вар! Важна е и грижата за всяка бременна 
жена, която да се обхваща своевременно 
с анти-ретровирусна терапия, за да не 
стига до невъзможността да отглежда де-
тето си.

• Нараняванията с игли могат да се 
предотвратят чрез: използването им само 
по необходимост, правилно боравене 
с тях (вкл., без повторно поставяне на 
капачката, обезопасяване) и правилното 
им обезвреждане след употреба.
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СЛУЧАИ НА УРТИКАРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
БЛАСТОЦИСТНА ГЕНЕЗА

Кантарджиев В.1, А. Галев2, Й. Димова2, З. Дервенска1

1- Отделение по кожни и венерически болести - ВМА- София,
2- Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена - ВМА

Резюме: Представяме 6 случая на пациенти, хоспитализирани в отделение по 
кожни и венерически болести към Военномедицинска академия-София в периода 2015 
– 2017 г., с доказана бластоцистна генеза. Водещ симптом при всички бе уртикариал-
ният обрив. При проведените клинични и лабораторни изследвания не бяха доказани 
други патогенни микроорганизми, както и други заболявания, асоцииращи се с етио-
логията на уртикарията. Проведено бе етиологично лечение с Tinidazole (Fasigyne) по 
схема 500 мг два пъти дневно през 12 часа за два дни. Изчезването на утриките след 
провеждането на етиологичното лечение на бластоцистозата е средно 2,84 ± 1,32 дни. 
Бяха извършени контролни паразитологични изследвания, които показаха саниране при 
всички пациенти.  

Ключови думи: уртикария, Blastocystis hominis, Tinidazole
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CASES OF URTICARIA IN PATIENTS WITH BLASTOCYSTIS GENESIS

Kantardzhiev V.1, A. Galev2, J. Dimova2, Z. Dervenska1

1-Department of skin venereal diseases – MMA-Sofi a, 2-Scientifi cally applied center for military epidemiology 
and hygiene - MMA

Summary: We present 6 cases of patients, hospitalized in department of skin and venereal diseases 
– MMA, Sofi a between 2015-2017, with proven blastocystis genesis. Leading symptoms in all of cases was 
urticarial rash. At conducted clinical and laboratory tests there is no other isolated pathogens. Etiological treat-
ment was conducted with Tinidazole (Fasigyne) by a scheme 500 mg twice a day, over 12 hours for two days. 
The disappearance of the rash after conducted ethiological treatment for blastocystosis is on average 2,84 ± 
1,32 days. There was committed control parasitological tests, which showed eliminate infection in all patients.

Key words: urticaria, Blast ocystis hominis, Tinidazole
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Въведение: През последните години па-
разитът Blastocystis hominis е обект на интензив-
ни проучвания, като по-специално внимание се 
обръща на причинно-следствената връзка меж-
ду паразита и развиващото се у пациента забо-
ляване [3]. Причинителят на бластоцистозата, 
Blastocystis hominis, е описан за първи път преди 
повече от век от Alexieff през 1911 година. Отнася 
се към група Blastocystina, семейство Amoebidae. 
Като стриктен анаероб, микроорганизмът е чувст-
вителен на промяна в температурата и концен-
трацията на соли. Размножаването се осъщест-
вява чрез делене [1, 3, 10].

Паразитът има широко разпространение 
по света. Blastocystis hominis обитава цекума и 
колона, поради което диагнозата се поставя чрез 
доказване на т.нар. вакуолизирани форми във 
фецес [3, 4, 5, 6, 10]. За положителен резултат се 
счита откриване при микроскопия на 5 клетки на 
поле при високо увеличение – 400 пъти [1, 3, 5, 6]. 
Mеханизмът на разпространение е алиментарен, 
като фактори за предаване на заразата са вода и 
храна. По-често инфекцията се свързва с пътува-
не в недостатъчно развити райони. Бластоцисто-
зата се асоциира с разнообразна симптоматика- 
горен и долен диспептичен синдром, а също и 
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уртикариални обриви [1, 4, 5, 6, 10]. Наблюдава 
се връзка между наличието на паразита в черва-
та и алергизация на макроорганизма. Паразитът 
е имуногенен и води до образуването на антитела 
в организма на приемника [4, 8].

Целта на този материал е да опише дерма-
тологичните клинични прояви при шест  пациенти 
с доказана бластоцистоза.

Материали и методи: В настоящото проуч-
ване са включени 6 пациенти – пет с остра урти-
кария и един с хронична, при които е изолиран 
Blastocystis hominis. При последния причина за 
хоспитализация бе рецидив на заболяването, 
което преди е било лекувано в амбулаторни усло-
вия след доказване в проби фецес на Blastocystis 
hominis. За остра уртикария бе приета такава с 
продължителност до 8 седмици, а при по-голя-
ма давност на оплакванията – хронична. Всички 
пациенти са хоспитализирани и лекувани в Отде-
ление по кожни и венерически болести – Воен-
номедицинска академия в периода 2015 – 2017 
г. Осъществени са консултации с паразитолог, 
стоматолог, оториноларинголог, гастроентеролог, 
ендокринолог и инфекционист.

Трима пациенти са от женски и трима от 
мъжки пол, всички имунокомпетентни. Възрастта 
на пациентите е от 25 до 44 години (средно 31,46). 
Пациентите са от различни области на страната. 
Като минали и придружаващи заболявания от па-
циентите бяха посочени, както следва: при един 
– предишен епизод на остра уртикария с диагноза 
на бластоцистоза, при един – нефролитиаза и ви-
тилиго. Една от пациентките бе бременна в седми 
лунарен месец.

Проведоха се стандартни клинико-лабора-
торни изследвания, включващи пълна кръвна кар-
тина с диференциално кръвно броене, биохимия. 
Изследваха се още хормони на щитовидната жле-
за. Извършени бяха и серологични изследвания 
за трихинелоза, токсоплазмоза, ехинококоза по 
метода на ELISA и РПХА в лабораториите на ВМА. 

Бяха взети проби от гърлен секрет. Микро-
биологичното изследване на патогенна чревна 
флора включваше посевки на течни и твърди хра-
нителни среди (Селенитов бульон, дезоксихолат 
цитрат, лактоза, агар, МакКонки агар, селектив-
ни хранителни среди за Campylobacter, Yersenia, 
E.coli) с последващо изолиране на чисти култури 
и идентификация на съмнителни за Candida ща-
мове се правеше чрез препосявка на хламидос-
поро агар с последваща нативна микроскопия.

За доказване на Blastocystis hominis бяха 
проведени културелна и морфологична диагно-
стика на проби от фецес. За културелната ди-
агностика бе използвана средата на Павлова, а 
морфологичната се осъществи чрез нативна ми-
кроскопия на прясна проба и препарат от средата 
на Павлова при увеличение 400 пъти.

При петима от пациентите бе приложена 
схема на перорално лечение с Tinidazole 500 мг 
два пъти дневно, през 12 часа за два дни. Бяха 
направени контролни паразитологични изследва-
ния за отчитане ефекта от терапията, непосред-

ствено след края и, и отново един месец по-късно 
за изключване възможността от рецидив. На бре-
менната пациентка бе даден съвет за повторно 
изследване за бластоцисти след родоразрешение 
и при необходимост провеждане на етиологично 
лечение. Като допълнение към терапията бяха 
приложени симптоматични лекарствени сред-
ства за облекчаване симптомите на уртикарията 
– Мethylprednisolone – интравенозно, в намаля-
ваща доза по схема, Levocetirizine dihydrochloride 
– перорално, по схема, Hydroxyzine hydrochloride 
– перорално, по схема.

Резултати: При хоспитализацията на всички 
пациенти се наблюдаваше типичен за уртикария  
дерматологичен статус - наличие на еритемни, 
надигнати над околната кожа характерни уртика-
риални лезии, обхващащи трункус, горни и долни 
крайници, с полициклична форма, на места сли-
ващи се и достигащи размери до 20 см в диаме-
тър. Субективно пациентите съобщаваха за нали-
чие на сърбеж с различно изразен  интензитет по 
кожата на тялото.

От проведените изследвания се откриха от-
клонения в периферната кръв и урина  при един 
от мъжете и бременната пациентка. При мъжа се 
установиха повишени нива на пикочна киселина, 
АСАТ и АЛАТ, при бременната пациентка се дока-
заха повишени нива CRP, FT3 и FT4, за което бяха 
консултирани с ревматолог и акушер-гинеколог.

При шестимата пациента се изолира пара-
зита Blastocystis hominis. Микробиологичното из-
следване за патогенна чревна флора и Candida 
на фекалните проби не дадоха растеж при нито 
един от проучваните пациенти. При един от па-
циентите се откри фокална зъбна инфекция, за 
която бе назначено лечение от стоматолог.

След края на терапевтичната схема с 
Tinidazole, се извършиха контролни паразито-
логични изследвания на петима от пациентите, 
които отчетоха саниране при всички тях. Месец 
по-късно се проведоха нови контроли, които не 
отчетоха рецидив. Липсват данни за състоянието 
на бременната жена след дехоспитализация, по-
ради невъзможност за проследяване. 

Изчезването на утриките след провеждане-
то на етиологичното лечение на бластоцистозата 
е средно 2,84 ± 1,32 дни.

Обсъждане: Клинично диагнозата урти-
кария обикновено се поставя лесно. Предизви-
кателство често е доказването на етиологията. 
Основният принцип при уртикарията е да се при-
лага по възможност етиологично лечение. В не 
малък процент от случаите с уртикария, незави-
симо дали става дума за остра или хронична, не 
се установява причина за възникването [9]. Често 
се търси връзка с инфекции, употреба на лекар-
ствени средства, алергени, ухапвания от насеко-
ми, подлежащи системни заболявания [5, 7, 9]. 
Чревните паразити са чест етиологичен фактор в 
случаите с хронична уртикария и при тези случаи 
уртикарията може да бъде по-лесно излекувана 
със съответните антипаразитни, отколкото с ан-
тиалергични средства [2]. Поради това, че при 
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проучваните от нас пациенти микробиологично-
то изследване за патогенна аеробна, анаеробна 
чревна флора и Candida беше отрицателно, смя-
таме че Blastocystis hominis участва в етиологията 
на уртикарията при тях. Елиминационният подход 
чрез етиологично лечение на бластоцистозата 
доказа, че именни тя стои в основата на забо-
ляването. При нашите пациенти уртикариалната 
симптоматика изчезна до 3 дни след етиологич-
ното лечение.

Малко проучвания са извършени в све-
товен план по отношение на връзката между 
Blastocystis hominis и възникването на уртикария 
[7].  През 2011 година Zuel-Fakkar et al. публику-
ват проучване, проведено в Египет, при което от 
изследваните 54 пациента с остра и хронична ур-

тикария при 33 се изолира Blastocystis hominis [9].  
Hameed обръща внимание и на определянето ге-
нетичните субтипове на микроорганизма и евен-
туалната разлика в симптоматика при заразяване 
с различните такива [4]. Първата научна публи-
кация в тази област в България е на А. Галев и 
сътрудници [1].  

Заключение: Представихме шест случая 
на пациенти с уртикария, като при всички бе дока-
зан Blastocystis hominis като етиологичен патоген, 
както и изчезване на симптоматиката и негати-
виране на паразитологичните изследвания след 
провеждане на  перорална терапия с Tinidazole 
по схема. Това проучване потвърждава нуждата 
от изследване за бластоцистоза при пациенти с 
уртикария, особено в развиващите се страни. 
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СЛУЧАЙ С МУЛТИОРГАННА ЕХИНОКОКОЗА – 
CASE REPORT
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Резюме: Ехинококозата е зооантропоноза с природна и синантропна огнищност. 
Заболяването е широко разпространено в много региони на света, като в редица стра-
ни на Азия, Африка, Латинска Америка, включително и в България, тя продължава да 
бъде нерешен здравен медикосоциален и стопански проблем.  Представеният от нас 
случай на множествена мултиорганна ехинококоза на белите дробове и левия фемур, 
без засягане на черния дроб, е рядка находка. Касае се за пациент от женски пол, хоспи-
тализиран и опериран четири пъти в рамките на 9 години. Предприемането на опреде-
лени профилактични мерки като: скринингови серологични изследвания на рискови кон-
тингенти за ехинококоза, контрол и ограничаване на кучешката популация,  подобря-
ване на здравната и ветеринарно-санитарна култура на населението биха били много 
полезни за ограничаване на заболяването.

Ключови думи: Множесвена-мултиорганна ехинококоза, профилактика, лечение
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Summary: Echinococcosis is a typical zooantroponosis with natural and synanthropic fi res. The disease 
is widespread in many regions of the world, and in many countries of Asia, Africa, Latin America, including in 
Bulgaria, it continues to be an unauthorized medical health and economic task. The case of multiple organ 
microscopic echinococcosis of the lungs and the left femorrh, without liver involvement, is an incredible fi nd. 
The case is for a female patient hospitalized and operated four times within 9 years. Taking certain preventive 
measures, such as: controlling and limiting the canine population, controlling meat production, improving the 
health and animal health culture of the population would be very helpful in limiting the disease.
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Въведение: Ехинококозата е зооантро-
понозна паразитоза с природна и синантропна 
огнищност. Поддържането на оборотите на инва-
зията в природните огнища става без участието 
на човек в епизоотологичната верига, но той е 
силно възприемчив и боледува тежко [2]. Ехи-
нококозата при човек се причинява от ларвния 
стадий на род Echinococcus от който са познати 
4 вида (E.granulosus; E.multilocularis; E.oligarthrus; 
E.vogeli [7].  Заболяването е широкоразпростра-
нено в много региони на света, като в редица 
страни на Азия, Африка, Латинска Америка вклю-
чително и в България, тя продълж  ава да бъде 
нерешен здравен медикосоциален и стопански 
проблем [1]. 

Представяне на случая:
На 27.09.2007 г. пациент на 19 години по-

сещава “Център за образна диагностика” на 
МБАЛ Александровска София по повод болки в 
областта на лявото бедро. От проведената маг-
нитнорезонансна-томография в областа на прок-
сималната 1/3 на левия фемур се описва тумор-
на формация, която деформира костномозъчния 
канал, като проявява експанзия и инфилтрация 
по отношение на компактата на костта. Макро-
морфологичната характеристика на формацията 
дава основание на лекаря да мисли за сарком 
на Юинг. При проведени рентгенови изследвания 
на гръден кош се установяват по две окръглени 
лезии в двата бели дроба с диаметър 5 см (съот-
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ветно в 5 сегмент в ляво и 6 в дясно), което дава 
основание да се мисли за белодробна ехинококо-
за.  На 07.10.07г. пациентаката е приета в СБАЛ 
“Света София” Гръдна хирургия с диагноза Eхи-
нококоза на белите дробове. От проведените из-
следвания се установяват две кисти в дясно с го-
лемина 5см. и съответно 6 см.; и две кисти в ляво 
като по-голямата е 10 см. Оперирана на следва-
щия ден с две последователни задностранични 
торакотомии. Кистите са с наличие на дъщерни 
мехури, които са евакуирани, екстирпирани са 
паразитните мембрани. Патохистологичният ре-
зултат потвърждава диагнозата, серологичните 
проби също са положителни. Болната се изписва 
трайно афебрилна с разгънати бели дробове с 
препоръка за дихателна рехабилитация и консулт 
с паразитолог за изписване на Зентел. Първия 
курс на лечение със зентел е започнал 2008г. С 
продължителност 6 месеца като дозата е 2х200 
мг.(проследени са хематологичните показатели и 
АЛАТ, АСАТ).

На 04.10.2011г. е направено нова магнит-
но-резонансна томография в МДЛ MTEX, на коя-
то се описва нарастване на интрамедуларната 
формация на левия фемур в сравнение с първото 
изследване през 2007г. Размера на формацията 
е 21 см, като се описва и увеличение на дефор-
мацията на костта. По този повод болната е на-
сочена към УСБАЛ по ортопедия “Проф. Бойчо 
Бойчев” град София, където на 05.12.11г. е напра-
вена операция: костта е трепанирана на ниво на 
субперисталната експанзия, при инцизия на пе-
риоста е изтекла обилно количество гноеподобна 
материя, а при трепаниране на костта - изобилие 
от малки сколекси, каналът на костта е промит 
щателно с водороден пероксид и Браунол. Бол-
ната се изписва в добро общо състояние, пратена 
е отново за консулт с паразитолог за изписване 
на лечение със Зентел. През 2012 година провеж-
да втори курс на прием със Зентел, за 4 месеца 
в доза 2х400 мг.(проследени са хематологичните 
показатели и АЛАТ, АСАТ). През 2014 с Експертно 
становище на специалисти от НЦЗПБ са проведе-
ни още два тримесечни курса на лечение със Зен-
тел в доза 2х400 мг. През 2016 година се изписва 
нов тримесечен курс със Зентел 2х400 мг., както 
и през 2017 двумесечен 3х200 мг (проследени са 
хематологичните показатели и АЛАТ, АСАТ). Тези 
курсове на лечение са проведени с цел профи-
лактиране на рецидивите, както и поради перси-
стиращите високи нива на анти-Ехинококови ИгГ 
антитела:

Годи-
на Дата Стойност IgG  

ат.
Реф. стой-

ност
2012 10 август 6.07 Пол.+ >1.1
2013 14 февруари 3.16 Пол.+ >1.1
2014 22 май 4.49 Пол.+ >1.1
2015 7 април 1.36 Пол.+ >1.1
2016 15 септември 3 Пол.+ >1.1
2017 29 август 2.7 Пол.+ >1.1
2018 12 януари 3.09 Пол.+ >1.1

На 24.04.2017 година пациентката постъпва 
във ВМА София Kатедра ортопедия травматоло-
гия и реконструктивна хирургия, клиника по орто-
педия и травматология по повод болки в областта 
на лявото бедро. На 26.04.2017г. на клиничен съ-
вет се взема решение да се проведе оперативно 
лечение – екстирпация на кистозната формация. 
Първи етап: Екстирпацио киста ехинококоза фе-
морис синистра кум серклаж (през направения 
костен прозорец се достига до интрамедуларния 
канал на фемура и се визуализират сколекси), 
които са изчистени с кюрета и костта е промита 
с кислородна вода 16% р-р на сол и йоден р-р. 
Костният капак е възстановен с костен серклаж.

Постоперативният период преминава глад-
ко до 8-ми следоперативен ден, когато пациент-
ката се оплаква от болка в областта на бедрото. 
След направена рентгенография на легло се ус-
тановява патологична фрактура в областта на 
екстирпираната формация. На клиничен съвет 
се взема решение да се проведе оперативно ле-
чение – кръвна репозиция и вътрешна фиксация 
със заключващ цефаломедуларен бедрен пирон. 
Втори етап: Pс  ом феморис синистра кум  gamma 
3 stryker. Поставен е пирон Gama 3 long. Болната 
се изписва с подобрение вертикализирана и при-
учена да ходи с помощни средства. Проведена е 
антибиотична и антитромботична терапия както 
и поредния курс със Зентел описан по-горе. На 
21.11.17г. пациентката  е приета в същата клиника 
във ВМА София за извършване на : Динамизация 
на бедрения пирон. При проведената контролна 
рентгенография се установяват данни за костна 
консолидация в срок. 2. Оперативната намеса е 
успешна болната се изписва на 24.11.2017 година 
с подобрение и съответната антитромботична и 
антибактериална терапия.

Обсъждане: Представеният от нас случай 
на множествена мултиорганна ехинококоза на 
белите дробове и левия фемор, без засягане на 
черния дроб е рядка находка. В до 80 % от слу-
чаите се засяга черният дроб, 15% белите дро-
бове, а мускулите и скелета в 1-4 %.[6,7]. С оглед 
на големия брой на кистите в белите дробове и 
необичайната локализация в медулата на бедре-
ната кост са предпоставка за рецидиви на паци-
ентката. Проведени са неколкократни курсове на 
лечение със Зентел ( обичайна доза 10, 15 мг/кг с 
проследяване на кръвни и чернодробни показате-
ли и 14 дневни интервали м/у курсовете) от 2008 г. 
до 2017 г. След първата операция през 2007 доза-
та е била 2х200 мг Зентел, а след втората опера-
ция на бедрената кост 2011г дозата е увеличена 
на 2х400 мг. Аналогична дозировка на Зентел е 
използвана и при други случай на ехинококоза с 
атипична локализация описани в литературата.
[3,4]  В един случай на ехинококоза на главата на 
панкреаса на пациентката е изписан следопера-
тивно Зентел в дозировка 50 мг/кг. [5].  

Използваният метод за серологична диаг-
ностика при пациентката е ELISA IgG.  При паци-
енти с белодробна ехинококоза чувствителността 
на метода е 50-58 %, а при по- редки локализации 
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спада до 25 %.[1] В нашия случай серологията 
на пациентката е позитивна още при откриване 
на кистите 2007 г. и остава положителна до 2018 
г.(единствената отрицателна стойност 0,34 е през 
2016г.). Освен серологично диагнозата ехинококо-
за е потвърдена и хистологично постоперативно и 
при белодробната, и при костната локализация. 

В България по данни на НЦЗПБ за 2015 и 
2016 година има  582 случая на ехинококоза като 
31 от тях са постоперативни рецидиви има и един 
починал. От представения клиничен случай личи 
сериозността и тежестта на заболяването ехино-
кокоза. Ангажирани са специалисти по образна 
диагностика, гръдна хирургия, ортопедия, пара-

зитология. Пациентката е хоспитализирана и опе-
рирана четири пъти в рамките на 9 години, кръв 
за серологични и други изследвания съпътстващи 
лечението са вземани многократно през години-
те. От друга страна ехинококозата е заболяване 
с отдавна известна етиология, жизненият цикъл 
на причинителя Е.granulosus е добре проучен. 
С оглед на това предприемането на определени 
профилактични мерки като: скринингови серо-
логични изследвания на рискови контингенти за 
ехинококоза, контрол и ограничаване на кучешка-
та популация, подобряване на здравната и вете-
ринарно-санитарна култура на населението имат 
своето място за ограничаване на заболяването.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ДИАРИЯТА НА ПЪТУВАЩИТЕ

Въжаров И.1, П. Маринов2, Г. Бончев2, Н. Шопов2

¹Първа клиника по вътрешни болести, МБАЛ – Варна към ВМА, 
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Резюме: Диарията на пътуващите е най-често срещаното инфекциозно заболя-
ване, свързано с пътувания, основно в развиващите се страни. Честотата на tourist 
disease (TD) варира между 30 и 70% в зависимост от местоназначението и сезона на 
пътуването. Статията разглежда възможностите за превенция на това заболяване. 
По време на пътуване до високорискови райони в Латинска Америка, Южна Азия или 
Африка се препоръчва да се полагат грижи за подбор на храни и напитки, макар и с не-
доказана стойност. Антимикробната профилактика не трябва да се използва рутинно 
при пътуващите.  Трябва да се обмисли антимикробна профилактика за пътуващите 
с висок риск от усложнения, свързани със здравето на пътуващите.  Предпочитаното 
антимикробно лекарство за профилактика на диарията на пътуващите е рифаксимин. 
Флуорохинолоните не се препоръчват за профилактика на това заболяване. На све-
товния пазар има перорална рекомбинантна ваксина, която осигурява защита срещу 
диария, причинена от Vibrio cholerae и в по-малка степен от ентеротоксичен Escherichia 
coli (ETEC). Разработват се и други ваксини срещу причинители, водещи до проявата 
на диария на пътуващите.

Ключови думи: диарията на пътуващите, антимикробна профилактика, лична хигиена, 
ваксинация.
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Summary: Traveller’s diarrhea is one of the most common infectious diseases connected with traveling 
especially in developing countries. The occurrence of tourist disease (TD) varies between 30 and 70% de-
pending on the destination and the season of the journey. The article examines the opportunities for prevention 
of the disease. During travelling to high risk regions in Latin America, South Asia or Africa, it’s recommended 
to carefully choose food and drinks, although with unproven value. The antimicrobial prophylaxis should not 
be used routinely in travelers. Antimicrobial prophylaxis for travellers with high risk of complications for their 
health should be considered. The preferred antimicrobial medicine for prophylaxis of traveller’s diarrhea is rifa-
mixin, and fl uoroquinolones are not recommended for prophylaxis of this disease. Oral recombinant vaccines 
are available now, providing protection  against diarrhea caused by Vibrio cholerae and to a lesser degree 
enterotoxic Escherichia coli (ETEC).  Other vaccines against the causes of traveler’s diarrhea  are developed.

Key words: traveler’s diarrhea, antimicrobial prophylaxis, personal hygiene, vaccination.

Address for correspondence: e-mail: vajarov@dir.bg



27

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

Въведение: Основна причина за възниква-
не на диария по време на пътуване е излагане 
на хората на замърсена храна, вода и общо не-
хигиенични условия в голяма част от развиващия 
се свят. По данни на Световната организация по 
туризъм, около 50 милиона пътници посещават 
развиващите се страни всяка година и 30% - 40% 
от тези пътници ще получат диария на пътуващи-
те, това са 15-20 милиона пътници годишно или 
40 000 пътници дневно [1]. В данните, събрани 
от GeoSentinel - световна мрежа за наблюде-
ние на международни пътници, острата диария 
е най-разпространеното заболяване, свързано 
с пътуване [2]. Според Центровете за контрол и 
превенция на заболяванията (Centers for Disease 
Control and Prevention - CDC), които са национа-
лен институт за обществено здравеопазване на 
САЩ, високо рисковите региони за възникване на 
болестта (между 10% и 60%) са най-вече в разви-
ващите се страни на света, особено в тропически-
те и субтропичните райони, включително Субса-
харска Африка (с изключение на Южна Африка), 
Югоизточна Азия, Южна Централна Азия, Близ-
кия изток, Латинска Америка (Южна и Централ-
на Америка, с изключение на Чили и Аржентина). 
Междинните рискови региони (8-15%) включват 
страните от Карибския басейн, особено Хаити и 
Доминиканската република, Южна Африка, Ар-
жентина, Чили, Източна Европа, Русия, Китай и 
Португалия [2]. Най-ниските нива на TD (<4%) 
се наблюдават в САЩ, Канада, Западна Европа, 
Япония, Австралия и Нова Зеландия. На фиг. 1 
нагледно са представени регионите с висок, сре-
ден и нисък риск за развитие на TD.

Фиг. 1. Рисковите региони за възник-
ване на TD [3].

По-голямата част от случаите на ТД са при-
чинени от бактериални ентеропатогени [4]. Ос-
новните причинители за TD от 1973г до днес, спо-
ред изследване на Shah и сътр. са представени 
графично на фиг. 1.

Голяма част от случаите на ТД остават без 
установен причинител след проведени микробио-
логични изследвания (~20-40%). Повечето от тези 
недиагностицирани случаи представляват не-
открити бактериални ентеропатогени с оглед на 
ефективността на антибактериалните лекарства 
при лечение и химиопрофилактика [6].

Превенция на диарията при пътуващите:
1. Здравно консултиране за спазване на 

лична хигиена и промяна на поведението при 
посещение в рискови райони за възникване на 
TD - традиционно се смята, че TD може да се пре-
дотврати чрез спазването на някои прости прави-
ла, свързани с храната - „свари, сготви, обели или 
забрави”, но проучванията показват, че пътуващи-
те, които следват тези правила, също могат да се 
разболеят [7]. Лошата хигиенна практика в мест-
ните ресторанти е най-големият рисков фактор за 
TD. Носенето на дезинфектанти за ръце (съдър-
жащи >60% алкохол) може да улесни пътниците 
преди хранене, когато измиването на ръцете е 
невъзможно. Дезинфектантите за ръце на са мно-

Фиг. 1 Най-важните етеропатогени 
причиняващи TD в различните региони на 
света [5].
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го ефективни срещу Cryptosporidium или норови-
русите, както и ако ръцете са видимо мръсни и 
мазни [8]. Повишен риск от инфекции носят небу-
тилираната питейна вода, чешмяната вода, ледът 
(защото замразяването не убива повечето микро-
организми) и непастьоризираното мляко. Туристи-
те трябва да бъдат съветвани да пият само „без-
опасни“ напитки, като тези, които са били варени, 
бутилирани или газирани, безопасните напитки 
включват бира и вино, но консумацията на големи 
количества алкохол предразполага за възникване 
на заболяването. Газираната вода убива ентеро-
патогенните микроорганизми чрез намаляване 
на рН. Препоръчна се туристите да проверяват 
внимателно дали бутилките с бутилирана вода са 
запечатани, тъй като пълненето на изхвърлените 
бутилки с чешмяна вода и препродаването им е 
често срещано явление в развиващите се страни. 
При липса на бутилирана вода, трябва да се из-
ползва за консумация преварена.  Водата трябва 
да се вари поне 1 минута преди консумирането, 
което ще убие повечето патогени. Когато човек е 
на височина над 2000 метра, трябва да вари во-
дата в продължение на поне 3 минути, поради 
по-ниското атмосферно налягане. Добавянето на 
тинктура от йод (5 капки) е също ефективно сред-
ства за пречистване на водата  [8].

Плодовете, включително домати, трябва да 
бъдат обелени, освен ако не са измити добре в 
„безопасна” вода. Въпреки че кората не се яде, 
дините все още носят известен риск, тъй като те 
могат да бъдат инжектирани с вода, за да се уве-
личи теглото им и следователно тяхната цена. Зе-
лените салати и суровите зеленчуци трябва да се 
избягват. Подправките в отворените съдове, както 
и храната от продавачите на улици крие повишен 
риск от заразяване с микроорганизми, които при-
чиняват диария на пътуващите.

До 59% от пътуващите във високорискови 
региони съобщават, че развиват диагностични 
заболявания, въпреки че са получили предвари-
телно здравно консултиране и до 79% от пътува-
щите са признали, че не са спазили препоръките 
за хранене [9]. 

2. Имунизация - ентеротоксигенният 
Escherichia coli (ЕТЕС) е основна причина за ди-
ария при пътуващите. Засега опитите да се съз-
даде ефективна ваксина срещу тези причинители 
остават безуспешни. Бъдещите ваксини против 
диария на пътуващите може да се нуждаят от 
включване на няколко антигена на различни ди-
арийни патогени, които да са в състояние да ге-
нерират по-висок лигавичен и системен имунитет. 
Лицензираните рекомбинантни орални ваксини 
за холера са Dukoral (Valneva, Lyon, Франция), 
Shanchol (Shantha Biotechnics, Hydrabad, Индия), 
mORCVAX (Vabiotech, Hanoi, Виетнам) и Euvichol 
(EuBiologic Co, Ltd, Chuncheon, Южна Корея). Не 
се препоръчва употребата на тези ваксини по вре-
ме на бременност, тъй като не съществуват окон-
чателни доказателства за безопасността им в този 
период [10]. Убита цялоклетъчна ваксина (Dukoral) 
се препоръчва за предотвратяване на диария на 

пътуващите при лица посещаващи ендемични 
райони. Тази ваксина съдържа рекомбинантна В 
субединица от холерен токсин, която е антигенно 
подобна на токсина от ЕТЕС. Понастоящем липс-
ват достатъчно данни за употребата на перорал-
ната ваксина срещу холера Dukoral за защита на 
пътниците от диария с ETEC, макар че е лицензи-
рана за краткосрочна протекция (2-3 месеца) на 
ЕТЕС диария при пътуващите в някои държави 
[11].  В рекламната листовка на DUKORAL е отбе-
лязано, че „това е единствената налична орална 
ваксина, която ви осигурява защита срещу диа-
рия, причинена от топлинно лабилен токсин, про-
извеждащ ентеротоксигенни Е. coli . DUKORAL ® 
е подходящ за повечето възрастни и може да се 
предписва на деца на възраст до 2 години. Све-
товната здравна организация (СЗО) препоръчва 
употребата на холерна ваксина (моновалентната 
Dukoral и бивалентната Shanchol, живата, атеню-
ирана орална ваксина - Vaxchora) при посещение 
на райони, в които съществува риск от епидемии 
и райони, където болестта е ендимична [12].

В момента лицензираните ротавирусни вак-
сини включват моновалентна ротавирусна вакси-
на (RV1; Rotarix) и пентавалентна ротавирусна 
ваксина (RV5; RotaTeq). Прилага се при бебета 
и е важно те да се ваксинират преди пътуване 
във високорискови райони за TD. При децата в 
индустриализираните страни, където е въведена 
ротавирусна ваксина, норовирусите бързо заме-
нят ротавируса като най-честата причина за ос-
тър гастроентерит До момента няма разработена 
ваксина срещу норовирусна инфекция

3. Медикаментозна профилактика на ди-
арията на пътуващите.

От лекарствата за профилактика на това 
заболяване се препоръчва Bismuth subsalicylate в 
доза 2 табл. (262 mg/tab) или 30 ml сироп 4 пъти 
дневно – по време на хранене и вечер преди ляга-
не. Медикамента не се предлага в България.

Някои пробиотици (Saccharomyces boulardii 
и смес от Lactobacillus acidophilus и Bifi dobacterium 
bifi dum) имат значителна ефикасност и много ав-
тори ги препоръчват за профилктика. Не са до-
кладвани сериозни нежелани реакции в 12 проуч-
вания за предотвратяването на диария при път-
ници [13]. 

Антимикробната профилактика са счита за 
основна опция  за предотвратяване на инфекци-
ята. Няколко антибиотици са показани като ефек-
тивни при предотвратяването на диария при пъ-
туващите, като се съобщават за нива на защита 
между 80% и 90%. Въпреки това, повечето екс-
перти са съгласни, че антибиотичната профилак-
тика трябва да се дава само за кратки курсове и 
само при специални обстоятелства. Флуорохино-
лоните са ефективни профилактични средства и 
осигуряват широк спектър на защита срещу много 
общи ентеропатогени, причиняващи заболява-
нето, включително ETEC и EAEC. Мета-анализи 
показват, че осигуряват 88% защита срещу ТД. 
Въпреки това, рисковете от продължителна тера-
пия с хинолони, включиващи руптура на сухожи-
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лие (особено при пациенти с предшестващо бъб-
речно заболяване или при лечение със системни 
кортикостероиди), удължаване на QT интервала 
и инфекция с Clostridium diffi cile, ограничават тях-
ната роля като избор за профилактика  [14]. По 
същия начин, нерезорбционния антибиотик ри-
факсимин показва профилактичен ефект до 72% 
сред пътуващите в Мексико [6]. 

От 1985г започват да се обсъждат въпро-
сите за антибиотичната профилактика на забо-
ляването. По време на консенсус, проведен от 
Националния институт по здравеопазване на 
САЩ, в който се заключава, че рутинната анти-
биотична химиопрофилактика не трябва да се 
използва поради тревоги относно развитието на 
антибиотична резистентност, демонстрираната 
ефикасност на емпиричната терапия след раз-
витието на симптомите и потенциала за ненужни 
странични ефекти [15]. След тази среща проуч-
ванията, които са изследвали разходите и ползи-
те от химиопрофилактиката за профилактика на 
TD, са препоръчани основно при високорискови 
групи. Индивиди, за които може да се обмисли 
антибиотична профилактика, са тези, които са 
изложени на повишен риск от развитие на тежко 
или усложнено заболяване, като имунокомпроме-
тирани, тези с хронични възпалителни чревни бо-
лести, инсулинозависими диабетици и тези, които 
приемат диуретици (поради това са податливи на 
дехидратация). Профилактика може да се пред-
ложи и на тези с повишена риск за възникване 
на диария на пътуващитее поради ахлорхидрия, 
които имат гастректомия или приемат инхибитор 
на протонната помпа. Има аргументи за предлага-
не на антибиотична профилактика на тези, които 
предприемат „критични пътувания” като диплома-
ти, спортисти или бизнес пътници, за които e не-
дупостимо дори краткотрайно заболяване. 

Според насоките за превенция и лечение 
на TD публикувани в „Journal of Travel Medicine” 
през 2017г., при показание за антибиотична про-
филактика трябва да се използва рифаксимин, а 
флуорохинолоните не се препоръчват за профи-
лактика на диария на пътуващите [16]. 

Заключение:
От решаващо значение е клиничните спе-

циалисти, които консултират и препоръчват на 
пътуващите да са добре информирани за райо-
ните, където рискът от развитие на TD е висок и 
да бъдат съветвани да спазват горепосочената 
хигиена. При посещение на места, където има 
епидемия от холера, те трябва предварително да 
са ваксинирани Ако пътникът планира да пред-
приеме краткосрочно пътуване (≤ 14 дни про-
дължителност) в район, където има висок риск от 
развитие на ТД и при показание за антибиотична 
профилактика трябва да се използва рифакси-
мин, а флуорохинолоните не се препоръчват за 
профилактика на диария на пътуващите.
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ПРОБИОТИЦИ – КЛЮЧ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
РЕДИЦА ЗАБОЛЯВАНИЯ

Галев А., Р. Правова, НПЦВЕХ – ВМА, София

„Всички болести започват от червата”
Хипократ

Резюме: Колонизирането на стерилните черва на новороденото с различни ми-
кроорганизми започва още с преминаването на плода през родилния канал на майката 
по време на раждане. Пробиотиците подпомагат колонизацията на червата, както и 
растежа и функционалната активност на нормалната чревна флора. Те ремоделират 
чревната флора, упражняват имуномодулиращ ефект, стимулират диференциацията 
и пролиферацията на епителните клетки, както и оказват благоприятно въздействие 
върху бариерната функция на чревната лигавица. Целта на обзора е систематизира-
не на многообразните роли на пробиотиците за човешкия организъм и положителния 
ефект от техния прием.

Ключови думи: пробиотици, чревна микрофлора, имунитет, алергии
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PROBIOTICS – THE KEY FOR PREVENTION OF MANY DISEASES

Galev A., R. Pravova, SCMEH – MMA, Sofi a

“All diseases start from the gut”
Hippocrates

Summary: The colonization of the sterile intestines in the newborn with different microorganisms begins 
with the passage of the fetus through the mother`s birth canal, during labor. Probiotics support colon coloniza-
tion as well as growth and functional activity of normal intestinal fl ora. They remodel the intestinal fl ora, exert 
an immunomodulating effect, stimulate the differentiation and proliferation of epithelial cells, and at the same 
time has a benefi cial effect on the barrier function of the intestinal fl ora. The aim of the overview is to synthe-
sizes the various roles of probiotics for the human organism and the positive effect of their intake.

Key words: probiotics, intestinal microfl ora, immunity, allergies
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Въведение: Исторически данни от намере-
ни ръкописи доказват използването на фермен-
тирало мляко още от Древността. Първи, който 
изказва хипотеза за пробиотичния ефект на кисе-
лото мляко е професор Иля Мечников, за което 
откритие той получава Нобелова награда. Днес 
киселото мляко се е превърнало в неотменна 
част от менюто на съвременния човек. И до днес 
много народи консумират традиционни фермен-
тирали храни - кефирът за Русия, киселото зеле 
за Германия и Източна Европа, кумисът за Азия, 
напитката ласи за Индия, маслините за Среди-
земноморието, ферментиралата риба за Корея и 
Япония, кимчи за Корея и други [3].

През 1953 г. полезните бактерии получават 
името „пробиотици” – бактерии за живота (от лат. 
pro-за и bios-живот). Според СЗО пробиотиците 
са живи микроорганизми, които приети в адекват-
но количество, оказват благоприятно въздействие 
върху здравословното състояние на приемащия 
ги. Нарушенията на чревната микрофлора оказ-
ват важна роля в патофизиологията на редица за-
болявания на стомашно-чревния тракт, а данните 
от редица проучвания доказват и значението им 
при голяма част от автоимунните, алергичните, 
включително някои злокачествени заболявания.

Микробиомът е съвкупност от чревни бак-
терии в уникална композиция, различна при всеки 
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човек. Има отношение към смилане на хранител-
ните вещества, тяхното усвояване и включително 
синтез на витамини. Нарушение на чревния ми-
кробиом се отразява върху чревната лимфоидна 
тъкан. Много от механизмите са неизвестни, но 
доказателства за положителната роля върху иму-
нитета продължават да се трупат. Нарушения в 
чревната микрофлора могат да настъпят поради 
различни причини – подлагане на лечение с анти-
биотици, химио- и/или лъчетерапия. Включително 
продължителни състояния на стрес и прилагане 
на диети. Нарушаването на този баланс може да 
е както следствие на развиващо се заболяване, 
така и да е предпоставка за отключване на пато-
логия. Ето защо, научната общност е обърнала 
взор към установяване на обективната значимост 
на чревната микрофлора за поддържане на чо-
вешкото здраве. В храносмилателната система 
се установява динамичен баланс между доброка-
чествените бактерии. Техният вид и съотношение 
в различните отдели на стомашно-чревния тракт 
не са случайни.

Какви са ползите за организма от приема 
на пробиотици?

 На първо място това са редица заболява-
ния на гастроинтестиналния тракт – инфекциоз-
на или антибиотик асоциирана диария, болест 
на Крон, улцерозен колит, синдром на раздраз-
неното черво, язвена болест и гастрити, лактозна 
непоносимост, както и профилактика на колоре-
ктален рак и подобряване на процеса на храно-
смилане [2, 4]. Диария, появяваща се след прием 
на антибиотик е сравнително често наблюдаван 
ефект при 5% до 39% от пациентите. Причината е 
предизвиканата промяна в чревната микрофлора. 
Настъпва промяна в метаболизма на въглехидра-
тите, като се повишава тяхното нерезорбируемо 
количества в червата и съответно се предизвик-
ва осмотична диария. Наблюдава се намален 
процент на т.нар. полезни бактерии, които потис-
кат патогенните видове и съответно последващ 
свръхразтеж на последните. Някои от тях отделят 
токсини, които увреждат чревната лигавица и во-
дят до възплалителен процес, последван от диа-
рийни изхождания.

Инфекцията с Helicobacter pylori е една от 
най-честите хронични инфекции. Чрез подобрява-
не на чревната микрофолора и баланс се води до 
оптимизиране имунната регулация на организма и 
съответно повишаване на антагонизиращите сили 
на организма спрямо инфекцията с Helicobacter 
pylori. Освен това в съчетание с ерадикиращата 
терапия от няколко антибиотика по схема се про-
филактира евентуалното възникване на антиби-
отик-асоциирана диария [2]. Пробиотиците водят 
до стабилизиране на имунологичната бариера на 
чревната лигавица и недопускане на чужди аген-
ти, които да преминават стената и да навлизат в 
кръвното русло. Това е и основната причина за 
превенцията срещу алергии. Редица клинични 
проучвания сочат положителен ефект от прилага-
нето на пробиотици за дълъг период от време при 

пациенти с атопичен дерматит, псориазис и други.
Доброкачествените микроорганизми бло-

кират размножаването и прикрепянето на болес-
тотворни бактерии към повърхността на червата. 
Освен това, чревната микрофлора стимулира 
локалната имунна защита и производството на 
мукус в храносмилателния тракт. Пробиотиците 
имат директен ефект върху епителната бариера, 
като повишават секрецията на муцин от чашко-
видните клетки, увеличават отделянето на анти-
микробни пептиди, включително и бета-дефен-
зин, намаляват чревната пропускливост за вътре-
луменни патогени и токсини. Пробиотиците вли-
яят на мукозния имунен отговор чрез повишаване 
продукцията на Ig А в lamina propria и улесняват 
секрецията му през мукусната чревна бариера [2].

Бактериите оказват влияние на психичното 
здраве. Те имат способност да въздействат на 
чувствата и желанията ни чрез блуждаещия нерв, 
който свързва червата с мозъка. Изследвания 
показват, че пробиотиците помагат за подобря-
ване на настроението и справяне с депресията и 
тревожността.

Чревната микрофлора при деца с аутизъм е 
по-малко разнообразна и проявява по-ниски нива 
на бактерии от род Bifi dobacterium, паралелно с 
по-високи нива на бактерии от род Clostridium, 
Bacteroides и други. Бактериите от род Clostridium 
имат потенциал в производството на невротокси-
ни, които упражняват системни ефекти върху ор-
ганизма. Редуциране количеството на тези бак-
терии след антибиотично лечение, паралелно с 
пробиотици води до кратковременно подобрение 
в състоянието при деца с разстройства от аутис-
тичния спектър [1].

Необходими изисквания към пробиоти-
ка, за да бъде ефективен:

Един от основните проблеми, които касаят 
производството и приложението на пробиотици е 
те да са живи микроорганизми не само при произ-
водството, а и при прилагането им, да бъдат устой-
чиви спрямо киселинността на стомаха, жлъчния 
сок, както и враждебната флора в интестиналния 
тракт. Освен това производителите са длъжни да 
типизират пробиотичните микроорганизми и да 
ги опишат в съдържанието на продукта (род, вид 
бактериални култури). Пробиотичните бактерии 
трябва да са в необходимото количество, за да 
осъществят желания ефект в гостоприемника [4]. 
Пробиотичните култури трябва да бъдат апато-
генни за организма и същевременно да проявяват 
антагонизъм към патогенната и токсигенна чрев-
на микрофлора. От значение са и адхезионните 
свойства на тези „добри” бактерии, поради факта, 
че доброто им захващане би осигурили достатъ-
чен престой в червата, където те да осъществят 
своето действие.

При различните патологии се определя 
и какъв да бъде състава на бактериите, кои-
то се включват в пробиотиците. Така например 
Bifi dobacterium bifi dum е един от най-широко из-
ползваните щамове, който е най-подходящ за 
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лечение на диарийни епизоди, причинени от ен-
теропатогенни E. coli. Lactobacillus rhamnosus 
– оказва благоприятен ефект при остри вирусни 
диарии в детската възраст, особено ротавирусни, 
освен това повлиява добре атопичния дерматит. 
Lactobacillus acidophilus – подходящ при остри 
диарии при деца и пациенти с лактазен дефицит. 
Има положителен ефект за възстановяване на ва-
гиналната флора при жени, препоръчва се да се 
използва при пациенти на хемодиализа [3].

Приемът на пробиотици се препоръчва в 
съчетание с пребиотици – хранителни вещества, 
които осигуряват подходяща среда за разтеж на 
полезните бактерии.

При определени групи хора са налице и 
противопоказания за прилагането на пробиотици. 
Такива са имунокомпрометирани пациенти, недо-
носени деца, лица с диагноза синдром на късото 
черво, както и пациенти с централни венозни ка-
тетри [3].

Естествени източници на пробиотици: Това 
са хранителни продукти с високо съдържание на 
пробиотични щамове. Такива са киселото зеле, 
кефирът, туршии, маслините, както и някои все 
по-нашумяващи продукти като комбуча и други. 
Киселото зеле и другите зимни туршии са едно-
временно богати на пробиотици и органични ки-
селини. Комбуча е напитка, получена от фермен-
тация на черен или зелен чай и е изключително 
богата на пробиотици. Престоялите в саламура 
маслини са отличен източник на пробиотици. 
Саламурата създава подходящи условия за раз-
растване на колониите им, стига тя да не съдър-
жа консерванти, които оказват отрицателен ефект 
върху бактериите.

В заключение е важно да се наблегне на 
неоспоримия факт, че чревното здраве е здраве 
на целия организъм. И както е казал Хипократ– 
„Нека храната бъде Вашето лекарство и лекар-
ството – Вашата храна”
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РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЕ - ПОЗНАНИЕ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА 

Джафер Н., М. Грекова, Ц.Петкова

Резюме: Проблемите на репродуктивното здраве като съвкупност от сексуално 
здраве и семейно планиране са неизменна част от проблемите, свързани с общест-
веното здраве и демографските въпроси. В България намалява броят на ражданията 
при относително постоянен дял на абортите по желание, като почти всяка трета 
бременност завършва с аборт. Проучването дава представа за знанията и  нагласите 
на младите хора, касаеща въпросите на съзряването, полово предаваните инфекции 
(ППИ) и рисковете за здравето. Резултатите очертават дефицитите в познаниято 
на младите хора в тази област.
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Summary: Problems of reproductive health as a collection of sexual health and family planning are an 
integral part of public health and demographic issues. In Bulgaria, the number of births decreases with a rela-
tively constant proportion of abortions as desired, with almost every third pregnancy ending with abortion. The 
study we are presenting is part of a survey that provides insights into young people’s knowledge and attitudes 
about issues related to maturation, sexually transmitted infections (STIs) and their health risks. The results 
outline the defi ciencies in young people’s knowledge in this fi eld.
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Въведение: С помощта на  международни 
и национални организации, включително непра-
вителствени такива, през последните години в 
България бяха предприети множество инициати-
ви и мерки за повишаване нa знанията по въпро-
сите на репродуктивното здраве и  намаляване на 
броя на абортите в страната [2, 4, 7]. Въпреки тези 
усилия абортът е основно средство за планиране 
на семейството у нас, като същевременно остава 
сериозна заплаха за здравето, респ. репродуктив-
ното здраве на жените [1]. На фона на влошените 
демографски показатели това е сериозен про-
блем [5]. В България намалява броят на раждани-
ята при относително постоянен дял на абортите 
по желание, като почти всяка трета бременност 
завършва с аборт [3]. В съвремието източниците 
на здравна информация са многобройни. Важен 
е въпросът откъде респондентите добиват ин-
формация по интересуващите ги въпроси.  На-
прaвеното проучване е част от проект, насочен 
към младите хора от област Разград, осъществен 
с помощта на (Европейски финансов механизъм) 

ЕФМ. Oбследвахме знанията и  нагласите на мла-
дите хора по важните въпроси, свързани с полу-
чаваната  здравна информация, касаеща въпро-
сите на съзряването, полово предаваните инфек-
ции (ППИ) и рисковете за здравето от тях, както 
и познания по отношение семейното планиране.

Материали и методи: Използван е мето-
дът на пряка групова анкета, проведена в клас-
ните стаи. Групата, която е анкетирана е 14-19 г. 
Въпросникът съдържа затворени въпроси, при 
част от които е допусната възможност за свобо-
ден отговор. Включването на затворени въпроси е 
съобразено както със съдържанието им и задачи-
те на изследването, така и с целевата група, а и с 
обема на извадката. Въпросникът съдържа 32 за-
творени въпроса от няколко тематично обособени 
области - социална и училищна ситуация, източ-
ници на здравна информация, знание в областта 
на сексуалното и репродуктивно здраве, сексуа-
лен опит, нагласи за семеен живот, демографски 
въпроси. Подборът на училищата се основава на 
два критерия: в извадката да попаднат както т.
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нар. елитни гимназии, така и професионални гим-
назии, СОУ извън областния център, основни учи-
лища. Общо 1004 са предадените въпросници, от 
които 5 са анулирани. Въведени и обработени са 
данните от 999 въпросника.

Резултати и обсъждане: Анкетираните 
момчетата и момичетата са представени почти с 
равен дял: 492 (49.2%) са момчета, 484 (48.4%) са 
момичета, 23 (2.3%) не са отговорили. 390 (39%) 
от респондентите са посочили, че живеят в село, 
583 (58.4%) - в град, а 26 (2.6%) от тях не са отго-
ворили на въпроса. По-голямата част от анкети-
раните ученици живеят с двама родители - общо 
77.4%, за част от тях домакинството включва и 
баба/дядо, а семейството - брат/я и/или сестра/и. 
С един родител (с или без баба/дядо, както и с 
или без брат/я и/или сестра/и) живеят общо 15% 
от учениците. С баба/дядо (с или без брат/я и/или 
сестра/и) - 5%. Само с брат/я и/или сестра - 7, а 
само с други роднини - 9 от анкетираните учени-
ци. Не отговорилите на този въпрос 17 ученика ве-
роятно имат някакъв проблем с актуалното поло-
жение в семейството (напр. заминал/и родител/и) 
или преживяват своето обучение и живеене на 
квартира или в общежитие в града, където е учи-
лището, като откъсване от семейството и съответ-
но - самостоятелно живеене. В съвремието източ-
ниците на здравна информация са многобройни, 
а ползващите се с доверието на юношите при 
наличие на здравен проблем са разнообразни. 
Важен е въпросът откъде респондентите добиват 
информация за полово предавани инфекции и за 
предпазването от тях. На този въпрос те имат въз-
можност да изберат до три отговора.

На първо място като източник на информа-
ция  е интернет, с посочили го  69.1% (672) срещу 
55.2% (548), посочили го като източник на по-об-
ща здравна информация. На второ място по брой/
дял посочили го анкетирани е здравното образо-
вание в училище (453, 46.6%); третото място е за 
приятелите, четвъртото - за родителите, лични-
ят лекар е едва на пето място - посочен от едва 
16.5% в конкуренция с телевизионни предавания, 
посочени от 16.2%. Едва ли интернет е най-под-
ходящият източник на информация по този кръг 
въпроси за деца, но е възможност за най-анони-
мен интерес по въпроси, които семейната среда 
избягва да обсъжда. Доказателство е сравне-
нието между ученици, които посочват родители-
те като източник на знание за полово предавани 
инфекции и предпазването от тях – 25,8%; част 
от тях посочват родителите като източник на ин-
формация по здравни въпроси – 45,3% и част от 
тях, които споделят здравните си проблеми с ро-
дителите – 83,4%. В такъв контекст училището е 
подходяща среда за осигуряване на знание.

Няма съществена разлика между дялове-
те респонденти, живеещи съответно в село и в 
град, които са посочили здравното образование 
в училище като източник на информация (32.9% и 
30.1%); както и между посочилите приятели като 
източник на информация - съответно 26.6% от жи-
веещите в село и 27.1% от живеещите в град. По-

вече с около 10% са учениците, живеещи в град, 
които са посочили интернет като източник на ин-
формация; с малко над 8% са учениците, живее-
щи в град, посочили родител/и като източник на 
информация; и около 5% повече са учениците, 
живеещи в село, посочили личния лекар като из-
точник на информация.

Приехме, че разпознаването на най-раз-
пространените полово предавани инфекции е 
индикатор за наличието на минимално знание за 
тяхното съществуване, което се предполага да 
имат младите хора, за да могат на неговата осно-
ва да надграждат и способност за забелязване на 
симптомите на тези заболявания, а и знание и на-
гласа как да се предпазват от тях. За всички забо-
лявания (с едно изключение - СПИН) над 10% не 
са отговорили и трябва да приемем, че те или не 
знаят дали съответното заболяване се предава 
по полов път, или не са чували за него. За СПИН 
близо 10% са общо неотговорилите и отговорили-
те с „не знам“ и „не съм чувал/а за такова за-
боляване“. Сифилис, следващото (след СПИН) 
най-разпознаваемо от респондентите заболява-
не, което се предава по полов път, е получило ве-
рен отговор от едва 54.6% от тях. Туберкулоза и 
пневмония, двете инфекции, които не се предават 
по полов път, са получили верен отговор едва от 
съответно 66.0% и 66.9%.

Повече от 1/3 са отговорили, че не знаят 
как е възможно да се предпазят или са убедени, 
че не могат да се предпазят, или не са отговорили 
(което най- вероятно означава, че не знаят дали е 
възможно да се предпазят, или как е възможно). 
Все пак, 64.4% самостоятелно са записали пози-
тивния си отговор на въпроса как човек може да 
се предпази от полово предавани инфекции. Ако 
спрем дотук, и въпреки (не)знанието за това кои 
са полово предаваните инфекции, бихме могли да 
заключим, че общо взето по-голямата част от ан-
кетираните ученици имат основно знание за поло-
во предаваните инфекции и предпазването от тях. 
След обработката на записаните позитивни отго-
вори на въпроса как е възможно човек да се пред-
пази от полово предавани инфекции - общо 643, 
и тяхното типологизиране, ситуацията не изглежда 
никак обнадеждаваща. Всъщност, само 452 (47.9% 
от отговорилите на 13 въпрос 944 ученика) дейст-
вително знаят как да се предпазват от полово пре-
давани инфекции. Делът на знаещите всъщност 
е по-малък - 45.2%, ако добавим неотговорилите 
на въпроса 55 души, които най-вероятно не знаят 
дали е възможно и/или как да се предпазват.

Налице е значителна разлика в знанието/
незнанието как е възможно човек да се предпази 
от полово предавани инфекция между учениците, 
които живеят в село и в град - независимо че поч-
ти всички анкетирани учат в град.

По отношение на състава на семей-
ството/домакинството:

• 46.9% от живеещите с двама родите-
ли, 55.2% от живеещите с един родител, 
41.5% от живеещите без родител са отго-
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ворили, че предпазването е възможно „с 
презерватив/кондом“;

• 28.8% от живеещите с двама родите-
ли, 24.8% от живеещите с един родител, 
33.8% от живеещите без родител са отго-
ворили „не знам как“.

По отношение на това с кого споделят 
здравословни проблеми:

• 47.9% от споделящите с родител, 50.4% 
от споделящите с приятел, 48.1% от спо-
делящите с личен лекар са отговорили, 
че предпазването е възможно „с презер-
ватив/кондом“;

• 27.1% от споделящите с родител, 24.3% 
от споделящите с приятел, 25.9% от спо-
делящите с личен лекар са отговорили 
„не знам как“.

Разликите в знанието/незнанието как е въз-
можно човек да се предпази от полово предавани 
инфекция между децата, които споделят с роди-
тел, с приятел, с личен лекар, не са значими, но 
отново - подгрупата на децата, споделящи с роди-
тел е в пъти по-голяма от другите две.

По отношение на източниците на 
знание за полово предавани инфекции:

• 73.9% от отговорилите, че знаят как (но 
отговорите не са само „с презерватив/
кондом“, добиват знание от интернет, 
32.6% добиват знание от здравното об-
разование в училище, 28.7% добиват зна-
ние от приятели, 23.0% добиват знание от 
родител/и, 7.4% добиват знание от лич-
ния лекар;

• 58.3% от отговорилите „не знам как“ до-
биват знание от интернет, 27.4% добиват 
знание от здравното образование в учи-
лище, 24.4% добиват знание от приятели, 
19.5% от добиват знание от родител/и, 
11.3% добиват знание от личния лекар.

Разликите в дяловете на знаещите/незнае-
щите как е възможно човек да се предпази от по-
лово предавани инфекция между респондентите, 
които добиват знание от интернет, от здравното 
образование в училище, от родител/и, от приятел, 
от личен лекар, са значителни - прави впечатле-
ние делът на децата, които не знаят как да се 
предпазват и добиват знание за полово предава-
ни инфекции от интернет, но пък делът на „знае-
щите , които добиват знание от интернет е още 
по-голям. Но и тук трябва да имаме предвид, че 
подгрупите на децата, добиващи знание за поло-
во предавани инфекции от различните източни-
ци, са със значително различаващ се обем, а и 
по-голямата част от респондентите са посочили 
2 или 3 източника. Ето защо ще разгледаме как-
ви са дяловете на „знаещите»/„незнаещите» от 
добиващите знание от всеки един от тези четири 
източника:

• от добиващите знание от интернет, 24.3% 
са отговорили „не знам как“, а 72.9% са 
„знаещите“;

• от добиващите знание от здравното обра-

зование в училище, 25.3% са отговорили 
„не знам как“, а 71.5% са „знаещите“;

• от добиващите знание от приятели, 25.7% 
са отговорили „не знам как“, а 71.5% са 
„знаещите“;

• от добиващите знание от родител/и, 
25.6% са отговорили „не знам как“, а 
71.4% са „знаещите“;

• от добиващите знание от личния лекар, 
37.5% са отговорили „не знам как“, а 
58.8% са „знаещите“.

С изключение на броя на 19 годишните, 
броят на респондентите по навършени години е 
относително близък - особено ако изключим и под-
групата на 14 и 19 годишните. И в периода 15-18 
години се забелязва спад на дела на незнаещите 
и съответно нарастване на дела на знаещите как 
да се предпазят от полово предавани инфекции. 
Въпреки това, остава една не малка група – око-
ло 23%, които не знаят. И този резултат е трево-
жен. Ако за 15 годишните може да допуснем, че 
известна част все още не водят сексуален живот 
и незнанието как да се предпазват от полово пре-
давани болести не е актуално заплашващо здра-
вето им, то за 18 годишните това трудно може да 
се допусне и незнанието трябва да се преодолее. 
Противно на очакванията ни, че поради допуска-
нето момичетата да са по-отворени към споделя-
не, а и поради физиологични особености с по-из-
явена нагласа за консултиране с медицински спе-
циалисти, резултатите показват, че момичетата са 
по-незнаещи от момчетата.

И достигаме до един от най-важните въпро-
си в контекста на интересуващата ни проблема-
тика: на каква възраст децата започват сексуален 
живот и доколко са подготвени за него - поне от 
гледна точка на знание за предпазване от полово 
предавани инфекции, а и от нежелана бремен-
ност. Защото би могло да се допусне, че незна-
ещите как да се предпазват просто все още ня-
мат потребност да знаят, защото нямат сексуални 
контакти.

Делът на незнаещите как да се предпаз-
ват от ималите сексуален контакт е по-малък от 
дела на незнаещите в цялата съвкупност на ан-
кетираните ученици, но разликата е значително 
по-малка от очакваната - 20.3% срещу 27.1% , а 
съответните дялове на отговорилите с „не може 
да се предпази“ са 3.3% срещу 3.0%. В двумерно-
то разпределение на отговорите на въпросите 13. 
Как човек може да се предпази от полово пре-
давани инфекции и 21. Използвахте ли някакво 
средство против забременяване при първия 
сексуален контакт забелязваме нещо странно 
като резултат, което се нуждае от проверка в ра-
ботата с младите хора в рамките на проекта. Из-
глежда, че има младежи, които мислят презерва-
тива/кондома като средство, предпазващо от заб-
ременяване, но не и като средство, предпазващо 
от полово предавани инфекции. Повече от 80% 
от отговорилите на въпроса дали са използвали 
някакво средство срещу забременяване при пър-
вия сексуален контакт са посочили, че са ползва-
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ли презерватив/кондом. Но 15.5% от ползвалите 
средство против забременяване са отговорили, 
че не знаят как човек може да се предпази от по-
лово предавани инфекции, а 3.1% смятат, че не 
може да се предпази. Другият тревожен резултат 
е, че близо 20% от отговорилите, че са имали сек-
суален контакт, са отговорили, че не са ползвали 
средство срещу забременяване при първия сек-
суален контакт (61). А отговорите им на въпроса 
защо не са ползвали усилват тревогата. Повече 
от 10%, които са признали, че са имали сексуален 
контакт, са били на възраст под 14 години; а има 
още 5%, които не са посочили възрастта, на която 
са били, и е много вероятно тя да е под 16 години.

Въпросът „Какво се случва най-често при 
нежелана бременност на момиче под 18 г.?” 
предполага анкетираните да споделят какъв изход 
от подобна ситуация се представя/обсъжда, при-
ет е като „нормален» в най-близката им социална 
среда. Не е изненадващо, че голяма част от уче-
ниците приемат „нормата» аборт. Изследвания в 
България от последните години доказват, че масо-
во абортът се приема едва ли не като „контрацеп-
тив». Голям е делът и на призналите, че не знаят 
какво се случва - „не знам“ може да се интерпре-
тира по два начина: 1. Не съм чувал/а за такива 
случаи - не съм обсъждал/а с близките си - не знам 
какво е „нормално»; 2. Не знам/не съм мислил/а 
как бих постъпил/а в такава ситуация. Голям е и 
делът на избралите отговора „омъжва се».

Въпросът „Какво разбираш под „семейно 
планиране“ допуска до три отговора и голяма 
част от отговорилите на въпроса (общо 966), са 
избрали 2 или три отговора - общият брой отгово-
ри е 1813. Само 35.2% обвързват семейното пла-
ниране с избор на момента, когато семейството 
да има деца (отговор 3 „Семейството планира 
- кога да бъдат родени децата“). А 12.3% зая-
вяват, „че такива неща [дали, кога, колко деца 
да има семейството] не могат да се планират“. 
Смущаващ е и делът на децата, които обвърз-
ват „семейно планиране» с държавна политика 
за увеличаване/намаляване на раждаемостта - 
общо 10%. Сякаш най- интимните за семейството 
въпроси се делегират за решаване от държавни 
политики. Едва ли децата имат подобна нагласа, 
по-скоро те асоциират израза „семейно планира-
не» с държавна политика за увеличаване/намаля-
ване на раждаемостта. Но наличието на подобна 
асоциация у 10%, заедно с дела на заявилите, че 
„такива неща“ не могат да се планират (12.3%), и 
с дела на респондентите, които не знаят какво е 
„семейно планиране“ (12.5%), говори за необхо-
димост проблематиката на семейното планиране 
да бъде включена в кръга от въпроси, които ще 
се обсъждат с младежите в рамките на проекта и 
след неговото приключване.

Изводи и препоръки:
1. Регистрирани са липса или недостатъчно 

знание относно полово предаваните инфекции и 
предпазването у значителен дял от респонден-
тите. Голяма част от младежите не знаят дали е 

възможно и как е възможно да се предпазват от 
полово предавани инфекции. Наложително е въ-
просите за полово предавани инфекции и пред-
пазването от тях да се обсъждат открито и спо-
койно с младежи/ученици .

2. Изглежда, че има младежи, които мислят 
презерватива/кондома като средство, предпаз-
ващо от забременяване, но не и като средство, 
предпазващо от полово предавани инфекции. Въ-
просите около предпазване от нежелана бремен-
ност и възможностите за справяне с нея, ако все 
пак се случи, е необходимо да бъдат обсъждани 
с младежите. 

3. Проблематиката на семейното плани-
ране е необходимо да бъде включена в кръга от 
въпроси, които ще се обсъждат с младежите. Го-
лямата част от анкетираните младежи, от една 
страна, заявяват желание да имат деца след 20 
годишна възраст и да имат 1-2 деца, но от друга 
страна, част от тях не разбират смисъла на се-
мейното планиране и не си представят как могат 
да реализират своите желания и представи за бъ-
дещия си семеен живот.

4. Може да се обобщи, че младежите не са 
наясно с рисковете, които съществуват в половите 
отношения и здравето въобще - психическо и фи-
зическо. Здравното образование в училище е не-
обходимо да започва в ранна възраст (например 
още от 10 години) и както се вижда от резултатите 
на проучването, е изключително необходимо.
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РИСКОВИ ФАКТОРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 
НА ТРУД ПРИ  РАБОТАТА НА РЕХАБИЛИТАТО-
РИТЕ - ИНФОРМИРАНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 
СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“- 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ - ВАРНА
Александрова В.1, Ц. Търпоманова1, С. Филкова2, Т. Тодорова1

1УС „Инспектор по обществено здраве“, Медицински колеж
 2 УС „Рехабилитатор“, Медицински колеж, МУ – Варна

Резюме: Всички бъдещи здравни специалисти трябва да бъдат информирани  по 
темата за здравословните и безопасни условия на труд още в процеса на професионал-
ното си образование. Целта на настоящото проучване  е да  се установи информира-
ността на студентите от специалност „Рехабилитатор” в МК - Варна за рисковите 
фактори на трудовия процес, свързани с практикуването на професията. Анкетирани 
са 67 студенти от първи, втори и трети курс от специалността „Рехабилитатор“. 
Анализът на резултатите показва, че макар повечето от студентите да се считат 
за осведомени за  потенциалните рискове за здравето, от допълнителна информация 
имат нужда 82,2% от първокурсниците, 73,7% от второкурсниците и 72,2% от тре-
токурсниците. Студентите от първи и втори курс посочват като основни рискови 
фактори за бъдещата си професия стреса, неудобните работни пози и извършване 
на еднотипни, многократно повтарящи се действия, свързани със спецификата на ра-
ботния процес. Третокурсниците добавят още вредните въздействия от физиотера-
певтичните апарати, високата влажност на въздуха и колебанията в температурите. 
Почти половината анкетирани от трети курс не дават отговор на въпроса за въз-
можностите за предпазване от вредни последствия. Това доказва необходимостта от 
обезпечаване на допълнителна информация, представена по иновативен и атрактивен 
начин чрез ангажирането на специалисти по темата, организирането на студентски 
работни срещи и др.

Ключови думи: рехабилитатор, професионални рискове, здравословни и безопасни ус-
ловия на труд, информираност

Адрес за кореспонденция: e mail: asistentaleksandrova@gmail.com

RISK FACTORS AND SAFE WORKING CONDITIONS FOR REHABILITATORS – AWARENESS OF THE 
STUDENTS OF THE SPECIALTY “REHABILITATOR”– MEDICAL COLLEGE – VARNA

Aleksandrova V.1, Ts. Tarpomanova1, S. Filkova2, T. Todorova1

1 Educational sector „Public Health Inspector“, Medical College; 
2 Educational sector “Rehabilitation therapist”, Medical College, MU – Varna

Summary: All future healthcare professionals should be informed about the issue of occupational 
health and safety during their professional education. The aim of the present study is to fi nd the awareness 
of students of the specialty “Rehabilitator”– Medical College- Varna about the risk factors of the labor process 
related to the practice of the profession. 67 students from 1, 2 and 3 grades of the specialty “Rehabilitator” 
were interviewed by means of questionnaires. The results’ analyses showed that although most of the students 
considered themselves informed about the potential health hazards, 82,5% of the fi rst graders, 73,7 % of the 
second graders and 72,2% of the third graders need some additional information. The fi rst and second grade 
students point as basic risk factors in their future profession the stress, inconvenient working posture and the 
performing of routine, multiple repetitive motions related to the working process specifi cs. The third graders 
add also the harmful effects of the physiotherapeutic apparatus, the high air humidity and the temperature 
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Въведение: Според определението на СЗО 
рехабилитацията е комплекс от медико - социал-
ни мероприятия, насочени към предпазване от за-
болявания и бързо възстановяване на застраше-
ните от инвалидизация лица“ [3].  Рехабилитато-
рите са медицински специалисти, които участват 
активно в провеждането на цялостния процес на 
медико - психологичeската, трудово - професио-
налната и социално - правната рехабилитация 
на пациентите със заболявания или увреждания 
[17]. При провеждане на рехабилитационните 
процедури са налице характерни специфични 
вредности, които са разгледани в Правилник № 
0-39 за техническата безопасност и хигиената на 
труда в отделенията за физикална терапия и ре-
хабилитация [6].

Високата влажност на въздуха и колеба-
нията в температурите са фактори на средата, 
които са от съществено значение за здравето и 
работоспособността на рехабилитаторите. Тези 
неблагоприятни условия могат да доведат до 
състояния на физиологичен дискомфорт като по-
вишено потене, сърцебиене, липса на апетит, гла-
воболие [16]. Проведени проучвания показват, че 
при лица работещи с апаратура с йонизиращи лъ-
чения се регистрират симптоми като световъртеж, 
раздразнителност, обща слабост, разстройства в 
съня, репродуктивни проблеми [2]. Рехабилитато-
рите в ортопедичен и неврологичен сектор често 
извършват дейности, при които се налага вдига-
не на тежести, повтарящи се или принудителни 
движения, непривична и статична поза. Ето защо 
заболяванията на опорно-двигателния апарат при 
тези специалисти са сред най - честите профе-
сионални увреждания [7, 9].

Биологичните агенти са рисков фактор как-
то при рехабилитаторите, така и при всички меди-
цински специалисти. Ключово значение има спаз-
ването на правилата за хигиена и дезинфекция 
и използването на лични предпазни средства [4, 
5, 9, 12, 14, 15]. Политиката на превенция и без-
опасност е отговорност както на работодателя, 
така и на всеки работещ. Категорията работници, 
изложени на най-голям риск, са млади хора, кои-
то започват своята реализация. Затова от значе-
ние е високата информираност и предварително 
обучение [1]. По време на следването си в МК - 
Варна студентите от всички специалности полу-
чават информация за безопасността и здравето 
при работа. Темите се разглеждат в рамките на 
дисциплината „Хигиена“, по време на теоретична-
та подготовка по специализираните дисциплини и 

при инструктажа преди посещението на базите за 
практика. Студентите от специалност „Рехабили-
татор“ изучават дисциплината „Хигиена и еколо-
гия“ с общ хорариум 30 часа във втори курс.

Цел: Установяване информираността на 
студентите от специалност „Рехабилитатор” в МК 
- Варна за рисковите фактори на трудовия про-
цес, свързани с практикуването на професията.

Материали и методи: В периода февру-
ари - май 2017г. е проведено анонимно анкетно 
проучване сред студенти от учебен сектор „Ре-
хабилитатор” при Медицински колеж, Медицин-
ски университет - Варна. Анкетирани са студен-
ти от първи, втори и трети курс. Анкетната карта 
включва въпроси, касаещи информираността на 
студентите за професионалните рискове. Използ-
вани са документален, социологически, статисти-
чески методи и графичен анализ на резултатите.

Резултати и обсъждане: Общият брой на 
студентите, включени в проучването е 67. Най-го-
лям е броят на студентите от първи курс - n= 29 
(43,3%),  от втори и трети са равен брой n=19 
(28,4%). Разпределението според пола на анкети-
раните е жени n= 41 (61,2%)  и мъже n= 26 (38,8%). 
Резултатите показват, че почти всички студенти 
(n=65 - 97%) са информирани относно  рисковете 
за здравето при упражняване на професията ре-
хабилитатор. Най - голяма част от анкетираните 
са получили тази информация по време на обу-
чението си в Медицински колеж - Варна. (Фиг. 1).
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Фигура 1. Източник на информация за 
студентите относно  потенциалните ри-
сковете за здравето

Според анкетираните информацията, по-
лучена в процеса на обучение в Медицинския 
колеж, е поднесена основно  в рамките на изуча-
ваните специализирани дисциплини n=31 (46,3%) 
и при инструктаж преди посещение на базите за 
практика n=27 (40,3%). Като се има предвид, че  
инструктаж за безопасност на труда се провежда 

variations. Almost half of respondents among the third-year students did not answer the question of the pos-
sibilities for prevention of harmful consequences. This demonstrates the need to provide further information 
presented in an innovative and attractive way by engaging specialists on the topic, organizing student work-
shops, etc.

Keywords: specialty “Rehabilitator”, occupational risks, occupational health and safety, awareness
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в началото на всеки семестър и студентите не 
се допускат на учебна практика без такъв, пра-
ви впечатление фактът, че повече от половината 
(59,7%) не го отчитат като фактор за информи-
раност. Това означава, че трябва да се потърси 
по-оптимален и не толкова формален начин за 
инструктиране на бъдещите медицински специа-
листи.

Сред изброените специфични вредности 
(стрес, неудобни работни пози, вредни лъчения, 
повтарящи се движения, вдигане на тежести, ви-
соки температура и влажност), характерни за про-
фесията на рехабилитатора, близо две трети от  
анкетираните посочват на първо място фактора 
„стрес” n=49 (73,1%). Част от тях считат, че стресът 
е провокиран от: недостиг на време - n=40(81,6%), 
претоварване с работа - n=6(12,2%) или емоцио-
нално напрежение- n=3 (6,1%). Професионалният 
стрес възниква тогава, когато под въздействието 
на свързаните с труда фактори психичното или 
физическото състояние на работника се променя 
до степен на сериозни отклонения от нормалното 
си функциониране [10]. Стрес може да се прежи-
вява, когато изискванията и трудовото натоварва-
не надхвърлят възможностите на работещите или 
напротив, са много по-ниски от квалификацията 
им - например скучна повтаряща се дейност [13].

От проучването става ясно, че студенти-
те първокурсници, които отбелязват наличие на 
стресови фактори - n=13 (26,5%), са по-малко от 
тези във втори и трети курс. Последните са ед-
накъв брой и представляват 36,7% (χ²= 20,852 
и р<0,0001). Тук разликата в резултатите между 
курсовете може да се обясни с различния брой 
часове за учебна практика, предвидени по учебен 
план. В първи курс тези часове са най-малко и 
студентите се сблъскват по- рядко със стресоген-
ни събития в професионалната среда. Същест-
вуват разлики в подреждането по значимост на 
специфичните вредности при студентите от трите 
курса (Фиг.2).
 

 

Фиг. 2 Разпределение на специфични-
те вредности - 1, 2 и 3 курс

На въпроса кои са петте специфични вред-
ности, характерни за професията на рехабилита-
тора, 66,7 % от студентите от първи курс посочват 
стреса като основен рисков фактор, следван от 
непрекъснато повтарящите се движения (55,6%), 
неудобните работни пози (40,7%), и нервно сен-

зорното напрежение (7,4%). Второкурсниците са 
подредили петте специфични вредности за про-
фесията им по следния начин: с най- висок про-
цент (94,7%) са посочили факторите „стрес“ и 
„неудобни работни пози“, следвани от „вредни/
йонизиращи лъчения“- 84,2 %, „вдигане на теже-
сти“- 73,4 % и „повтарящи се движения“-  36,8 %. 
Всички анкетирани студенти от трети курс са по-
ставили на първо място като специфична вред-
ност стреса. На второ са неудобните работни 
пози и вредните лъчения (88,9 %). За разлика от 
втори курс на следващите три места третокурсни-
ците са посочили като рискови фактори високата 
температура и относителна влажност на въздуха 
(61,1%), непрекъснато повтарящите се движения 
(50%) и вдигане на тежести (38,9%).

Логично отбелязаните от всички анкетира-
ни очаквани вредности за здравето са свързани 
с последствията от стреса - преумора и липса на 
сън. Затова и мерките за предпазване, предло-
жени от студентите, са осигуряване на време за 
почивка и релаксация. Друга посочена предпазна 
мярка е използването на лични предпазни сред-
ства и спазване на хигиена. Осъзнаването на зна-
чимостта на хигиената на ръцете е важна пред-
поставка за предотвратяване на  възникването и 
разпространението на нозокомиалните инфекции 
[4, 5]. Студентите посочват още осигуряването 
на ергономични приспособления, провеждане на 
обучение за използването на правилна работна 
поза и др. Прави впечатление динамиката в броя 
на студентите, които не са отбелязали нито една 
предпазна мярка (Фиг.3). 
 

 

Фиг.3 Основни мерки за предпазване - 
без отговор (1, 2 и 3 курс)

Високият процент на студентите от първи 
курс (50%), които не са дали отговор на посоче-
ния въпрос, може да се обясни с факта, че те са 
в началото на своето обучение, докато значител-
ният брой на третокурсниците без отговор (43,8%)  
показва, че дори преди започване на работа, те 
все още не са достатъчно запознати с начините 
и средствата за предпазване от съществуващите 
вредности. Анализът на резултатите от извърше-
ното проучване при студентите от първи, втори 
и трети курс от специалност „Рехабилитатор„ по-
казва, че макар повечето от тях да се считат за 
осведомени за  потенциалните рискове за здра-
вето при упражняване на бъдещата си професия, 
от допълнителна информация имат нужда 82,2 % 
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от първокурсниците, 73,7% от второкурсниците и 
72,2% от третокурсниците.

Заключение: Решаването на проблема от-
носно прилагането на утвърдените стандартни 
предпазни мерки за безопасност на труда и пре-
венция на здравето на младите специалисти из-
исква комплексен подход. Придобиването на зна-
ния, умения, навици и формиране на отговорно 
професионално поведение на медицинските спе-
циалисти още по време на базовото им обучение 
е важен елемент. Необходимо е обезпечаване на 
допълнителна информация, представена по ино-
вативен и атрактивен начин чрез ангажирането на 
специалисти по различните теми, организирането 
на студентски работни срещи и др.
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Резюме: С влизането на страната ни в Европейския съюз се създаде възмож-
ност за свободното движение на хора, капитали, стоки, услуги и технологии. Тази нова 
обстановка налага изграждането на кадрова база на международно ориентирани ме-
ниджъри. В последните години България загуби много млади хора, които осъзнават 
съществуващите значителни различия в условията на труд в отделнитестрани и с 
цел да получат по-привлекателна работа, напускат страната. Особено тревожно е 
емигрирането на голям брой медицински сестри и лекари, което в най-скоро време ще 
затрудни здравеопазването в оказване на медицински услуги на населението. Регули-
рането на международната трудова миграция е възможно чрез правни, икономически и 
административни средства на национално и международно равнище.
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Summary: With the accession of our country to the European Union, an opportunity has been created 
for the free movement of people, capital, goods, services, technologies. The presence of a global market calls 
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to work as diverse professionals in international companies. In the last years of transition, our country has 
lost many young people who are aware of the considerable differences in working conditions in the different 
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С влизането на страната ни в Европейския 
съюз (ЕС) се създаде възможност за свободното 
движение на хора, капитали, стоки, услуги, тех-
нологии. Наличието на глобален световен пазар 
и либерализацията на международните търгов-
ски механизми предоставят възможност на вся-
ка компания, фирма и дружество да произвежда 
и продава във всички икономически региони на 
света. Посредством използването на чуждес-
транни дистрибутори или собствени представи-
телства страната ни може да изпраща различни 
специалисти на работа в страните на ЕС, като и 

да привлича чужди специалисти за работа у нас, 
които да работят съвместно с наши дружества 
или самостоятелно. Тази нова обстановка нала-
га изграждането на кадрова база от международ-
но ориентирани мениджъри. Преодоляването на 
различията междуразличните страни може да се 
постигне с една обща философия на управле-
нието на човешките ресурси. В умелия подбор на 
служители за заемането на определени работни 
места, освен изискванията за определен ценз и 
умения, ще бъде заложена и възможността на 
кандидата да възприеме ценностите на друже-
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ството, в което желае да работи. Практиката е 
утвърдила три типа политики по осигуряване на  
персонал в международни компании и друже-
ства[5, 7, 11, 16, 17]:

Етноцентрична политика — предвиж-
да всички управленски позиции да се заемат от 
граждани на страната, в която се намира центъ-
ра на компанията или дружеството. Обикновено 
компаниите се придържат към тази политика, ко-
гато се смята, че в страната домакин няма доста-
тъчно подготвени лица, които да могат да заемат 
високи управленски постове. Приема се, че това 
е най-добрият начин за поддържане на унифици-
рана корпоративна култура. Смята се още, че с 
назначаването на служители от централата в зад-
гранични дъщерни фирми ще се извърши прено-
симост на знанията, опита и компетенциите им, 
на които те са носители[1, 2, 12, 13].

Недостатъци на тази политика са:
• Не се дава възможност за служебно из-
растване на служителите;

• Изпратеният в чужда за него странаме-
ниджър трудно ще се адаптира към нея, 
поради което най-често не е застрахован 
от грешки в един нов маркетинг в съответ-
ната страна[2, 4, 9, 14].

Геоцентрична политика
Провеждането на тази политика е свързано 

с подбиране на най-подходящите личности за за-
емане на ключови управленски места независимо 
от тяхното гражданство. При тази система се дава 
възможност на най-добрите да заемат управлен-
ските места без бариерите на гражданствеността.

Недостатъци на тази политика:
• Обикновено тази система е доста скъпа 
за прилагане, поради наемането на чуж-
ди граждани, вместо на местни лица и 
съществува необходимост от осигу ря-
ване на множество документи по назна-
чаването им;

• Много често националните имиграционни 
политики може да затруднят и ограничат 
реализирането й.

Полицентрична политика - при тази поли-
тика на ключовите постове в централата се назна-
чават само граждани на страната, в която се на-
мира централата, а за управление на дъщерните 
дружества се назначават лица, които са граждани 
на страната, в която те се намират.

Недостатъци на тази политика са:
• Тази система и политика спират възмож-
ностите за развитието на мениджъра и 
възможността му да заема управленски 
пост само в дъщерната фирма, като го 
възпрепятства да натрупа умения и опит 
в международен аспект;

• Могат да възникнат несъответствия меж-
ду мениджърите на централата и на дъ-
щерната фирма поради езикови, културни 
и други различия.

Обикновено се смята, че полицентричната 

политика е подходяща, когато фирмата желае да 
постигне децентрализирана стратегия в своите 
структури.За да може да се изберат най-добрите 
кандидатури за управленските постове, провеж-
дащият подбора би следвало да се ръководи от 
четири критерия, които биха осигурили успеха на 
дадено задгранично назначение:

 □ Ориентация към себе си - лицата, които 
имат по-висока самооценка, самооргани-
зираност и самоувереност по-бързо и ус-
пешно се приспособяват към новите ус-
ловия, в които трябва  да работят. Адап-
тацията към новата страна, нов реди 
порядки не ги затруднява дълго и този 
период при тях е кратък, без катаклизми 
за тях и работата им.

 □ Ориентация към другите - колкото повече 
новоназначеното лице проявява жела-
ние за създаване на връзки с граждани 
на чуждата страна и за комуникация с 
тях, толкова по-бързо той свиква с нова-
та среда и адаптацията му е по-успешна 
и кратка.

 □ Способност за възприемане - това е въз-
можността на назначения зад граница 
служител бързо да навлезе в обичаите на 
новата за него страна и да разбира по-
стъпките на гражданите във връзка с тех-
ните културни ценности. По този начин 
той ще може ясно да отговаря на техните 
очаквания и не биха се получили сериоз-
ни управленски проблеми.

 □ Трудности на културната среда - за на-
маляването им е необходимо изучаване 
и познаване на културата на страната, в 
която е назначено лицето, което ще му 
осигури спокойна и успешна работа.

За оценка на три от изброените критерии 
се прилагат стандартни психологически тестове, 
а за четвъртия аспект е необходимо съпоставяне 
на различните култури. Оценяването на кандида-
тите най-често се извършва или от мениджърите 
в страната домакин, или от мениджърите в цен-
тралата. Много често кандидатите смятат, че има 
изкривяване на оценката им и тя не е реална, 
когато оценяването се извършва от мениджъри-
те в централата. Обикновено причината за това 
е отдалечеността, културното неразбирателство, 
и т. н. поради което се смята, че те ги оценяват 
несправедливо и не могат правилно да преценят 
техните умения и опит. Поради това се препоръч-
ва в процеса на оценяването да вземе участие и 
служител, който работи във въпросната дъщерна 
фирма в чужбина, за да може той да помогне за 
намаляване на субективизма. Интерес предста-
влява начина на формиране на заплащането на 
служители, които са назначени на задгранична 
работа. Заплащането се формира от следните 
елементи [1, 6, 10]:

 □ основна заплата;   добавка за служба 
в чужбина;   различни по вид надбавки, 
плащания за изравняване на данъците и 
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други издръжки;
 □ надбавки за трудни условия — заплаща 
се когато служителя работи при трудни 
условия (обикновено това е здравеопаз-
ване, образователна система и др.);

 □ надбавка за жилищни нужди — изпла-
ща се, за да се даде възможност на но-
воназначения служител, да може да си 
осигури жилище подходящо за неговият 
статус;

 □ надбавка за висока цена на живот — из-
плаща се, за да може да се осигури на 
назначеният такъв начин на живот, какъв-
то той е имал в родината си;   

 □ надбавка за образование — гарантира 
осигуряването на децата на служителя 
на подходящо образование;

 □ надбавки за осигурява еквивалентни ме-
дицински и пенсионни осигуровки, какви-
то служителя е имал в родината си.

Въпросите свързани с трудовата емиграция 
на специалисти в различни области имат важно 
значение и за България. В последните години на 
преход страната ни загуби много млади хора, кои-
то осъзнават съществуващите значителни разли-
чия в условията на труд в отделните страни и с 
цел да получат по привлекателна работа напусна-
ха страната ни. Особено тревожно е емигрирането 
на голям брой медицински сестри и лекари поради 
ниското и неадекватно заплащане. Това в най-ско-
ро време ще затрудни здравеопазването в оказ-
ване на медицински услуги на населението. Регу-
лирането на международната трудова миграция 
може да се извършва на национално и междуна-
родно равнище чрез различни средства [3, 8, 16]:

1. Правни средства. През 1968 г Съветът на 
Европейския съюз е приел разпоредба за 
гарантирано третиране на всички граждани 
на общността по отношение на заетостта, 
заплащането и условията на труд. По този 
начин на гражданите на Европейския съюз 
се осигурява географска и професионална 
мобилност. Съветът на Европа е приел 
конвенция касаеща юридическия статут 
на работника преселник. Тя регламентира 
принципа на равенството между гражданите 
на една страна и на тези, които идват да 
работят в нея. Гарантирано е правото и 
събиране на семействата. В България 
имиграцията се урежда от Конституцията, 
Закона за българското гражданство, Закона 
за пребиваване на чужденците в България, 
Закона за лицата и семейството, Закон за 
убежището и бежанците, Закон за МВР и 
др. На двустранна основа международната 
миграция се регулира чрез спогодби. 
Например България има подписана спогодба 
с Германия за обмен на работници (1992 г.).

2. Икономически средства също се използват 

за регулиране на международната миграция. 
Например валутният режим на страната 
или общността в т. ч. конвертируемостта на 
валутата, равнището на работната заплата, 
техниката на заплащане на валутните 
преводи и др.

3. Административни средства. Прилагат се в 
повечето страни автономно от отделните 
държави и от общите институции на 
държавите от Европейският съюз. Включват: 

• определяне на квоти;
• изискването на емиграционна виза;
• глоби за нарушаване правилата при 
нелегално  пътуване;

• имигрантски помощи;
• репатриране на емигранти;
• определяне на такси и срок за получаване 
или освобождаване от гражданство.

Съществуват редица условия, които заедно 
или поотделно пораждат трудовата миграция. 
Такива са:  

 □ Промяна в технологичният процес, който 
повишава производителността на труда 
и предизвиква преструктуриране на про-
изводството с появата на излишък на ра-
ботна сила в отделни страни;

 □ Промяна на структурата на заетост, която 
се характеризира с  повишеното търсене 
на квалифицирани работници и голямото 
предлагане на ниско квалифицирани ра-
ботници;

 □ Съществени различия в условията на 
труд в различните страни;

 □ Уникалността на хората — в науката, из-
куството, медицината и др.;

 □ Хроничната безработица, бедността, ни-
щетата, характерни за слабо развитите 
страни;

 □ Различие в равнището на реалната ра-
ботната заплата, която води до различен 
жизнен стандарт в различните страни и 
др.

Практиката е утвърдила три типа полити-
ки по осигуряване на  персонал в международни 
компании и дружества, като всеки тип има пре-
димства и недостатъци, които трябва да се ба-
лансират за постигане на желаните резултати.
Съществуват четири критерия, които биха осигу-
рили успеха на дадено задгранично назначение. 
Емиграцията на голям брой медицински сестри и 
лекари в най-скоро време ще затрудни здравео-
пазването в България в оказване на медицински 
услуги на населението[15] .

Заключение: Регулирането на междуна-
родната трудова миграция следва да се извършва 
чрез внимателно обмислени правни, икономиче-
ски и административни средства на националнои 
международно равнище и техните последици в 
краткосрочен и дългосрочен план.
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ТАУРИНЪТ И НЕГОВИЯТ ПОТЕНЦИАЛ 
ЗА ОРГАНИЗМА
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РЕЗЮМЕ: Стремежът към актуализиране на данните за ползата от таурина е 
отдавна известен. Разработката разглежда някои аспекти на таурина, като неговото 
наличие в хранителни източници и търговски форми, метаболизма, биологичната роля 
и действие на съединението, както и приложенията му.
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Въведение: „Таурин” (англ. – taurine) е 
тривиалното (традиционното) наименование на 
вещество със систематичното име „2-аминоетан 
сулфониева киселина” [9], което e с химична фор-
мула H2NCH2CH2SO3H [3]. Тауринът е аминоки-
селина [23, 5] -  „алифатна аминосулфонова ки-
селина” [6], която не изгражда протеини [29]. От 
друга страна, тауринът се отнася и към витамино-
подобните вещества [2].

Хранителни източници и търговски фор-
ми на таурин:

Хранителни източници на таурин. Съобще-
но е средно съдържание на таурин в mg/100g су-
рово тегло (при неголяма стандартна грешка на 
средната, standart error of the mean) в някои меса 
от сухоземни животински видове и храни от пред-
ставители на водната фауна: говеждо месо – 43,1 
или 46,3 (две посочени изследвания); пилешко 
бяло месо – 17,5 или 17,8; пуешко бяло месо – 
29,5; телешко месо – 39,8; свинско месо, филе – 
50,1 или 61,2; агнешко тъмно месо – 43,8; бяла 
риба – 113,9; скарида средно голяма (medium) – 
39,4 или 155,2; октопод – 388. [31] Съществува 
информация, че сурови миди (сред които mussel, 

clam, scallop) съдържат относително високо коли-
чество таурин – от 240 до 827,7 mg/100 г. – но ня-
кои от данните за тях са с по-голяма стандартна 
грешка на средната. [23, 31] Таурин (в mg/100g) 
има в морски представители като: риба треска 
(замразена) – 31 [23, 31], риба тон (консервирана) 
– 70 [23] или по-малко [31], стриди (пресни) – 70 
[23, 31], калмари (сурови) – 356,7 [31]. Има осно-
вание да се смята, че в тъмни пилешки и пуешки 
меса се съдържа по-голямо количество таурин от-
колкото в съответните светли [31].

Относно съдържанието на таурин в мляко, 
има данни, че то е в краве мляко (пастьоризира-
но) 6 [23], а в йогурт (нискомаслено, обикнове-
но - без добавени плодове, есенции и под.) 3,3 
mg/100g [31]. Отбелязва се, че в плодове, зелен-
чукови листа (plants), зеленчуци, ядки (nuts) и бо-
бови растения (legumes) тауринът е под 1 μmol на 
100 g сурово тегло [20]. Готвенето не понижава 
съдържанието на таурин в храните [31].

На пазара веществото се предлага във вид 
на пудра (кристали), в капсули, таблети, разтвори. 
Тауринът се среща като самостоятелна търговска 
форма, но и участва в състава на комбинирани 
препарати (например, в съчетание с L-аргинин, 
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N-ацетилцистеин и др.). Днес, тауринът е ключо-
ва съставка в „енергийни” напитки като Red Bull 
(1000 mg), Monster (2000 mg), и Rockstar (3000 
mg) [31]. Голяма част от таурина при хората се 
доставя екзогенно [31].

Средният денонощен тауринов прием за 
възрастни хора невегетарианци е бил пресмет-
нат между 40 и 400 mg [31]. Според изследвания 
приемът на таурин е безопасен в количества до 
3 г. за денонощие. Клинични проучвания, в кои-
то е експериментирано с по-високи дози таурин 
не съобщават за странични ефекти [15]. Необ-
ходими са повече проучвания относно степента 
на усвояване на екзогенния таурин [31]. Орално 
приетият таурин се абсорбира от тънките черва 
с помощта на тауриновите транспортери TauT и 
PAT1 [20], постъпва в порталната вена, после – в 
черния дроб, оттам през кръвообращението на-
влиза в клетките [31], отново със съдействието на 
тауриновите транспортери TauT и PAT1 [20].  Съ-
ществува регулаторен механизъм за поддържане 
концентрацията на таурин в клетките [31].

При човека относително неголеми количе-
ства таурин се синтезират ендогенно [31]: около 
50-125 mg денонощно при възрастни [23]. В пътя 
за биосинтез на таурин са въвлечени, както пре-
образуване на метионин до цистеин [23], така и 
окисление на цистеин до цистеинсулфонова ки-
селина (cysteinesulfi nic acid) (CSA), последващо 
декарбоксилиране до хипотаурин (hypotaurine), и 
окисление до таурин [23]. Тауринът е от най-изо-
билно присъстващите аминокиселини в човешко-
то тяло, представляваща около 0,1% от теглото му 
[24]: цялата съвкупност на веществото у нас е от 
100 до 150 mmol (12 до 18 g) [23]. Тауринът в орга-
низма се разпределя основно в мозъка, сърцето, 
черния дроб, скелетната мускулатура, ретината и 
кръвта. Най-голяма концентрация таурин има в ре-
тината и кръвта [31]. Тауринът се екскретира през 
бъбреците [20] или конюгиран с жлъчни киселини 
във фекалиите [20]. В бъбреците той подлежи на 
реабсорбция в определени граници [31, 17].

Биологични роли и действия на таурина: 
Тауринът – чрез конюгираните жлъчни киселини 
- влиза в състава на жлъчката (жлъчния секрет, 
жлъчния сок), която участва в резорбцията на по-
стъпилите в човешкия организъм с храната липи-
ди и мастноразтворими витамини [4]. Той защи-
тава от увреждане клетъчните мембрани и осъ-
ществява контрол върху тяхната пропускливост, 
като по този начин подпомага нормалното функ-
циониране на клетката [32, 7]. Експериментиране 
с животни показват, че тауринът понижава нев-
ротоксичността на глутамата [7]; може, както да 
образува конюгати с ксенобиотици с карбоксилна 
група [32], така и да извежда от организма „потен-
циално токсично съединение” [32] като ретинол 
[32, 23], а също – да противодейства на абсти-
нентния синдром при хронична етанолова инток-
сикация [8]. На основата на in vitro опити е пред-
положено, че тауринът може да противодейства 
на окислители (оксиданти) [32]. Изводите са, че 

тауринът отстранява супероксидни радикали и по 
този начин защитава от въздействието на водоро-
ден пероксид, намалявайки генерацията на реак-
тивни кислородни видове при хиперхомоцистеи-
немия [13]. Изследване на J. Milei et al. отбелязва 
антиоксидантен ефект на таурина при реваскула-
ризация на миокарда в хора [31].

Тауринът има връзка с нормализиране на 
клетъчния обем [7]. Установено е, че тауринът 
противодейства на отока на клетката [32]. Под-
чертават се качествата на таурина като осмотичен 
агент за ЦНС на бозайници [23, 7] и сърцето [23].

Опити с животни разкриват, че в мозъка та-
уринът изпълнява ролята на невромедиатор и не-
вромодулатор - антагонист на глутамата и синер-
гист на ГАМК (гама-аминомаслената киселина). 
Тауринът има роля и на невропротектор [7].

Изследвания показват, че тауринът проявя-
ва хипотонично действие върху сърдечно-съдова-
та система [23] и има отношение към превенцията 
на атеросклеротичните процеси [33]. В сърдечния 
мускул тауринът повишава калциевата достъп-
ност при ниски калциеви концентрации, като съ-
щевременно предотвратява постъпване на преко-
мерно количество калций в клетката, когато той е 
в по-голямо количество [23].

Тауринът оказва редуциращо действие вър-
ху нивата на холестерол в кръвта [33]. Установя-
ва се зависимост между увеличеното количество 
денонощна екскреция на таурин и намалените 
стойности на някои рискови фактори за сърдеч-
но-съдовите заболявания [33]. В Япония консума-
цията на таурин с хранителни продукти понижава 
риска от сърдечно-съдови заболявания [33]. Епи-
демиологично изследване върху австралийските 
аборигени показва, че диета с високо съдържа-
ние на таурин и магнезий има кардиопротективно 
действие [33].

Тауринът стабилизира мембрани на фо-
торецептори [23], влияе върху TUG1 (taurine 
upregulated gene 1) в ретината [9]. Той може да 
влияе върху бъбречното действие [18], метаболи-
зма на липидите и въглехидратите [33, 24], вклю-
чително в имуномодулацията [24].

Като помощно средство към терапията той 
има място при пациенти с атеросклероза [33, 1], 
хипертония [25, 10, 33, 26], коронарна болест на 
сърцето [33, 31]. Някои изследователи заключа-
ват, че тауриновата суплементация е полезна при 
диабет и свързани с него усложнения [15, 7, 10].

Според епидемиологично международно 
изследване CARDIAC (Cardiovascular Diseases 
and Alimentary Comparison), при лица с висок 
прием на таурин били установени по-ниски стой-
ности на индекса за телесна маса (на Кетле), в 
сравнение с лица с нисък прием. [33] M. Zhang 
et al. в проучване при лица във възрастова група 
20 години, с наднормено тегло или затлъстяване, 
отбелязват че добавяне на таурин 3 г/дневно в 
течение на 7 седмици довело до значително на-
маляване на телесно тегло [34]. Изследване на 
Rutherford et al. съобщава, че в резултат на доба-
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вяне на таурин, при изпълнението на упражнение 
(колоездене) било наблюдавано 16% по-високо 
общо мастно окисление [19]. Необходимо е да 
се направят допълнителни уточнения и проверки 
във връзка с използването на таурина като сред-
ство за отслабване. 

Заключение: Приложението на таурин про-
дължава да се обогатява. В бъдеще следва да се 
задълбочи познанието по въпроса за адекватния 
тауринов прием при човека: безопасно количе-
ство и ефективни дози при различни патологии и 
други случаи. Предстоят проучвания по комбини-
рането на таурина с други вещества и терапевтич-
ни средства.
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Паранеопластичните неврологични синдроми (PNS) са редки заболявания, асоциирани 
с различни видове рак, които не са предизвикани от директна инвазия, метастазиране или 
последствия от терапия при неврологичните заболявания. 

Тези нарушения обикновено са автоимунни по произход и често паранеопластичния 
синдром предшества клиничната изява на рака. Онко-неврологичните антитела са важни в 
диагностиката и подхода за терапия при тези заболявания. Тези антитела са специфични за 
малигненото заболяване и често има различни антитела асоциирани с един и същи синдром. 
Тялото се опитва да елиминира тези туморни клетки и отключва имунен отговор срещу нор-
мални тъкани от нервната система.

EUROLINE Paraneoplastic Neurological Syndromes 12 Ag

( отделни натоварени антигени срещу: amphiphysin, CV2 (CRMP5), PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, 
Yo, Hu, recoverin, SOX1, Titin, Zic4, GAD65, Tr (DNER))

https://www.euroimmun.com/ - Официален дистрибутор за България

Фирма „ЕЛТА 90M” ООД, адрес: София, ул. „Дунав” 19; ет. 1, ап. 2

Тел./ Факс: 02/ 983 96 49 Тел.: +359 2 9839649 e-mail: offi ce@elta90.eu

Блот тест за откриване на паранеопластичен синдром



доза доза

90% ЕФИКАСНОСТ срещу тежък 
ротавирусен гастроентерит
(за две години)

над 150  000 000 бебета, 
ваксинирани по света1

Литература: 1. GSK data on file; 2. Vesikari T, et al. Lancet 2007; 370: 1757–63; 3. КХП Ротарикс, 20.04.2017 г.; 4. Cheuvartet al, PediatrInfect DisJ 2009;28: 225–232 
Rotarix е жива ваксина срещу ротавирус; перорална суспензия в предварително напълнен апликатор за перорално приложение. Rotarix е показан за активна имунизация на деца на възраст от 6 до 24 седмици за профилактика на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция.  Курсът на ваксинация се състои от две дози. Между дозите трябва да има не по-малко 

от 4 седмици.  За предпочитане е курсът на ваксинация да бъде проведен преди навършване на 16 седмици, но задължително трябва да бъде завършен до 24-седмична възраст. Същата дозировка на Rotarix може да се прилага при бебета, родени преждевременно след най-малко 27-та гестационна седмица. При никакви обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. 
Rotarix не трябва да се използва при деца на възраст над 24 седмици. Противопоказания - Свръхчувствителност към активните вещества (или някое от помощните), както и след предшестващо приложение на ротавирусна ваксина. Анамнеза за инвагинация. Деца с некоригирана вродена малформация на гастроинтестиналния тракт, която предразполага към развитие 

на инвагинация. Деца с тежка комбинирана имунна недостатъчност (SCID). Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с остро тежко фебрилно заболяване. Приложението на Rotarix трябва да бъде отложено при лица с диария или повръщане. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба - Ваксинацията трябва да бъде предшествена 
от подробен преглед. Няма данни за безопасността и ефикасността на Rotarix при деца с гастро-интестинални заболявания или забавяне на растежа. Като предпазна мярка медицинските специалисти трябва да проследяват за симптоми, показателни за инвагинация (тежка коремна болка, постоянно повтарящо се повръщане, кървави изпражнения,подуване на корема 

и/или повишена температура). Данни от обсервационни проучвания за безопасност, проведени в няколко страни, показват, че ваксините срещу ротавирус водят до повишен риск от инвагинация, в повечето случаи в рамките на 7 дни след ваксинацията. В  тези страни са наблюдавани до 6 допълнителни случая на 100 000 кърмачета спрямо основната честота на година, 
съответно 25 до 101 на 100 000 кърмачета на възраст под 1 година. Има ограничени данни за по-малко повишен риск след приложение на втората доза.Родителите/настойниците трябва да бъдат посъветвани да съобщават незабавно на техния медицински специалист за такива симптоми. Не се очаква асимптоматични HIV инфекции и такива с леко изразени симптоми да 
повлияят върху безопасността и ефикасността на Rotarix. Ваксиналният вирус се отделя с изпражненията, като пиковата екскреция е около 7-мия ден. Наблюдавани са случаи на предаване на екскретирания ваксинален вирус на серонегативни контактни на ваксинираните, без това да води до поява на клинична симптоматика. Rotarix трябва да се прилага с внимание на лица, 
които са в близък контакт с лица с имунен дефицит. Лицата, които са контактни с наскоро ваксинираните, трябва да спазват лична хигиена. При прилагането на първична имунизация при недоносени бебета (родени ≤ 28 гестационна седмица) и особено при тези с предишна анамнеза за недоразвитие на дихателната система, трябва да се има предвид потенциалният риск от 
апнея и необходимостта от проследяване на дишането за 48-72 часа. Тъй като ползата от ваксинирането при тази група новородени е голяма, то ваксинирането трябва да се направи без отлагане. Защитен имунен отговор може да не бъде постигнат при всички ваксинирани. Rotarix не предпазва от гастроентерит, причинен от патогени, различни от ротавирус. При никакви 
обстоятелства Rotarix не трябва да се инжектира. Ваксината съдържа захароза като помощно вещество. Фертилитет, бременност и кърмене: Rotarix не е предназначена за приложение при възрастни. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие - Rotarix може да се прилага едновременно с всяка от следните моновалентни или 
комбинирани ваксини [включително шествалентни ваксини (DTPa-HBV-IPV/Hib)]: ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (цялоклетъчна) (DTPw), ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (безклетъчна) (DTPa), ваксина срещу Haemophilus influenzae тип b (Hib), инактивирана ваксина срещу полиомиелит (IPV), ваксина срещу хепатит B (HBV), пневмококова конюгатна 

ваксина и менингококова серогрупа C конюгатна ваксина. Нежелани лекарствени реакции – Профилът на безопасност се основава на данните от клиничните проучвания, проведени с лиофилизираната или с течната форма на Rotarix. Установено e, че профилът на безопасност на течната форма е сравним с този на 
лиофилизираната форма. В общо 23 клинични изпитвания са приложени приблизително 106 000 дози Rotarix (лиофилизирана или течна форма) на приблизително 51 000 кърмачета. В 3 плацебо контролирани клинични изпитвания Rotarix е прилаган самостоятелно като честотата и тежестта на очакваните 

събития (получени 8 дни след ваксинацията), диария, повръщане, загуба на апетит, повишена температура, раздразнителност и кашлица/хрема не се различават значително в сравнение с групата, приемаща плацебо. Не е наблюдавано повишение на честотата или тежестта на тези събития след прием на 
втората доза. В сборен анализ от 17 плацебо контролирани клинични проучвания, вкл. проучвания, при които Rotarix е прилаган едновременно с рутинните ваксини, следните нежелани реакции (получени 31 дни след ваксинацията) се считат за възможно свързани с ваксинацията. Чести (≥1/100, <1/10) – 
диария, раздразнителност; Нечести (≥1/1 000, <1/100) - коремна болка, флатуленция, дерматит. Много редки (<1/10 000) – инвагинация. Безопасност при преждевременно родени бебета В едно клинично проучване на 670 преждевременно родени бебета на гестационна възраст от 27 до 36 седмици 
e приложена лиофилизирана форма на Rotarix, а на 339 е приложено плацебо. Първата доза е приложена 6 седмици след раждането. Сериозни нежелани събития са наблюдавани при 5,1% от получилите Rotarix, сравнени с 6,8% от получилите плацебо. При получилите Rotarix и плацебо са наблюдавани 
подобни проценти на други нежелани събития. Не са съобщавани случаи на инвагинация. Безопасност при бебета с инфекция с вируса на човешкия имунен дефицит (HIV) В едно клинично проучване, на 100 бебета с HIV инфекция са приложени лиофилизирана форма на Rotarix или плацебо. 
Профилът на безопасност е подобен при получилите Rotarix и плацебо. Предозиране Съобщавани са няколко случая на предозиране. Като цяло, профилът на нежеланите събития, съобщавани в тези случаи е подобен на наблюдаваните след прилагането на препоръчителната доза Rotarix. Да се 
съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява. Притежател на разрешението за употреба: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart, Белгия. Локален представител на притежателя на разрешението за употреба: ГлаксоСмитКлайн ЕООД, бул. „Цариградско шосе” 115
Г, ет. 9; тел.: +359 2 953 10 34. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София тeл.: +359 2 890 34 17 ; уебсайт: www.bda.bg
Дата на последно одобрение на КХП от регулаторния орган към датата на издаване на материала: 20.04.2017 г. Актуална КХП можете да намерите на http://bg.gsk.com/media/737890/rotarix_spc.pdf.
Rotarix е запазена марка наГлаксоСмитКлайн. Лекарствен продукт по лекарско предписание. Прилага се при деца от 6 до 24 седмици. Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, 
предозиране или неправилна употреба, ако сте наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05. Моля съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към 
Изпълнителна агенция по лекарствата. За информация за медикаменти на ГлаксоСмитКлайн може да се свързвате с нас на горепосочените телефони. BG/ROT/0023/15(3). Уведомление до ИАЛ по чл.254а(2) от ЗЛПХМ №IAL-22636/ 30.05.2017.
 Дата на издаване на материала: юни 2017 г.

Клиничната програма на Rotarix обхваща повече от 100 000 бебета. Интегриран анализ на данните 
от 8 клинични проучвания показва, че профилът на безопасност на Rotarix е сходен с този на плацебо.4 

За пълния профил на поносимост и безопасност, моля, направете справка с актуалната КХП на продукта.3

с е д м

и
ц

и


с ед м
и

ц
и

от
до



Здраве в аванс!

PREVENTIVE 
MEDICINE 

ПРЕВАНТИВНА
МЕДИЦИНА

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА
гр. София - 1618, общ. „Красно село”

ж.к. „Борово”, бл. 229, ет. 1, ап. 2,

 e-mail: prev_med_bg@abv.bg
GSM: 0888237808

www.prevantivnamedicina.com

2018

ISSN: 1314-5681

печат ВТУ ПРИНТ
GSM: 0888707521

e mail: vtuprint@abv.bg

 VII, 2018, 1(13)
Списание "Превантивна медицина" се реферира в база данни "Българска медицинска литература" 

The journal "Preventive Medicine" is referred to the database "Bulgarian Medical Literature"The journal "Preventive Medicine" is referred to the database "Bulgarian Medical Literature"


