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ПЛАН 

за дейността на лаборатория Микози и СПИ през 2020г 

 

I. Лечебно-диагностична и референтна дейност 

 

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

предавани инфекции – Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 

genitalium    Срок - постоянен  

2. Потвърждаване на гонококови инфекции чрез молекулярни методи Срок - 

постоянен  

3. Потвърждаване видовата идентификация на гонококови щамове Срок - 

постоянен  

4. Тестване на антибиотичната чувствитеност на гонококови изолати чрез 

определяне на минимални потискащи концентрации и интерпретация по 

EUCAST   Срок – постоянен 

5. Изследване на текущи проби за доказване на причинители на гъбични инфекции 

– дрожди, плесени, дерматофити    Срок - постоянен 

6. Потвърждаване щамове причинители на гъбични инфекции – дрожди, плесени, 

дерматофити Срок - постоянен  

7. Проучване на устойчивостта към антимикотици на гъбични изолати Срок – 

постоянен 

8. Организиране и провеждане на външния контрол на мрежата микробиологични 

лаборатории от страната по «Серологична диагностика на сифилис», «Системни 



микози» и «Кожно- лигавични микози».   Първи цикъл- Май 2020г и Втори 

цикъл- Ноември 2020г 

 

9. Участие в международни системи за контрол на качеството: 

 ECDC European Gonococcal Antimicrobial Surveillance Programme (Euro-

GASP)external quality assessment (EQA) scheme, провеждан от UK NEQAS, 

2020 

 идентификация на дерматофити, провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, 

Германия; септември 2020 

 идентификация на медицински значими гъбички, провеждан от INSTAND, 

e.V. Düsseldorf, Германия;септември 2020 

 докзване на бактериален геном Chlamydia trachomatis, провеждан от 

INSTAND, e.V. Düsseldorf, Германия; октомври 2020 

 докзване на бактериален геном Chlamydia trachomatis + Neisseria 

gonorrhoeae, провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, Германия; октомври 

2020 

 серология на бактериологична инфекция - Treponema pallidum AK, 

провеждан от INSTAND, e.V. Düsseldorf, Германия; май 2020 

 

II.  Научна дейност 

1. Молекулярно-генетичен подход за подпомагане надзора на антибиотичната 

резистентност на гонорея и генитална микоплазмена инфекция 

2. Проучване на ползите от екстрагенитално изследване на гонорея и 

хламидия за общественото здраве 

3. Въвеждане на целогеномно секвениране при надзора на антибиотичната 

резистентност при Neisseria gonorrhoeae 

4. Въвеждане на направлявана от антибиотичната резистентност терапия на 

инфекции с Mycoplasma genitalium 

5. Мултилокусно геномно типизиране (MLST) и антибиотична резистентност 

при Treponema pallidum subsp. pallidum 

6. Масспектрометрия и протеомен анализ за идентификация на дрожди, с 

акцент върху предстваители от род Candida и род Cryptococcus 



7. Молекулярни методи за прецизна идентификация и анализ на 

циркулиращите в страната медицински значими гъбички 

8. Проучване на редки щамове медицински значими гъбички.  Срок – постоянен. 

9. Диагностика на системни микотични инфекции чрез индиректна 

имунофлуоресценция, латекс – аглутинация и ELISA – Platelia.  

10. Разработване на диагностика на системни микотични инфекции чрез 

молекулярно генетични методи – Real-time PCR.  Срок – Ноември 2020г. 

11. Секвениране на щамове медицински значими гъбички 

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

Декември 2020г. 

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ: 

1.  Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФНИ: 

1. ДН15/3 МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕН ПОДХОД ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

НАДЗОРА НА АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ НА ГОНОРЕЯ И 

ГЕНИТАЛНА МИКОПЛАЗМЕНА ИНФЕКЦИЯ, ръководител Тодор Кантарджиев  

2. КП 06 М33/1 ПРОУЧВАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ЕКСТРАГЕНИТАЛНО 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОНОРЕЯ И ХЛАМИДИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, 

ръководител Ива Филипова 

3. KП 06 Н31- 19 ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ГЕНОМНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА 

ЩАМОВЕ ОТ ПОПУЛАЦИЯТА НА Candida glabrata И РАЗВИТИЕ НА 

ЛЕКАРСТВЕНА РЕЗИСТЕНОСТ И ВИРУЛЕНТНОСТ ПО ВРЕМЕ НА 

ИНФЕКЦИЯ, ръководител Дилнора Гулямова 

 

III. Учебна дейност 

1. Следдипломно и продължаващо обучение на специалисти. 

             Тематични курсове:  



-  „ЕТИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЕТИОТРОПНА ТЕРАПИЯ НА 

ИНВАЗИВНИТЕ И КОЖНИ МИКОТИЧНИ ИНФЕКЦИИ“ 17 – 21 февруари 

2020г. 

- „СЪВРЕМЕННА ЕТИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА И ЕТИОТРОПНА 

ТЕРАПИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ ПРИ ИМУНОКОМПРОМЕТИРАНИ 

ПАЦИЕНТИ“ 23 – 27 март 2020г 

- „ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА СЕКСУАЛНО ПРЕДАВАНИ 

ИНФЕКЦИИ“ 04 – 06 Март 2020 г 

 

 

IV.  Противоепидемична дейност 

1. Определяне етиологичната структура на медицински значими гъбички при 

хората за страната. Декември 2020г 

2. 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. Срок - постоянен 

 

10.01.2020 г.                                              Изготвил: 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 


