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I. Лечебно-диагностична и референтна дейност 

1. Диагностициране на  пациенти с вирусни хепатити за серологични и 

молекулярни маркери на хепатотропните вируси: HAV, HBV, HCV, HDV и 

HEV.   

2. Определяне на имунизационният статус по отношение на хепатит В 

вирусната инфекция на служители на НЦЗПБ, медицински лица, пациенти и 

др.  

3. Участие в международна програма за външен контрол и оценка на 

качеството на диагностичната работа (INSTAND, Дюселдорф) за хепатитни 

маркери. 

4. Консултации на пациенти и лекари по въпроси, свързани с диагностиката на 

вирусните хепатити. 

5. Издаване на сертификати за имунологичния статус на лица по отношение на 

HAV, HBV и HCV, необходими за работа в чужбина. 

6. Организиране и провеждане на сравнителни междулабораторни изпитвания 

за качеството на работа на диагностичните лаборатории по вирусология в 

страната през месеците май и ноември 2019 г. за изследване на 6 маркера 

(HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM, HBeAg, anti-HCV, anti-HAV IgM). 

 

II. Научно-изследователска дейност 

1. Участие с постери и презентации в XVII Национален конгрес по клинична 

микробиология и инфекции на БАМ през 2019 г. и в други научни форуми. 

2. Количествено проучване на вирусната репликация  (DNA) на HBV при лица 

от рискови групи съвместно с НРПЛ по HIV. 

3. Разработване на протокол за генотипиране на HBV с използването на  nested-

PCR. 

4. Изследване  на anti-HCV положителните пациенти с HIV – HCV  ко-

инфекция съвместно с НРПЛ по HIV за наличие на HCV RNA, чрез 

използване на количествен метод real-time PCR за откриване на HCV RNA. 

5. Участие с научни публикации в наши и международни списания. 

6. Дейности по проект: ,,Серологични и молекулярно-генетични проучвания 

върху участието на хепатит Е вируса в патогенезата на неврологични 

заболявания”, финансиран по „ГРАНТ-2018” на МУ – София. 

 

 

 



III. Учебна дейност 

 

1. Провеждане и участие в тематични курсове за следдипломно обучение: 

а) Етиология и диагностика на вирусните хепатити – 20-22.03.2019 г. 

б) Специфична профилактика и терапия на вирусните заболявания – 07-

11.10.2019 г. 

в) Молекулярно-биологични методи за диагностика и мониторинг на 

вирусните инфекции – 15-18.10.2019 г.  

г) Лабораторна диагностика на вирусните инфекции, култивиране на вируси 

и рикетсии в лабораторни условия– 21-25.10.2019 г. 

2. Завършване и защита на дипломната работа на Чийдем Исмаилова от 

магистърска програма “Микробиология и микробиологичен контрол” на БФ 

на СУ “Св. Кл. Охридски” с научен ръководител гл. ас. Елица Голкочева 

Маркова, дб; 

 

IV. Организационно-методична и експертна дейност 

 

1. Консултации на медицински персонал от лечебни заведения в страната за 

възникнали инциденти (убождане, нараняване) при манипулации на 

пациенти положителни за HBV или HCV. 

2. Консултации на пациенти с положителни хепатитни маркери, които ще 

извършват ин-витро репродуктивни процедури в лечебни заведения. 

3. Участие в експертна група на МЗ за създаване на Национална програма за 

превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за 

периода 2019-2023 г.. 

 

 

 

 

Зав. лаборатория: 

  Д-р Тенчо Тенев 


