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ЗА 2019 Г. 

 

 

РЕФЕРЕНТНО ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Потвърждаване на изпратените от цялата страна щамове M/ХDR-TB или съмнителни за  

M/ХDR-TB чрез фенотипни методи и изготвяне на ежемесечни справки до МЗ. 
 

2. Молекулярно генетични изследвания за определяне на резистентност към първи и втори 

ред на M/ХDR-ТВ или на съмнителни за M/ХDR-ТВ. 
 

3. Видова идентификация на изпратените от цялата страна щамове NTM или на  

съмнителни за NTM щамове. 
 

4. Диагностика на туберкулозата на трудни за диагностициране пациенти от цялата страна, 

както и на рискови групи. 
 

5. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на микробиологичната диагностика на 

туберкулозата на над национално ниво:  
 

5.1.  Към INSTAND e.V. (Дюселдорф, Германия). 

5.2.  Към СЗО, СРЛ  

 

6. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на микробиологичната диагностика на 

туберкулозата на под национално ниво: по три позиции в рамките на 2 контролни кръга 

 
 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 

Провеждане на курс за СДО „Микробиологична диагностика на туберкулозата” – 11.03.-

15.03.2019.  

 

 

                                    ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ МЕТОДИ 

 

1. Тест за лекарствена чувствителност на някои бавнорастящи и бързорастящи NTM 

       видове. 

 

2. МИК при INH в течна хранителна среда. 

 

3. Линейно-хибридизационен анализ за доказване на лепра и определяне на 

       чувствителността. 

 

 

УЧАСТИЯ И РАБОТА ПО ПРОГРАМИ 
 

1. Работа по проекта на ЕCDC, който стартира през 2019г., като продължение от  



       предходния: „Европейска мрежа на Националните референтни лаборатории по   

                   туберкулоза” 

 

2. Работа по програма: „Национална програма за превенция и контрол на    

                   туберкулозата в Република България за периода 2017-2020”. 

 

3. Работа по проекта на ФНИ: „Механизми и биомаркери на протективния Т- клетъчен  

       имунен отговор срещу M. tuberculosis”. 

 

4. Работа по проекта на ФНИ: „Разпространение и еволюция на ендемичен 

       мултирезистентен генотип на М. tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България”. 

 

5. Работа по пилотен проект  на ЕCDC за целогеномно секвениране на  MDR щамове 

                   M. tuberculosis complex 

 

6. Работа по проект за пиросеквениране на MDR щамове M. tuberculosis complex 

 

 


