
Дейност на лабораторията 

Научно - изследователската дейност на лабораторията е свързана с разработването на
експериментални  методи  за  изследване  особеностите  на  микотичните  инфекции,  и
прилагането  на  практика  на  диагностичните  методи.  Коректната  диагноза  и  адекватното
лечение на тези заболявания са от решаващо значение за успешно овладяване на болестния
процес. 

Основна  дейност  на  лабораторията  е  насочена  към  въвеждане  в  лабораторно  –
диагностична  практика  на  стандартизирани  методи  за  провеждане  и  интерпретиране  на
тестовете за диагностика и определяне чувствителността към антимикотици на медицински
значими дрожди и плесени. Правят се единствени по рода си серологични изследвания за
количествено  определяне  на  антитела  към  Aspergillus,  Cryptococcus  и  Candida  чрез
индиректна  имунофлуоресценция,  както  и  Latex  Pastorex  за  антиген  на  Cryptococcus  и
Candida  spp.  Разработи  се  метод  за  откриване  на  Aspergillus  галактоманан  антиген  и  на
Candida манан антиген в човешки серум или плазма чрез имуноензимен метод(ELISA). 

В  лабораторията  се  обучават  студенти,  специализанти  и  докторанти.  Ежегодно
качеството на диагностичната работа на лабораторията е контролирано и сертифицирано от
Интитута  по  стандартизация  и  документация  на  медицинските  лаборатории  INSTAND,
Дюселдорф,  Германия.  От  2002  г.  лабораторията  организира  Национален  външен
лабораторен контрол за качеството по кожно – лигавични и ситемни микози на лаборатории в
страната  с  издаване  на  сертификати.  От  2013  г.  в  организирания  Национален  външен
лабораторен контрол за качеството се включи и серологчното изследване за сифилис.

Лабораторията взима участие с ежегодни отчети в Европейската система за надзор на
сексуално  преносимите  инфекции  на  ECDC  (European  Network  for  STIs  Surveillance)  и
Европейската  програма  за  надзор  на  гонококовата  антибиотична  резистентност  на  ECDC
(Euro-GASP).

Лабораторията  активно  участвува  в  подпомагане  на  националната  система  за
епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка на сексуално предавани инфекции(СПИ) в
страната  към Компонент  2  „Укрепване  на  научните  основи  за  целенасочен  и  ефективен
национален отговор на ХИВ/СПИН” на програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Лабораторията  организира  ежегодно  и  2  курса  по  СДО  за  специалност
Микробиология  на  тема  :  “Съвременна  етиологична  диагностика  и  етиотропна
терапия  на  микозите”  и  “Съвременна  етиологична  диагностика  и  етиотропна
терапия на инфекциите при имунокомпрометирани пациенти”. 
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