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ПЛАН 

за дейността на лаборатория Чревни инфекции, патогенни коки и дифтерия през 

2020 г 

 

I. Лечебно-диагностична и референтна дейност 

 

1. Изследване на текущи проби за доказване на бактериални причинители на 

чревни инфекции – Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, 

Yersinia.    Изследване на пациенти със стептококови, ентерококови и 

стафилококови инфекции за изясняване на етиологичния агент на инфекцията. 

Срок - постоянен 

2. Потвърждаване щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и 

воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia.      

Потвърждаване на стрептококови, ентерококови, стафилококови, 

менингококови щамове, изпратени от здравни заведения в страната. Срок - 

постоянен 

3. Участие в международни системи за контрол на качеството: 

3.1 по серологичната диагностика на тифо-паратифните заболявания и 

салмонелозите, провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, Германия - Юни 

2020 

3.2 Определяне на антистрептолизинов титър, провеждан от INSTAND, Германия 

- Юни 2020 

3.3  по серотипизиране и определяне антибиотичната чувствителност на 

салмонелите (Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по 



Хранителен Път – WHO Global Foodborne Infections Network (GFN), провеждан от 

Колабориращия Център на СЗО за Антимикробна Резистентност на Патогените 

причиняващи Хранителни инфекции, Копенхаген, Дания;  Февруари - Март 2020 

4. Организиране и провеждане на външния контрол на мрежата микробиологични 

лаборатории от страната по «Идентификация и серотипизиране на бактериални 

чревни патогени».   Първи цикъл- Май 2020г и Втори цикъл- Ноември 2020г 

5. Проучване на устойчивостта към антибиотици на изолати Salmonella, Shigella, 

диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia Срок – постоянен 

 

II.  Научна дейност 

1. Проучване на редки и екзотични серотипове бактериални чревни патогени.  

Срок – постоянен. 

2. Oпределяне механизмите на резистентност на изолати Campylobacter coli и 

jejuni. Представяне на резултатите в престижни чуждестранни  списания.   Срок 

– Ноември 2020г 

3. Типизиране на изолати Salmonella и Campylobacter с пулсова гел-електрофореза. 

Представяне на резултатите в престижни чуждестранни  списания.                          

Срок – постоянен 

4. Диагностика на коремен тиф чрез молекулярно генетични методи – Real-time 

PCR и Multiplex PCR. Представяне на резултатите в престижни чуждестранни  

списания.   Срок – Ноември 2020г. 

5. Проучване продукцията на ентеротоксини на щамове Yersinia enterocolitica 

Представяне на резултатите в престижни чуждестранни списания.                         

Срок – Ноември 2020г. 

6. Субтипизиране на еднофазни изолати Salmonella 1,4,5,12 : i : -   чрез MLST за 

доказване на епидемична свързаност на изолатите.  Представяне на резултатите 

в престижни чуждестранни  списания. Срок – Ноември 2020 

7. Участие в национални и международни научни форуми с доклади или постери   

Декември 2020г. 

8. Изледване на носни секрети за здраво заразоноситерство на дифтерийни 

бактерии. Срок – постоянен. 



 

III. Учебна дейност 

1. Следдипломно и продължаващо обучение на специалисти. 

             Тематични курсове:  

- “Новости в клиничната микробиологична диагностика” (за лаборанти) 13 – 17 

януари 2020г 

- “Новости в клиничната микробиологична диагностика” (за лекари) 11 – 15 

Октомври 2020г. 

- “ Ентероколитен синдром” (за лекари и биолози) 3 – 7 Февруари 2020 

- Микробиологичта диагнастика на стафилококови инфекции – април 2020 г. 

- Микробиологичта диагнастика на стрептококови инфекции и дифтерия  – април 

2020 г. 

 

IV.  Противоепидемична дейност 

1. Определяне етиологичната структура на салмонелозите, шигелозите, 

кампилобактериози и диарогенните Е. coli инфекциите при хората за страната. 

Декември 2020г 

 

2. Разшифроване етиологията на хранително обусловени епидемични взривове. 

Срок - постоянен 

3. Разшифроване етиологията на трудни за идентификация епидемични огнища във 

взаимодействие със специалистите от Референтния център по инфекциите 

предавани с храни и води – вирусолози, паразитолози и епидемиолози. Срок - 

постоянен 

 

4. Потвърждаване щамове причинители на инфекции предавани по хранителен и 

воден път: Salmonella, Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia. Срок 

- постоянен 

5. Участие в международни мрежи за надзор на заразните и паразитни болести: 



5.1  Програма на СЗО Глобална Мрежа по Инфекциите Предавани по Хранителен 

Път – WHO Global Foodborne Infections Network (GFN) (бивша Програма на СЗО по  

Глобален Надзор на Салмонелозите - WHO Global Salm-Surv Programme) Срок - 

постоянен;  

5.2  Европейска система за надзор (The European Surveillance System – TESSy) към 

Европейския Център за Контрол на Заболяванията (European Centre for Disease 

Prevention and Control – ECDC) Срок - постоянен. 

6. Поддържане на връзка и сътрудничество с микробиологичните лаборатории на 

РЗИ, МБАЛ, ДКЦ и частните микробиологични лаборатории, 

микробиологичните лабораториии на инфекциозните болници в страната, 

катедрите по Микробиология на Медицинските университети, София, Варна, 

Пловдив, Плевен и Стара Загора, Националната Референтна лаборатория 

Салмонели и салмонелози към Националния диагностичен 

научноизследователски ветеринарномедицински институт, София. Срок - 

постоянен 

7. Участие в национална мрежа за събиране на информация за епидемиологичен 

надзор във взаимодействие с микробиологичните лаборатории на РЗИ, МБАЛ и 

инфекциозните болници в страната. Срок - постоянен 

8. Провеждане  методично ръководство на микробиологичните лаборатории от 

националната лабораторна мрежа по отношение диагностиката на Salmonella, 

Shigella, диарогенни Е. coli, Campylobacter, Yersinia. Срок - постоянен 

9. Участие в изготвянето на нормативни материали: наредби, инструкции, 

методични указания, оперативни процедури. Срок – постоянен 

10. Поддържане готовността на лабораторията за диагностика на дифтерия. 

 

 

12.01.2020 г.                                              Изготвил: 

                           Зав. Лаб. Д-р А Дечева 

 

 



 

 


