
ВЪНШНА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО – СИСТЕМНИ МИКОЗИ 

Заключителна информация за резултатите - цикъл май 2017 г. 

 

Уважаеми колега,  

 

Представяме Ви коментар относно контролните щамове, както и системата за 

оценяване на получените резултати. Контролът се извършва два пъти годишно в 

изпълнение на заповед на г-н Министъра на Здравеопазването № РД 09-415/04062001 г. 

и в съответствие с Медицински стандарт “Микробиология”- РД 09-111/13.03.2002г. и 

”Наредба № 18 от 20.06.2005г. за критериите, показателите и методиката за 

акредитация на лечебните заведения” – Служебен бюлетин на МЗ, бр.13 / 2005г.  

Контролните щамове са клинични изолати или изолати от външна среда, които 

са идентифицирани в Референтните лаборатории на НЦЗПБ. Родовата и видовата 

принадлежност на щамовете е определяна с рутинни, генетични тестове и 

автоматизирани системи API, VITEK, Micronaut MERLIN, преди и след 

лиофилизацията им. Щамовете са изследвани не само в референтните лаборатории, а и 

в други лаборатории в гр. София.  От културелните посявки бяха отворени 33 % или 

всяка трета, за проверка на растежа и чистотата на гъбичната култура. Основа за 

идентификацията са конвенционалните методи.  

 

СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

 Идентификация на щамовете: 

 правилно определяне на родовата и видовата принадлежност, съответно подвид

                                               20 точки 

 правилно определяне на родовата принадлежност   10 точки 

При непрорастване или при неясно или нееднозначно назоваване, както и при 

предполагаеми диагнози или две или три алтернативни диагнози за един и същи щам се 

приема че задачата не е решена 0 точки.  

ПРАВИЛА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ 

Външният контрол се счита за успешен, ако: 

1. е постигнат необходимия минимум правилни отговори. 

2. е спазен определения срок за провеждане на изследванията. 

Вашите щамове са: 

1. Trichosporon mucoides 

2. Candida  zeylanoides 

3. Candida parapsilosis 

4. Candida  tropicalis 

5. Cryptococcus albidus 
 
 
B иметo на науката - за доброто на хората!    In the name of science - for the human benefit 
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