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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
На кирилица:
БХС - бета-хемолитични стрептококи
ВБИ - вътреболнични инфекции
ВХТ - вирусна хеморагична треска
ККХТ - Кримска-Конго хеморагична треска
МЗ – Министерство на здравеопазването
НЗБ – Надзор на заразните болести
НЦЗПБ - Национален център по заразни и паразитни болести
НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи
ОЗ – Обществено здраве
ОРЗ - остри респираторни заболявания
РЗИ - Регионална здравна инспекция
СЗО - Световна здравна организация
ТОРС - Тежък остър респираторен синдром
ХУС – хемолитико- уремичен синдром
На латиница:
AST – антистрептолизинов титър
CCHF - Crimean-Congo hemorrhagic fever (Кримска-Конго хеморагична треска)
CDC - Център за превенция и контрол на болестите, САЩ
ECDC – Европейски център за превенция и контрол на заболяванията
GAS - group A Streptococcus
HTLV - Human T-lymphotropic Virus
MERS - Middle East Respiratory Syndrome (Близкоизточен респираторен синдром)
SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (Тежък остър респираторен синдром)
TESSy - The European Surveillance System (Европейска система за надзор)
WHO - Световна здравна организация

ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на човешката цивилизация днес се извършва с безпрецедентни темпове,
което води до значими екологични и социални промени (Lee K et al.2012). Тези изменения
фундаментално променят моделите на човешкото здраве, международните здравни грижи
и активностите на общественото здраве (Laborne R etal.2011). Настъпващите промени
отразяват и свързаните,

зависими помежду им влияния на нарастващата човешка

популация, измененията в околната среда от човешката дейност, урбанизацията и
разпространението на консумативизма и нарастващите различия между бедни и богати
страни (McMichael AJ 2013). Неравномерното икономическо и социално развитие между
отделните страни от своя страна води до политическа нестабилност, нарастване на зоните
на конфликти и честото им трансформиране в локални войни. Последствията от тях се
изразяват в нарастване на миграцията на огромни човешки маси в посока към по-богати
страни и засилване на риска от радикализация и различни форми на терор, включително
биотероризъм. През 20 век инфекциозните заболявания остават сред водещите причини за
смърт поради три основни причини: поява на нови инфекциозни болести, завръщането на
стари инфекции и персистирането на неподатливи на терапия болести. Промените в
човешката

демография,

поведение,

екология,

икономика

и

селско

стопанство,

включително усвояването на нови земи, допринасят за възникването на нови заболявания
чрез променена динамика на трансмисията и по-чести контакти на хората с вектори и
резервоари на нови патогени. Промените в климата сега са значим фактор в променящата
се епидемиология на инфекциозните болести.
В последните няколко десетилетия, особено в началото на 21 век бяхме свидетели на
парад на нови и завърнали се инфекции, някои от тях с висока смъртност и разрушителен
потенциал за бързо и широко разпространение и много трудни за овладяване - HIV/AIDS,
SARS, MERS - CoV, Avian influenza H5N1, Dengue, Ebola, Marburg, Bovine Spongiform
Encephalopathy, Zika virus, Cholera type O139, Escherichia coli O157:H7, HTLV, Legionella,
Lyme borreliosis, group A Streptococcus (invasive), Chikungunya fever, West Nile virus,
Hepatitis C, Hendra vius, Nipah virus и много други. Оптимизмът от 80-те години на 20 век,
че сериозните инфекциозни болести ще бъдат контролирани и елиминирани постепенно,
отстъпи място на осъзнаването, че инфекциозните болести ще продължат да бъдат
огромно предизвикателство за общественото здраве в следващите десетилетия.
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В началото на 21 век към проблема за нарастващата глобална взаимовръзка между
страните с развитието на търговията и пътуванията, правеща здравната система поуязвима, се прибави и сериозното значение на вътрешната и международна миграция. Във
връзка с икономическата криза, поради наличието на многобройни конфликти и други
причини, здравната инфраструктурата в много страни е поставена на изпитания, а в други
е полуразрушена. Всичко това снижава възможностите на общественото здраве за
ефективен отговор. Дори развитието на новите технологии може да има неблагоприятно
влияние върху този отговор - модерните комуникации могат да водят до създаване на
необосновани представи, слухове и дори паника по време на епидемии.
Обединени, тези неблагоприятни фактори, действат взаимосвързано, едновременно и
в различни комбинации в географските райони и страни, в зависимост от развитието на
страните, състоянието на здравната система, нивото на стандарт и образование, и
ефективността на управление на ресурсите и провеждането на здравни реформи.
Нашата страна претърпява сериозни демографски и инфраструктурни промени,
включително и на здравна ни инфраструктура. Фактът, че се намираме на едно от
последните места по икономическо развитие в Европа предопределя слабостта и на
системата ни за обществено здраве. Реформите в образованието и промоцията на здраве
сред младите имат противоречиви резултати. От друга страна, промените в климата
активират някои природни огнища на зоонози и влияят както на векторите, така и на
резервоара на инфекция и се предполага, че са в основата на завръщане у нас на някои
стари инфекции - туларемия, марсилска треска, антракс и др. Очаква се миграционният
процес да набира сила в страните от Южна Европа и в комбинация със слабостта на
здравната ни система това е съществен проблем. Близостта ни до активни военни
конфликти и терористичната вълна в Европа отново повдигат въпроса за подготовка срещу
умишлено използване на биологични агенти.
Подобряването на контрола на всички тези фактори може фундаментално да се
повлияе от един определящ фактор - системата на общественото здраве. Намирането на
необходимия нов модел за развитие на общественото здраве е организационният ключ за
противодействие и на всички неблагоприятни епидемиологични фактори възникнали в
днешния променящ се и глобализиращ се свят. Това трябва да е основен приоритет на
нашето здравеопазване.
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В този смисъл оценката на спецификата и характеристиката на променената
епидемиологична среда в нашата страна има важно практическо значение в борбата със
заразните болести и подобряване на отговора на общественото здраве към новите заплахи.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на настоящата работа е да се даде оценка на риска от съвременни
епидемиологични заплахи и на отговора на системата за надзор и контрол като се
предложат решения за оптимизирането й.
За изпълнение на поставената цел са формулирани следните задачи:
1. Анализ на сериозни епидемии, причинени от нови или завърнали се инфекциозни
болести – контрол и определяне на значението им.
2. Оценка на влиянието на съвременните предизвикателства, възникнали с появата на
нови и завръщането на стари инфекции, урбанизация, глобализация, миграционни процеси
и климатични промени за общественото здраве.
3. Оценка на опасността от умишлено използване на биологични агенти за
общественото здраве.
4. Анализ на епидемиологията на стрептококово носителство в затворени колективи
и определяне значението на характеристиките на асимптомното носителство.
5. Анализ на състоянието на системата за епидемиологичен надзор в България и
предложения за оптимизирането й в новите условия.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
MАТЕРИАЛИ
Обект на проучването са данни от наши епидемиологични проучвания на епидемии и
епидемични взривове в армията и в Софийска област през периода 1983-2011 г. Критерии
за включване в проучването са значимостта на епидемиите, определена от степента на
заплаха за обществено здраве и откриване в момента на възникване на нови за нашата
страна инфекции. На основата на тези критерии бяха анализирани следните епидемии:
-

Първа епидемия в страната, причинена от ротавируси, 1983 г.

-

Първа епидемия от пситакоза във военен колектив, 1994 г.

-

Епидемия от Ку-треска в Ботевград, 2004 г.

-

Голяма водна епидемия в град Своге от хепатит А, 2006 г.

-

Първа епидемия у нас от остри гастроентерити предизвикана от норовируси,
2007 г.

-

Епидемия от туларемия в Софийска област, 1997-2009 г.

-

Грипна епидемия в Софийска област, 2009-2010 г.

-

Епидемия от морбили в Софийска област, 2010 г.

Характеристиките на стрептоковото носителство в затворени колективи са
изследвани в два етапа: първи - 1985-1987г. и втори етап - 1988-1989 г. В първия етап бяха
изследвани 1468 гърлени култури, получени от клинично здрави лица от два колектива от
по 120 души. Изследвани са лица на възраст 18-19 г. Пробите са взимани веднъж на три
месеца. На откритите носители на стрептококи се изследваха повторно микробиологично
гърлени култури и двукратно се изследваха антистрептолизиновите антитела.
Във втория етап са изследвани микробилогично гърлени култури веднъж на две
седмици в продължение на 16 седмици от 246 лица от учебно заведение, на същата
възраст. Откритите носители са проследявани двукратно за ниво на антистрептолизинови
антитела.
Условие за включване в изследваното бе спазване на следните критерии:
а) липса на симптоми на ангина или друго стрептококово заболяване в момента на
изследване и в предходния месец;
б) липса на антибиотична терапия в последните 14 дни, преди взимане на гърлени
култури.
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Контролните групи, които бяха използвани за сравнение на имунния отговор на
носителите на бета-хемолитични стрептококи спрямо стрептолизин О, бяха сформирани
чрез случаен подбор на лица с негативни култури.
Анализът и оценката на влиянието на съвременни предизвикателства - новопоявили
се инфекции, завръщане на стари инфекции, урбанизация и глобализация, миграционни
процеси, климатични промени и умишлена употреба на биологични агенти за
общественото

здраве,

както

и

проблемите

за

оптимизация

на

системата

на

епидемиологичния надзор и общественото здраве се извършва на основата на:
- Съвременни научни публикации, статии и обзори публикувани в наши,
европейски и световни списания по проблема;
- Решения на Европейския парламент и Съвета на Европа;
- Стратегии, ръководства и инструкции на ЕCDC;
- Стандарти, инструктивни материали и Протоколи на СЗО;
- Анализи и отчети за заболяемостта от инфекциозни болести на НЦЗПБ;
- Данни

на

Националната

референтна

лаборатория

по

кърлежо/векторно

преносими инфекции, листерии и лептоспири на НЦЗПБ;
- Данни от отчети и анализи на РЗИ.
МЕТОДИ
Епидемиологичен метод
При

провеждането

на

проучванията,

основно,

е

използван

комплексен

епидемиологичен метод, включващ епидемиологично проучване на епидемии и
епидемични взривове, и епидемиологичен анализ на проучвания на характеристиките на
разпространение у нас и в съседни страни на зоонози и предавани с кърлежи инфекции. За
разработване на поставените задачи е използван и анализ на съвременни литературни
данни за влиянието на появата на нови и завръщането на стари инфекции, урбанизацията и
глобализацията, климатичните промени, миграцията и опасността от употреба на
биологично оръжие за общественото здраве. Приложен е методът на епидемиологично
проучване на разпространението на стрептококовото носителство в затворени колективи и
метода на епидемиологичния експеримент, при осъществяване на антибиотично саниране
на носители на Streptococcus pyogenes.
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Лабораторни методи
При описание на възникналите епидемии са използвани съвременни вирусологични и
микробиологични методики, съобразени с препоръките на НЦЗПБ и основани на
изискванията на СЗО и ECDC:


При проучванията за стрептококово носителство е използван микробиологичен
метод за определяне на групова и типова принадлежност на бетахемолитични
стрептококи: предварително определяне на група А стрептококи чрез бацитрацинов
тест, коагулационен метод за групиране на изолираните стрептококи и крайно
определяне на групите и типовете стрептококи в НЦЗПБ.



Серологичен метод - Използван е търговски стрептолизин О, производство на
НЦЗПБ, за определяне на титрите на АСО на носители на стрептококи и контролни
групи здрави лица.



Определяне на кръвногрупов фенотип на носители на БХС и контролна група.
Използвана е лазерна нефелометрия за определяне на нивото на С3 фракция на
комплемента при носители на нeфритогенни щамове БХС.



Използвано е микроскопиране за изследване на хематурия на седимента на урина на
носители на нефритогенни щамове БХС.

Статистически метод.
Методът χ2 е използван за анализ на получените данни за стрептококово носителство.
При оценка на разпространението на стрептококовото носителство и различните групи
БХС е изчислен 95% доверителен интервал за определяне на репрезентативната грешка.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
ЕПИДЕМИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Историята на човечеството е неотделима от историята на епидемиите и техните
последствия оказват влияние върху човешкото развитие. Те предизвикват заболявания и
смърт повече от всяка друга причина, включително и от войните.
Инфекциозните заболявания днес са основна причина за смърт на деца и млади, а
продължаващата заплаха от тях се усилва в последните десетилетия с откриването на
много нови инфекциозни заболявания - СПИН, Ебола, ТОРС, птичи грип, растящият
проблем на лекарствената резистентност и проблемът биотероризъм. Епидемиите повдигат
трудни за решаване етико-философски въпроси относно надзора, задължителното лечение
и имунизация, изолацията и карантината, и свързаните с тяхното прилагане нарушения на
човешките права.
ПЪРВА ЕПИДЕМИЯ В СТРАНАТА ПРИЧИНЕНА ОТ РОТАВИРУСИ, 1983 г.
Ротавирусите са най-важната причина за диарийни заболявания сред малките деца по
света (Lanata C etal. 2013). Ротавирусните заболявания се срещат често през зимата и
инкубационния период е 2-4 дни. Източник на ротавирусната инфекция са болните, които
отделят вируса с фекалиите. Заразяването се осъществява основно по фекално-орален път.
Епидемията от гастроинтестинални заболявания обхвана 25 души, от които 13 деца в
почивен дом в Говедарци, Самоков с начало 22 януари 1983 г. Един от заболелите работи в
хранителния блок. Клиничната картина на заболяването се характеризира с гадене,
повръщане, обща слабост, субфебрилитет при няколко лица, еднократни обилни
изхождания без кръв и слуз. Проведено е симптоматично лечение на болните.
При микробиологичното изследване на болните и работещите в хранителния блок не
се откриват патогенни чревни микроорганизми. При вирусологичното изследване се
откриват 3 положителни фекални проби за ротавируси от 15 изследвани, от които две са на
деца и една на работещ в кухненския блок.
Възможен източник на инфекцията е работещ в кухненския блок, който е един от
първите заболели, но питейната вода също не може да се изключи като фактор на
предаване, поради наличие на подобни заболявания сред местното

население.
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Стандартните противоепидемични мерки - отстраняване на болни от работа в кухнята,
спазване на технологията при изготвяне на храните и личната хигиена на персонала, както
и риск комуникацията с почиващите помогнаха за бързото овладяване на този епидемичен
взрив. Това е първата описана у нас епидемия, причинена от ротавируси (Каменов Г. и
съавт.1983).
ПЪРВА ЕПИДЕМИЯ У НАС ОТ ПСИТАКОЗА ВЪВ ВОЕНЕН КОЛЕКТИВ, 1994 г.
Пситакозата, при хора, възниква след контакт с птици и включва респираторни
симптоми вариращи от кашлица до тежка хронична пневмония, но се наблюдават и
асимптомни случаи (Public Health Agency of Canada 2011). Заболяването е рядко и
случаите на пситакоза могат да се разглеждат като връщане на стара инфекциозна болест.
След 2010 г. по-малко от 10 случая на пситакоза се съобщават в САЩ всяка година (CDC
2016).
В периода 5-24 юни 1994 г. във военно поделение 7 военнослужещи развиха
пневмония (Фигура 1). Пневмониите бяха определени като леки форми и симптомите
изчезнаха 10 дни след стандартна терапия с тетрациклин. Съобщаването на случаите бе
забавено.

Фигура 1. Поява на симптоми при болните и начало на антибиотичната
профилактика
Серологично изследване на болните чрез CFT установи нарастване на титъра на
антителата към груповия хламидиен антиген. Двойни серумни проби от болните и от 27
контактни бяха изследвани за определяне на антитела срещу C. psittaci, M. pneumoniaeи
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C.burnetii. Всички хоспитализирани, както и двама от контактните, показаха повишени
титри на антителата към груповия хламидиен антиген. Наличие на специфични антитела
към C.burnetii фаза ІІ бяха открити в 9 асимптомни лица. Този факт подсказа
възможността за едновременно инфектиране на болните с трансмисия на два етиологични
агента - C. psittaci и C.burnetii и еднакъв механизъм на предаване на инфекцията. Системна
проверка е извършена на условията на живот и вентилационните условия в спалните
помещения на инфектираните лица, и проверка на възможностите за директен или
индиректен контакт на болните с птици. Установено бе, че гълъби и лястовици интензивно
обитават таванското помещение на спалния корпус и съществуват множество гнезда на
птици по первази на прозорци и това потвърди, че съществува реална възможност за
инхалаторен контакт с C. Psittaci (Фигура 2).

Фигура 2. Дата на поява на болните от пситакоза и разпределението им в спалния
корпус
Уловени птици бяха изследвани, а при дисекцията на вътрешни им органи и от двата
вида птици бе изолирана C. Psittaci и и се намери серологичен отговор при гълъбите към
C. psittaci.
Данните от епидемиологичното проучване, както и микробиологичното и
серологично изследване от висцерални проби на гълъби и лястовици доказва ролята на
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инфектираните птици, като източник на инфекцията. Респираторният път на трансмисия е
осъществен при създаване на фекален аерозол от птици в помещенията.
За овладяване на епидемията на 80 лица с риск за инфектиране бе проведена
превантивна терапия с Doxycycline. За предотвратяване на възможността за развитие на
хронична форма на Ку-треска, лицата с открити антитела към C.burnetii фаза ІІ бяха
третирани двукратен антибиотичен курс с Doxycycline. След елиминация на всички птици
от помещенията и дезинфекция на повърхностите в контакт с птици не се откриват нови
случаи (Kamenov G.et al. 1997).
ЕПИДЕМИЯ ОТ КУ-ТРЕСКА В БОТЕВГРАД, МАЙ-ЮНИ 2004 г.
Между 1 май и 9 юни 2004 г. приетите пациенти диагностицирани с атипична
пневмония в град Ботевград достигна 220 (Фигура 3). Първоначално, тези случаи приети в
местната болница, не са диагностицирани правилно и не бе направена връзка със
съществуването на епидемия. След стартиране на епидемичното и клинично проучване,
общите характеристики на болните и натрупването на множество случаи, подсказа
възможността за развитие на епидемия от Ку-треска. Това бе потвърдено с откриването на
диагностични титри на антитела към фаза II C. Burnetii антиген в 91 болни. Незабавно след
това (12 май) бяха предприети мерки за овладяване на епидемията - обществеността бе
информирана чрез медиите за риска от заболяването, необходимостта от правилно
унищожаване на всички животински продукти при раждане и аборти на животни, за
ограничение достъпа до животински ферми, използване на защитно облекло при контакт с
животни. Препоръчано бе провеждането на правилна дезинфекция на повърхности и
въздържане от пиене на непастьоризирано мляко.
Отношението на инфектираните мъже към жени при тази епидемия бе 3 към 2. От
приетите пациенти в болницата, 72% бяха между 22 и 60 годишна възраст.
Разпределението на симптомите на 48 от хоспитализираните пациенти е показано на
Таблица 1.
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Таблица 1. Клинични прояви при 48 хоспитализирани пациенти с Ку-треска
Симптом
Треска
Втрисане
Изпотяване
Главоболие
Артралгия
Миалгия
Загуба на апетит
Гадане
Болки в гърдите
Кашлица
Задух
X-ray промени

Брой пациенти
48
36
46
24
7
7
12
18
9
25
2
47

Относителен дял (%)
100
75
96
50
15
15
25
38
19
52
4
98

Причина за епидемията от атипична пневмония, причинена от C. Burnetii, е
инхалацията на инфектиран аерозол. Наличието на прашна буря, няколко дни преди
началото на епидемията, подкрепя тази хипотеза. Около 40% от изследваните кози в града
бяха диагностицирани с тази инфекция. Прахът на мястото на отглеждането на животни се
контаминира основно от плацентарни тъкани и околоплодни течности на болни животни.
При проучването се установи, че характерът на епидемията предполага наличието на
точков източник.
Основна причина за възникналите в последните години епидемии от Ку-треска в
малки градове на страната е промяната на животновъдството у нас, довела до създаването
на малки ферми в населените места. Тази близост между животни и хора, при
непълноценни превантивни мерки, е перманентен риск за възникване на нови епидемични
взривове.

Допълнителен

проблем

е

слабото

познаване

на

Ку-треската

от

общопрактикуващите лекари, което може да доведе до забавяне на диагнозата и
неправилно лечение. В регионалната здравна инспекция бе създадена Регионална програма
за превенция на Ку-треска в Софийска област, включваща комбинирани превантивни
мерки на здравната инспекция, ветеринарната служба и общинските власти.
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Фигура 3. Случаи на пневмония по време на епидемия от Ку-треска в Ботевград, по
дни на хоспитализация, май - юни 2004 г.
ГОЛЯМА ВОДНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ХЕПАТИТ А В ГРАД СВОГЕ, 2006 г.
През месеците юли и август 2006 г. в град Своге и околните населени места възникна
епидемия от вирусен хепатит А, в която бяха обхванати 194 лица. До края на октомври в
общината са регистрирани общо 287 болни. Заболяванията преминават в лека и средно–
тежка форма. От епидемиологичното проучване се установи предшестваща голяма авария
на водопреностната система на 1 и 2 юли, която е довела до спиране на водоподаването.
Динамиката на заболяванията показва рязко нарастване на броя на заболелите от 17.07 и
задържане на високо ниво до 24.07, след което следва постепенен спад.
Характеристиката на взрива - динамиката и структурата на заболяемостта,
внезапното начало и териториалното разпределение на случаите са типични за епидемии с
общ източник (Фигури 4,6). При проведените анкети бяха отхвърлени като причина
консумацията на контаминиран продукт или наличие на други рискови фактори. Това
обоснова заключението за воден произход на епидемията. Преобладаващата част от
болните са ползвали вода от централния водоизточник, след мястото на аварията. Засегнат
от епидемията бе и хранителен производител, което наложи изтегляне от пазара на големи
количества готова продукция от шоколад и шоколадови изделия. Проведените
превантивни мерки са показни на Фигура 5.
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За потвърждаване на нашата епидемиологична диагноза и изпълнение на нашите
препоръки за унищожаване на готова продукция е потърсено съдействие от експерти на
СЗО.

Фигура 4. Брой регистрирани случаи от хепатит А в Своге, Софийска област

Фигура 5. Ключови превантивни мерки за овладяване на взрива от хепатит А –
последователност по дати за месец юли 2006 г.:
A - стартиране на епидемиологично проучване;
B - извършване на оценка на риска в КФС, спряна пр. линия;
C - стартиран ежедневен мониторинг на водата;
D - засилен здравен контрол на хранителни обекти в града;
E - разпоредено шоково хлориране на водата;
F - въведено допълнително хлориране в междинни резервоари;
G - разпространение на здравно-промотивни материали сред
населението
H - стартиране на изследване за анти-HAV IgM в КФС
I - започната имуноглобулинова профилактика на целия персонал в
предприятието
J - провеждане на комисия по проблемите на водоснабдяването на
София област
K - провеждане на втори кръг от изследването за анти-HAV IgM в КФС
L - допълнително предоставяне на здравно-промотивни материали
13

засегнатите от епидемията населени места и обекти
място на авария
Фигура 6. Схема на водопроводната система

ПЪРВА ЕПИДЕМИЯ У НАС ОТ ОСТРИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ ПРЕДИЗВИКАНА ОТ
НОРОВИРУСИ, 2007 г.
В началото на февруари 2007 г. в Самоков бе регистрирано необичайно увеличение
на заболяванията от остър гастроентерит. Само за дни техният брой достигна 977 случая.
Ние предполагаме, че броят на засегнатите в тази епидемия е дори по-висок, но поради
относително по–слаби симптоми, много пациенти не търсят медицинска помощ (Фигура7).
Повечето от пациентите, 896 случая (91,7%), съобщават за остро начало: гадене,
повръщане, коремни болки и диария. В 259 от случаите (26,5%) се наблюдават и мускулни
болки, обща слабост и главоболие. Възрастовото разпределение на 977 пациенти с остър
гастроентерит е показано на Таблица 2.
Таблица 2. Възрастово разпределение на 977 пациенти с остър гастроентерит в
Самоков между 5 и 24 февруари, 2007 г.
Възраст (в години)
0-3
4-7
8-19
20-60
>60
Total
14

Брой случаи
186
153
191
352
95
977

Чревни проби бяха взети от 126 пациента и бяха изследвани за Cryptosporidium
parvum,

Shigella

spp.,

Salmonella

spp.,

enteropathogenic,

enterotoxigenic,

and

enterohaemorrhagic Escherichiacoli, Yersinia spp., Campylobacter spp., Vibrio spp., Aeromonas
spp.,Plesiomonas spp., и Staphylococcus aureus. Не бяха открити обаче патогенни
микроорганизми и паразити от пробите. Откриването чрез PCR на наличие на норовирусен
антиген в значителен процент от пробите на болни дава основание да се приеме, че това бе
първата открита норовирусна епидемия у нас (Kamenov G et al. 2007). Микробиологичният
анализ на 20 проби от питейна вода не установи отклонение от нормите.
Първоначално поради високия брой заболели в къс период бе заподозрян точков
източник на инфекция (контаминация на питейната вода), но в хода на епидемиологичното
проучване не бяха намерени данни за повреда в системата за подаване на питейна вода и в
историите на пациентите не бе открит общ хранителен източник за заразяване.
Предаването от човек на човек играеше голяма роля в разпространението на инфекцията
по време на епидемията. Мерките за овладяване на епидемията включваха епидемиологично проучване, вземане на проби от пациенти, храна и вода за лабораторно
изследване, отстраняване от работа на болни от рискови обекти, като хранителни и
болнични заведения, и работа с медиите за запознаване на населението с методите за
превенция от заразяване.

Фигура 7. Заболяемост от остри гастроентерити в Самоков, февруари 2007 г.
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ЕПИДЕМИЯ ОТ ТУЛАРЕМИЯ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ (1997-2009г.)
В Софийска област за периода 1997-2009 г. са регистрирани 112 случая на туларемия
(Таблица 3). Заболяванията се регистрират основно през есенно-зимните месеци, засягат се
всички възрастови групи, с превес на младите. Над 90% от случаите са от ангинознобубонна форма на туларемия (Фигура 8). Географското разпределение на случаите от
туларемия е показано на Фигура 9. Причинителят F. tularensis бе изолиран от болни,
сурова вода и кърлежи. Щамът спада към европейския вариант, който е по-слабо
патогенен за хората. Генетичното характеризиране на щамове F. tularensis показва
различия от другите местни изолати.
Възникването на епидемията се свързва с реактивация на старо природно огнище в
резултат на измененията в селскостопанската обработка на земите по време на промените
след 1990 г. В подкрепа на това говори активирането на подобни огнища в страните от
бивша Югославия.
Изолирането на причинителя от частни кладенци в засегнатия район насочва към
хипотезата, че поглъщането на контаминира храна и вода са възможният път за предаване
на инфекцията, което се подкрепя и от клиничната форма на заболяването. Вероятно
гризачите и техните екскременти са причина за контаминацията на водата.

Брой болни
6

3 2

ангинознобубонна
кожно-бубонна

101

очно-бубонна
белодробна

Фигура 8. Разпределение на болните от туларемия по клинични форми.
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Таблица 3. Случаи на туларемия и заболяемост от туларемия в Софийска област,
1997-2009 г.
Година

Брой заболели

Заболяемост на 100 000
София област

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

29
35
14
2
1
2
16
10
0
1
0
1
1

10,72
13,09
5,34
0,75
0,37
0,75
6,35
4,15
0
0,38
0
0,38
0,38

Фигура 9. Географско разпределение на болните от туларемия в Софийска област
Туларемията е бактериална зооноза причинена от Francisella tularensis. Заразяващата
доза зависи от пътя за трансмисия, 10 микроорганизма са достатъчни за инфектиране чрез
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инхалация, докато инфектирането по орален път изисква над 1 000 000 бактерии.
Съществуват

няколко

клинични

форми

(улцерогландуларна/гландуларна,

окулогландуларна, орофарингеална и респираторна) в зависимост от пътя на инфекцията.
У нас, както и в съседни държави като Турция, преобладава орофарингеалната форма на
заболяването.
Поглъщането на контаминирани от гризачи храна и питейна вода се предполага, че е
основен път за предаване на инфекцията. Изменя се географското разпределения на
заболяването, появяват се нови засегнати райони и държави в Европа. Ролята на кърлежите
и комарите, като потенциални вектори, изисква допълнителни изследвания.
За намаляване на риска от развитие на епидемични взривове от туларемия е
необходимо да се подобри епидемиологичният надзор, да се осигури здравно образование
на населението, да се положат усилия за снабдяване на населението с обеззаразена вода и
да се подобри общата хигиена и цялостната инфраструктура в селата в засегнатите райони.
За борба със заболяването бе създадена Регионална програма в Софийска област.
Основните мерки в нея са обучение на населението за избягване на контакт с потенциално
заразени животни и вектори, избягване на пиене, къпане и плуване в необработени води, и
прилагане на предпазни мерки при контакт с потенциално заразени животни.
Провеждането на профилактична дератизация, системно обеззаразяване на питейната вода
и мониторинг на качествата й са част от тази програма. Постепенно епидемията сред
хората бе овладяна, но наличието на постоянен резервоар на причинителя сред дивите
животни в природното огнище налага осъществяването на постоянен епидемиологичен
надзор и провеждане на профилактични мерки.
ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ, 2009-2010 г.
Грипната епидемия предизвикана от пандемичния вирус А(H1N1) през есента на
2009 г. и зимата на 2010 г., засегна сериозно и Софийска област (Фигура 10).
По време на епидемията приблизително 15% от населението в областта бе засегнато.
Счита се, че още толкова са били асимптомните форми на грип. Точният брой е труден за
определяне поради наличието на множество леки форми. Данните за тежко протичащи
случаи и усложненията са трудни за интерпретация при съществуваща система за
регистрация, но бяха регистрирани 5 смъртни случаи сред млади лица, което не е
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характерно за сезонния грип. Също така е трудно да се определи точния брой на
хоспитализираните от грип, въпреки че натискът върху болниците бе засилен.
Основно бяха засегнати лицата от възрастовите групи 0-9, 10-19 и 20-29. Както и в
Европа над 80% от случаите бяха на лица под 30 години. Основните дейности на РЗИ по
време на епидемията бяха:
-Участие в изготвянето на национални алгоритми за работа на лечебната мрежа с
болни от грип;
- Изграждане и методично ръководство на Областен щаб за борба с грипа;
- Осигуряване на антивирусни средства за болничната и извънболничната системи и
контрол при използването им;
- Подобряване на достъпа до медицинско обслужване за цялото население чрез
разкриване

на

допълнителни

болнични

легла,

диагностични

кабинети

и

взаимодействие с общинските ръководства и комуникация с етнически лидери и
представители на църквата;
- Комуникация с медиите, населението, училищата и работодателите за масово и
правилно прилагане на хигиенните мерки;
- Навременно и правилно използване на нефармакологични мерки - временно
затваряне на училищата.

Фигура 10. Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, София-област
за периода от 01.01.2007 г. до 03.01.2010 г. (сентинелно наблюдение)
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ЕПИДЕМИЯ ОТ МОРБИЛИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ, 2010 г.
Мащабите на развитието на епидемията от морбили у нас бяха изнендващи. В
страната възникнаха над 20 000 случая от пролетта на 2009 г., а в Софийска област
случаите са 1246. Починало е само едно дете в областта. Заболяемостта е 453 на 100 000,
леталитетът е 0,08% (Фигури 11 и 12). Боледуват изключително роми (1134), основно деца
до 9 години, разпределението на случаите в областта е показано на Фигура 12.
Дейностите на РЗИ в хода на епидемията бяха активни и комплексни. Извършена бе
в кратки срокове имунизация на над 4600 ромски деца за по-малко от месец. Това в
значителна степен смекчи развитието на епидемията и предотврати силно натоварване на
лечебната система. За целта бе проведена значителна организационна работа за активна
имунизационна кампания, в която бяха привлечени здравните медиатори и неформалните
лидери в ромската общност. Мобилизирани бяха усилията на общинските съвети и
общопрактикуващите лекари разясняващи болестта и начините за профилактика.
Проведена бе обучителна дейност с медиите и бе осигурена подкрепа на църквата.

Фигура 11. Заболели от морбили в Софийска област, Самоков и Ихтиман
по седмици
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Фигура 12. Заболели от морбили в Софийска област по общини

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ОПИТА В ОВЛАДЯВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ
ЕПИДЕМИИ
Необходимо е подобряване на епидемиологичния надзор на местно ниво.
Създаването от РЗИ на програми за превенция на ендемични инфекции може да
снижи заболяемостта от тях. Ние отчитаме положителен ефект от разработените програми
в Софийска област.
Младото население в ромската популация у нас е с повишен риск към множество
инфекции поради по-нисък жизнен стандарт и ниски хигиенни стандарти.
Много от малките градове в страната имат проблеми с инфраструктурата, което води
до риск от възникване на епидемии.
Икономическите и социални промени в страната в последните години доведоха до
промени в селското стопанство у нас, което активира природни огнища на зоонози.
В последните години нараства значението на комуникацията и работата с медиите
при овладяване на епидемиите.
Необходима е по добра промоция на здраве и здравно образование на населението.
Всяка епидемия с потенциал за заплаха за общественото здраве изисква
продължителен контрол и след овладяване.
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2. СЪВРЕМЕННИ ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ ЗАПЛАХИ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
2.1. ПОЯВА НА НОВИ И ЗАВРЪЩАНЕ НА СТАРИ ИНФЕКЦИИ
Въпреки оптимистичния възглед, че сериозните инфекциозни болести ще бъдат
победени, новопоявили се инфекции като например тежкият остър респираторен синдром
(ТОРС) или Западнонилската треска в САЩ и Европа, продължават да се появяват
навсякъде по света, и продължават да бъдат сериозно предизвикателство за общественото
здраве (Фигура 13). Нови патогени като коронавируса, който предизвиква ТОРС,
henipaviruses (Hendra, Nipah) и вирусите на птичия грип, причиняват тежки заболявания и
смърт и носят заплаха за еволюция към пандемия .
Новопоявилите се инфекции, могат да бъдат потенциално много опасни и както се
демонстрира от грипните пандемии, които могат да обхващат цели континенти само за
седмици или пък при бързо нарастване, при трансмисия по въздушно–капков път да
заплашват с катастрофални последствия, както бе например с ТОРС през 2003 г.
Появата на нови инфекциозни болести е широко понятие и може да включва в себе
си:
- Новооткрити болести, причинени от известен причинител. Пример за това може да
бъде стрептококова инфекция с причинител от група А, водеща до токсичен шок
синдром;
-

Новооткрита

болест

причинена

от

неизвестен

преди

или

неразпознат

микроорганизъм. Пример в това отношение може да бъде СПИН, причинен от
човешкия имунодефицитен вирус – HIV;
- Известно заболяване, за което се открива, че се причинява от известен причинител.
Пример е пептичната язва, за която се откри, че се предизвиква от инфекция от
Helycobacter pylori;
- Болести или микроорганизми открити в нови географски области. Пример WestNile вирус в Западната хемисфера, причиняващ енцефалит;
- Микроорганизми с открита резистентност към антибактериални агенти. Примери в
това отношение са множествена резистентност при туберкулоза - (MDR-TB),
ванкомицин - резистентни ентерококи (VRE) и метицилин - резистентен
Staphylococcusaureus (MRSA);
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- Микроорганизми при животни, които са разширили своя обхват и причиняват
инфекция и при хора. Птичият грип е типичен пример;
- Новооткрити резервоари или вектори на микроорганизми. Пример за това може да
бъде откритието през 1966 г., че едър рогат добитък може да бъде резервоар за
Trypanosoma brucei rhodesiense;
- Микробна еволюция, която води до промяна на вирулентността. Пример в това
отношение може да бъде Escherichia coli, чиито повече щамове са безобидни за
човека, но О157:Н7 има способност да предизвиква тежки заболявания и
хемолитико- уремичен синдром (ХУС);
- Известни заболявания, които рязко увеличават заболяемостта си. Примери са
дифтерия и пертусис в страни с нарушена, по някакви причини, дейност на здравната
система;
- Организми, които умишлено са използвани да причиняват вреда като например
Bacillus anthracis, който бе използван за контаминиране на пощенски писма в САЩ
през 2001 г. (Lashley F 2006).

Фигура 13. Глобални примери на новопоявили се инфекции, инфекции, които се
завръщат и умишлено разпространени инфекции (Makherjee S 2017)
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СЗО обявява пет стратегически елемента, които са необходими за борба с
новопоявили се инфекции. Това са (1) епидемична подготовка и ранен отговор, (2)
усилване на структурата на общественото здраве, (3) обмен на информация между
обществото и масмедиите чрез риск комуникация, (4) подобряване на научните
исзледвания и внедряване, и (5) продължаваща подкрепа за политическо ангажиране и
изграждане на партньорства (MakherjeeS 2017).

2.2.УРБАНИЗАЦИЯ
През 2009 г. повече от половината от световното население живее в градове . Очаква
се през 2050 г. световната градска популация да достигне 6,3 милиарда. Нарастването на
градското население в света е резултат от комбинация от фактори - естествено нарастване
на популацията, миграция, правителствена политика, инфраструктурно развитие и други
политически и икономически сили, включително глобализацията. През 2001 г. 924
милиона от населението в градовете живее в бедни квартали и неформални селища, и този
брой ще достигне до 2 милиарда през 2030 г.
Урбанизацията означава по-висока концентрация на хора и свързаност между тях, а
това води до по-висока скорост на разпространение на инфекциите. Глобализацията тясна интеграция на световната икономика, също усилва разпространението на патогените
между държавите чрез растящите търговия и пътувания. Растежът на доходите се асоциира
с нарастване на консумацията на животински протеини в развиващите се страни, което
води до изменения в използването на селскостопанските земи и по-висок риск от поява на
зоонози и нови инфекции (Tong Wu et al. 2016).
Поради гъстотата на населението и пренаселеността в градовете експозицията към
дихателни инфекции като грип, морбили и туберкулоза е висока. Заболяемостта от
туберкулоза е по-висока в градовете, отколкото в селските райони (Lienhardt C 2001).
В градовете се предоставят подходящи условия за разпространение на болести внесени от
мигранти. Също така, поради лошите условия на живот, мигрантите могат да допринасят
за разпространение на инфекции в градски условия.
Управлението на отпадъците в развиващите се градове е друг нерешен проблем,
водещ до замърсяване на почвата, въздуха и водата. Натрупаните отпадъци често служат
за място мултиплициране на вектори. Така например комарите от рода Aedes, които са
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вектори на денга, жълта треска и чикунгуня, се адаптират в градски условия и могат да се
развиват в автомобилни гуми, консерви, пластмасови бутилки (Alirol E., et al. 2010).
В страните с нисък доход в градове се наблюдава висока степен на неравенство
(Фигура 14) в икономическите, социални и жилищни условия, и това се отразява в здравни
неравенства. В градовете на Бразилия например ниският доход и безработицата се
асоциират с повишен риск от денга, шистозомиаза и лептоспироза.
Хетерогенността на здравето на обитаващите в градовете, усилените контакти и
нарасналата мобилност на хората увеличават риска от трансмисия на болести в големи
градски популации. Градовете стават инкубатори на инфекции, в които се срещат и
взаимно усилват много фактори за възникване на епидемии. Въпреки че, обикновено
бедните популации в градовете се изложени на най-висок риск, заболяванията обхващат
другите части на градовете и се превръщат във врата за разпространение на инфекцията в
целия свят.
Градската среда и модерният живот предизвикват и промени в човешкото поведение,
които засягат риска от трансмисия, особено за сексуално предаваните болести, а
снижението на социалната кохезия и освобождаване от традиционните културни норми
променят поведението.
Нарастващата популация на домашни животни, особено птици, които се продават в
градовете е идеално място за вирусни мутации и междувидова трансмисия на грипни
вируси, особено между диви и домашни птици. Например Китай e на кръстопът на
множество въздушни пътища за миграция на птици, което позволява водоплаващи и други
птици да пренасят грипни вируси вътре и извън страната (Tong Wu et al. 2016). Това е
сериозно предизвикателство и изисква усилване на капацитета за контрол в страната.
Демографската криза в България, предизвикана основно от миграцията на младите
към европейски страни, води до снижение на темповете на урбанизация, въпреки
продължаването на миграцията от селата към градовете. Неравенството в градовете обаче
е силно изразено като най-бедните са обикновено от етнически малцинства и при тях се
наблюдава изключително висока безработица. Това означава лоши и нехигиенични
жилищни условия, пренаселеност и висок риск от трансмисия на респираторни инфекции.
В много от най-бедните квартали съществуват и проблеми с качествена и безопасна
питейна вода, което се свързва с по-висока заболяемост от диарийни заболявания. При
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определени условия, когато може да има внос на опасни патогени, като например
причинителя на холера, това може да бъде сериозен проблем за общественото здраве.
Наблюдават се проблеми с храненето и в някои популации се откриват хранителни
дефицити, което увеличава чувствителността към различни инфекции поради снижение на
имунитета. Ниската хигиена в заведенията за обществено хранене и на уличните търговци
на храни в бедни квартали, също така представлява сериозен проблем. Поради тези
причини епидемиите от чревни инфекции са много по-чести и по-трудни за овладяване.
Това се демонстрира най-ясно при периодично повтарящите се взривове от хепатит А.
Съществуват проблеми и с имунизационния обхват сред ромското население и това
се демонстрира с последната епидемия от морбили през 2017 г., при която ромските деца
бяха най-често засегнати (Kurchatova A. et al.2017).
Наблюдава се изразено неравенство в доходите, стандарта, общата хигиена и риска
от възникване на епидемии между населението на ромски квартали и останалата част на
населението в градовете. Това е едновременно и социален, и здравен проблем за нашето
общество.
У нас не са правени специални проучвания за различията в общата и инфекциозна
заболяемост в етническите малцинства и останалото население на страната. Емпиричните
наблюдения обаче със сигурност показват, че такъв проблем съществува.
Засилените търговски връзки и пътувания у нас, в резултат на глобализацията, могат
да създадат условия за внос на инфекции, особено в градовете, които са входна врата за
тези контакти. Тук трябва да се отчете и слабостта на здравната ни система, която не е
добре подготвена за диагностика, лечение и контрол на новопоявили се инфекции.
Необходими са насочени политически решения за подобряване на икономическото
състояние в етническата популация, на първо място чрез създаване на нови предприятия и
работни места, но също така и оптимизиране на социалните решения и подобряване на
образованието на това неселение. Налага се да се подобри капацитетът за откриване,
контрол и превенция на инфекциозните болести от здравните структури, особено в
рисковите области и градове с концентрация на етническо население.
Изисква се усилване на дейностите свързани с промоция на здраве в ромските
квартали, особено по проблемите на общата хигиена, имунизациите на децата , хигиена на
храненето, кърменето, ограничаване на употребата на цигари и алкохол, борбата с
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наркотиците, превенция на сексуално предавани инфекции и рисковете на ранната
бременност. За целта трябва да се използват всички възможни инструменти - медии,
училище и общопрактикуващи лекари.

Фигура 14. Социално икономически различия в Параисополис, Сан Пауло (Alirol E
2010)
2.3. КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Векторите и патогените в гостоприемниците могат да живеят и да се репродуцират в
определени оптимални климатични условия - температурата и валежите са най-важни от
тях, но влияние могат да оказват и други фактори като продължителността на дневната
светлина или повишение на морското ниво (WH0 2003). Много от причинителите на
вирусни и бактериални инфекции, както и вектори като комарите, се повлияват сезонно и
от промените на температурата, валежите и влажността (Bai L et al. 2013). Високите
температури могат да скъсят времето на вирусната репликация във векторите, да повишат
репродуктивните нива на комарите и да засилят честотата на смучене кръв от комарите и
контактите с хората, предизвиквайки по-висока заболяемост от малария и денга (Tong MX
et al. 2015). Проучвания в Китай показват, че съществува асоциация между климатични
фактори и честотата на болести предавани чрез вектори, като малария и денга, и болести с
резервоар гризачи като ХТБС (Zhang Y et al.2010).
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Инсектите-вектори принципно са по-активни при високи температури. Тропическите
комари, като анофелийните видове, които пренасят малария, изискват температура над 16
градуса, за да завършат техния жизнен цикъл.
Разпространението на маларията е в силна зависимост от екологични фактори. При
намаляване на горите, маларията се разпространява в резултат на увеличена численост на
комарите Anopheles gambiae и Anopheles arabiensis в Сахара и Anopheles funestus и
Anopheles gambiaeв суб-Сахара (The Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary
health 2015) . IPCC (Международен панел за климатични промени) разглежда в детайли
ролята на климатичните промени в близко бъдеще. Според тези анализи независимо от
социо-икономическото развитие, допълнително 200 милиона души ще са с риск от
заболяване и заболяемостта ще зависи от ефективността на контролните мерки (The
Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health 2015).
В последните години е установен шест пъти по-висок риск от епидемии на малария
след появата на Ел Ниньо (WHO 2003). В контраст на това Западнонилската инфекция,
която също се предава от комари, възниква по-често в периоди на засушаване и това се
случва, защото комарите и птиците, които са първичен гостоприемник на вируса, се
активират при оскъдни водни източници и така трансмисията на вируса се усилва.
Други заболявания предавани от комари са арбовирусни инфекции: Западнонилска
треска, денга, chikungunya, Rift Valley fever, Tahyna. Западнонилската треска се появява
отново, или се завръща, в много региони на Европа, Северна Африка и Северна Америка,
представлявайки нова заплаха за човешкото и животинското здраве. През 2018 г. по данни
на ECDC случаите в Европа са 2083, превишавайки броя на случаите в предишните 7
години (1832). Заболяването се предава нечесто на хората при ухапване на инфектирани
комари, обикновено от рода Culex. Възможно е предаването на вируса и при кръвна
трансфузия или органна транспланция. Разпространението на денга бързо се разраства в
последните 40 години. Предаваната чрез комари от рода Aedes, денгата представлява
растящ проблем, особено за тропическите градове. Това се свързва с непланова
урбанизация и наличието на застояла вода в различни депа, което създава подходящи
условия за размножение на комарите, а засиленото движение на хора и стоки
разпространява както комарите, така и инфекцията. При липса на промени на основни

28

други детерминанти, изследванията показват, че към 2080 г. допълнително 2 милиарда
души ще бъдат изложени на риск от денга (WHO 2009).
Кърлежите пренасят множество бактериални, рикетсиозни и вирусни патогени, които
причиняват заболявания на хората. Разпределението на популационната гъстота на
кърлежите се определя също така и от климатични фактори. Кърлежите живеят дълго и са
активни през топлите месеци на годината. От друга страна високите температури усилват
пролиферацията на инфекциозните агенти. Иксодовите кърлежи като Ixodes riсinus и
Ixodes persulcatus са широко разпространени в Европа и рискът от инфектиране е найвисок за хората пребиваващи или работещи сред природата, и които влизат в контакт с
кърлежи по време на вегетация. Инфекции, които се предават с участие на кърлежи, са
Лаймска болест, кърлежов енцефалит, Кримска хеморагична треска, Марсилска треска,
рикетсиози, Ку-треска, туларемия, ерлихиози и др.
Въпреки големия напредък във водоснабдяването в света в последните десетилетия,
все още през 2012 г. около 748 милиона души в света разчитат на несигурни източници на
питейна вода, от които 173 милиона използват за питейна вода директно реки, потоци и
езера. Около 1 милиард жители на планетата все още дефекират на открито (UN 2014).
Предвижда се климатичните промени да предизвикат ограничение на прясната вода в
много региони на света, което ще превърне над 20 милиона хектара обработваема земя от
поливна в естествено напоявана от дъждове земя,. Товаа ще доведе до колосални загуби на
хранителна продукция. В някои африкански страни добивът на храни може да бъде
редуциран до 50% през 2020 г. (WHO 2009).
Четири категории на свързани с водата заболявания могат да се асоциират
климатични промени: water-borne (холера), water-washed (трахома, скабиес), waterassociated (малария), water- based (тропически паразитни инфекции) (ECDC 2007).
Водните епидемии имат потенциал да бъдат масивни и понякога са със смесена
етиология. Обилните валежи, които натоварват пречиствателните съоръжения, могат да
предизвикат водни епидемии, например от Cryptosporidiosis, чиито причинител може да
персистира във водопреносната система (Lake IR et al. 2005). Но също така и периодите с
намалени валежи могат да са причина за епидемии поради повишена концентрация на
патогените в пречиствателните устройства (Senhorst HA, Zwolsman JJ 2005).
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Глобалното затопляне акселерира през последните 50 години и съобщаваните случаи
на наводнения, суши, урагани и горещи вълни стават все по-чести. Промяната на климата
представлява масивна, директна заплаха за респираторното здраве чрез промотиране на
респираторните болести и индиректна, чрез увеличение на излагането на рискови фактори
за респираторните болести.
Климатичните промени могат да влияят на заболяемостта и тежестта на
респираторните инфекции като променят векторите и имунния отговор.
Настъпващите глобални климатични промени засягат Европа и разбира се, и нашата
страна. Те обаче имат неравномерен характер и е достатъчно трудно да се предвиди както
цялостното им развитие в бъдеще, така и конкретно им влияние върху активността на
природните огнища, векторите и заболяемостта на животни и хора. Данните за откриване
на зависимост между затоплянето и повишената активност на векторите и природните
огнища са достатъчно убедителни, не подлежат на съмнение и се получават отвсякъде,
където подобни изследвания са правени. Анализът на заболяемостта у нас на предавани с
вектори инфекции и зоонози през последните години показва наличието на тенденция за
повишение. Вероятно регистрираната поява отново на случаи от туларемия и антракс, и
повишената заболяемост от лаймска борелиоза и марсилска треска, се дължи именно на
постепенни климатични промени.
В този смисъл в близките години е логично да очакваме повишена активност на
векторите и природните огнища, и риск от нови случаи на Лаймска борелиоза, марсилска
треска, Кримска-Конго хеморагична треска, ерлихиози, Ку-треска, а също така туларемия
и антракс.
Предвид тежестта на тези инфекции и цялостния им здравен ефект е необходимо
отговорът на общественото здраве да бъде достатъчно навременен и ефективен. В
организационно отношение възможно решение за това е създаване на нова Национална
програма за борба със зоонозите и предаваните с вектори инфекции.
Необходимо е да се подобри надзорът на тези инфекции, пълноценното им
микробиологично откриване и потвърждение, провеждането на скринингови серологични
изследвания, на хора и животни, за разпространение на тези инфекции, провеждане на
ентомологични изследвания за определяне на векторите, осъвременяване на знанията ни за
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териториалното разпределение на съществуващите природни огнища и контрол върху
активността им, и подобряване на диагностичните възможности на лабораториите.
Важно е намирането на оптимални от икономическа гледна точка решения за
провеждане на дейности за снижение на активността на векторите в природните огнища и
снижение на риска от заразяване.
Необходимо е да се стандартизират правилата за провеждане на химиопрофилактика
в съответни алгоритми и да се подобри качеството на лечение на болните от тези
инфекции.
Налага се подобрение на университетското обучение в това направление и
провеждане на курсове за специализация на общопрактикуващите лекари, инфекционисти
и други специалисти по проблемите на предаваните с вектори инфекции.
Важно значение има намирането на пътища за подобряване на знанията на
населението за тези инфекции, защото поведението на хората е от огромно значение за
предпазването от тях. Особено внимание изискват здравното образование в училищата,
участието на медии и участие на общопрактикуващите лекари.
2.4. МИГРАЦИЯ
Миграцията се предполага, че ще бъде един от най-сериозните общественоикономически и здравни проблеми на човечеството в близките десетилетия. Съществуват
доказателства, че много от мигрантите са относително здрави при пристигането си в
сравнение с нативната популация, но доброто здраве може да се влоши при попадане в
ново общество. Има обаче вариации в здравето на различните категории мигранти.
Рискови фактори са нелегалната миграция, дискриминацията, езикови и културни
различия, отделяне от семейството, липса на документи, административни трудности, като
всички в крайна сметка може да влияят негативно за достъп до здравни и социални услуги
(WHO 2010). Проучванията в Европа показват по-високи нива на депресия и тревожност
сред търсещите убежище и бежанците в сравнение с националната популация или другите
мигрантски категории (Raphaely N and OMoore E 2010). Особено уязвими са децата и
жените претърпели сексуално или физическо насилие (Zimmerman C et al. 2008).
Вън от съмнение е, че милиони ще мигрират и посоката на това движение е ясно
определена - от бедни към богати страни, и от юг на север. В този смисъл нашата страна
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трябва да води активна подготовка за посрещане на този човешки поток, който неминуемо
ще натовари допълнително икономиката ни и здравната ни система. Допълнително бреме
върху здравната ни система ще се определя от необходимостта от здравно осигуряване на
постъпващи мигранти като немалка част от тях ще бъдат със сериозни заболявания,
изискващи скъпоструваща терапия като например болни от туберкулоза, HIV позитивни,
вирусен хепатит и др. От друга страна, въпреки че рискът от внос на отдавна ликвидирани
в страната заболявания като епидемичен петнист тиф, възвратен тиф, окопна треска,
коремен тиф и други екзотични инфекции не се оценява високо, появата на подобни
заболявания ще постави диагностични и терапевтични въпроси на здравната система и
възможното им разпространение сред рискови популации у нас не може да се изключи.
Цялата здравна система трябва да има готовност за нов отговор - диагностика,
терапия и профилактика на екзотични инфекции - епидемичен петнист тиф, възвратен тиф,
окопна треска, коремен тиф, холера и други инфекции, с потенциал за разпространение у
нас в рискови групи. Това поставя общественото здраве в нова ситуация и различни
изисквания по отношение на организация, контрол, изпълнение и финансиране на мерките
за диагностика, терапия и профилактика, както и нови стандарти по отношение на хигиена,
промоция на здраве и комуникация с обществеността.
2.5. БИОЛОГИЧНО ОРЪЖИЕ
Заплахата от използване на биологично оръжие от терористи продължава да бъде
незатихващ проблем от години и след появата на нови конфликти в Близкия изток, и
терористичната вълна в Европа в последните години изисква специално внимание. Редица
реални факти подкрепят това безпокойство - установяване на запаси от биологично
оръжие в Ирак, откритието, че Аум Шинрикио, използва зарин в токийското метро и
използването на антракс в САЩ през 2001 г. (Swartz MN 2001). Ниската цена,
минималните технологични познания, които се изискват за производство на биологично
оръжие и доставка на средства за дисеминиране и атрактивният му характер за
потенциални извършители, логично водят до извода за значителния скрит потенциал на
тази заплаха. Съществува лъжлива и опасна представа, че тъй като биологичното оръжие
никога не е било използвано, то няма да бъде употребено и в бъдеще (Danzig R and
Berkowsky PB 1997).
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Най-опаснен потенциален извършител са спонсорирани от държавни структури и те
ще нанесат най-голяма вреда поради добра организация, финансиране и достъп до научни
технологии. Особена опасност в случая е възможният достъп до технологии за изсушаване
на агентите, което ги прави способни за включване в частици годни за аерозолна употреба.
Общата оценка за най-рисков причинител, който може да предизвика най-много жертви е
вирусът на вариола.
България не прави изключение от повечето страни в Европа, в които
предварителната подготовка за отговор на терористична атака е недостатъчна. Има обаче
специфични условия у нас, които правят уязвимостта ни за биотероризъм още по-висока.
Това е близостта ни до зони на въоръжени конфликти и до държави с активни
терористични действия, ненадежден граничен контрол, слаба медицинска инфраструктура
и липса на подготвени специалисти, апаратура за диагностика, достатъчен резерв от
ваксини и антибиотици и цялостна последователна подготовка на общественото здраве за
отговор.
Основно значение за решаване на проблема е признаването на неговата важност.
Независимо от липсата на финансов ресурс, при добра организация, подготовката на
общественото здраве може да бъде значително подобрена.
Трябва да се започне с подготвителен план за дейността по отразяване на
биотероризъм. Същият трябва да е реалистичен, изпълним, с ясни отговорности и
осигурен финансов ресурс. Изпълнителите, сроковете и мониторинга по изпълнението на
плана трябва да са ясно определени. В плана трябва да са разгледани различните сценарии
за употреба на биологични агенти и отговора към тях. Да се изготвят изчерпателни
оперативни процедури за действие. Много добре трябва да се определят ръководното тяло
на цялостния процес, хоризонталните и вертикални връзки и взаимодействието между
различните институции. Наличието на добра инфраструктура, специалисти и апаратура
при военните трябва да се използва пълноценно, но и ясно да се разграничат
функционалните отговорности. Тази организационна дейност не изисква средства, но е
основа на цялостната дейност на общественото здраве при биотероризъм.
Подготовката на специалисти на различни нива изисква специално внимание и
трябва да бъде комплексна, като включва университетско образование, специална
подготовка и тренинг на общопрактикуващите лекари и лекарите в болничната система.
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Трябва да се повиши ефективността и чувствителността на системата за съобщаване
на инфекциозно болни, с оглед на ранно предупреждаване. В някои случаи може да се
въведе сентинелно наблюдение за откриване струпване на случаи с определени синдроми.
Възможно е да се използват и нови технологии за ранно откриване на инфекциозно болни,
като се използват мониторинг на социалните мрежи (Twitter, Facebook) или специални
апликации за мобилни устройства.
Необходимо е да се преразгледат запасите от антибиотици, ваксини и други
медикаменти за осигуряване на адекватна реакция при биотероризъм. Болничната система
да осигури резерв от легла и цялостно да се адаптира към възможната употреба на
биологични агенти.
Диагностичните възможности трябва да се рационализират като се изключва
излишни изследвания в неспециализирани лаборатории. Процедурите за безопасност,
вземане и транспорт на проби, трябва да се познават от цялата система и периодично да се
тренират от изпълнителите.
Сложността и липсата на достатъчен капацитет на етапите на отговора на
общественото здраве изисква предварително изработване на механизми за консултации
със съответните европейски структури - ECDC и NATO в такива ситуации.
Не трябва да се подценява и необходимостта за изготвяне на предварителен план за
комуникация.
3. ПРОУЧВАНИЯ НА СТРЕПТОКОКОВО НОСИТЕЛСТВО В ЗАТВОРЕНИ
КОЛЕКТИВИ
Стрептококовите заболявания са едни от най-разпространените заболявания със
значителни здравни, икономически и социални последствия. Спектърът на заболяванията
предизвикани от стрептококи е изключително широк: ангина, скарлатина, кожни
инфекции, пуерперален сепсис, еризипелас, некротизиращ фасциит, гангрена и миозит
(Steves D 1992). С особено значение за здравеопазването са несупуративните усложнения
на стрептококовите инфекции - остър ревматизъм и остър гломерулонефрит. В края на 80те години станахме свидетели на появата на тежки инфекции причинена от group A
Streptococcus (GAS). Шок, бактериемия и остър респираторен дистрес синдром са чести
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характеристики на заболяванията, водещи до 30% смъртност. Усилената вирулентност на
щамовете GAS, предизвикващи заболяването, не е добре обяснена (Steves D, 1992).
Проблемът за стрептококовите инфекции на горните дихателни пътища е важен за
армията. Поради това проведохме изследване на епидемиологията на стрептококовото
носителство на модел военен колектив за определяне на неговите характеристики на
разпространение и сезонни вариации, персистенция на носителството, микробиологична
характеристика на циркулиращите щамове, имунен отговор, рискови групи за носителство
и възможности, и необходимост от антибиотична терапия за елиминация на стрептококите.
В първия етап 1985-87 г. бяха проследени два колектива от по 120 души, като бяха
изследвани 1468 гърлени култури, пробите бяха вземани веднъж на 3 месеца. През 19881989 г. бяха изследвани 1968 гърлени култури, получени от 246 лица, изследвани 2 пъти
месечно в продължени на 4 месеца в зимния сезон.
Извършените изследвания показаха широко разпространение на носителството на
бета-хемолитични стрептококи (БХС). Нивото на носителството варира от 11,2% до 35,4%.
Най-високо е през есенния и зимния сезон - около 13%.

Фигура 15. Разпространение на бета-хемолитични стрептококи по серологични групи
при изследване на 246 здрави лица
Средното ниво на разпространение на бета- хемолитични стрептококи в периода
1985-1987 г. бе 11,2% (95% доверителни граници - 9,6%-12,8%).
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Пикът на носителството на БХС от група А (Streptococcus pyogenes) възниква около
един месец след формиране на колективите. Обикновено в същото време се наблюдава и
повишена заболяемост от стрептококови ангини.
В периода 1988-1989 г., бяха открити 157 положителни гърлени култури от 87
носители, нивото на акумулираното носителство бе 35,4% (95% доверителни граници29,4%-41,9%) (Фигура 15). Streptococcus pyogenes бе открит в 64 носители или 25,5% от
всички изследвани. Доминиращите Т-типове на S. pyogenes при положителните култури
бяха Т17 изолиран 37 пъти, Т6 изолиран 19 пъти и Т27 изолиран 17 пъти.
Средните геометрични титри на антистрептолизин О на носителите на БХС в
динамика нарастват от 276,9 до 307,9 единици на Тод. При носителите от група А тези
стойности са 323,3 и 339,4 (Таблица 4). Разликата между АСТ на носителите и
контролната група са сигнификантни. Над 50% от носителите на S. pyogenes имат
стойности над 333 единици по Тод (Фигури 16, 17).

Фигура 16. Съотношение на серумните ASO титри и изолираните щамове бетахемолитични стрептококи от асимптомни носители, 1985-1987 г.
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Фигура 17. Съотношение на серумните ASO титри и изолираните щамове бетахемолитични стрептококи от асимптомни носители, 1988-1989 г.
В съответствие с имунния отговор носителите могат да бъдат разделени на две групи:
здрави носители на БХС от група А, без покачване на антистрептолизин О и скрито
инфектирани, с покачване на титъра на антителата. Клиничното и епидемиологичното
значение на двете групи е различно.
Тъй като носителството на S. pyogenes в 60% от случаите в двугодишното
проследяване и в над 50% от второто проучване, са с титри равни или по-високи от 333
единици по Тод (Таблица 4) то следва, че в тези случаи се касае за инапарентна
стрептококова инфекция, като съответно засегнатите лица имат повишен риск от развитие
на несупуративни усложнения и могат да бъдат източник за дисеминиране на инфекция.
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Таблица 4. Средни геометрични титри на антистрептолизин О антитела при 164
асимптоми носители на групи А, В, С и G бета-хемолитични стрептококи проследени
в динамика.
група BHS

I изследване

II изследване

А

323,3

339,4

B

176,6

205,5

C

329,1

340,0

G

312,9

377,9

всичко

276,9

307,9

контрола

190,8

171,7

За пръв път у нас бе установено, че носителството на нефритогенни щамове на S.
pyogenes в съчетание със сероконверсия на АСО може да води до скрито протичане на
субклиничен нефрит.
Естествената елиминация на стрептококите от група А на 44 носители бе проследена
в продължение на 7 седмици, като проби се взимаха всяка седмица (Фигура 18). В нашето
изследване не бе установена сигнификантна връзка между нивото на АСО титрите и
продължителността на носителството, с изключение на лицата, които се освобождават от
стрептококите за 1 седмица, които като правило имаха титри под 250 единици по Тод. От
проучването може да се направи извода, че носителите могат да се разделят в две групи първата от 50% от общия брой, се освобождава до 1 месец и обикновено носителите не

% отобщия брой носители на
БХС от група А

развиват висок антителен отговор и втора група с носителство над 1 месец.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Ностелство за

I седмица II седмица III седмица IV седмица V седмица VI седмица

VII
седмица

Фигура 18. Персистенция на S. pyogenes при носители от изследване на 246 здрави
лица.
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Приблизително 50% от носителите на БХС от група А се освобождават от
носителство в рамките на 1 месец.
За пръв път у нас бяха изследвани възможностите на комбинацията феноцилин плюс
тубоцин за саниране на носители на група А стрептококи, като комбинацията показа подобра ефективност за елиминиране на персистенцията на фарингеалното носителство.
Персистенцията на S. pyogenes след стрептококов фарингит се асоциира с повишен риск от
развитие на остър ревматизъм. Въпреки високата ефективност на пеницилиновата терапия
за лечение на стрептококови инфекции в част от третираните лица стрептококите се
съхраняват. Има много фактори, които обясняват този феномен - реинфекция от контактни
лица, инактивация на пеницилина от пеницилиназа продуциращи стафилококи, наличие
на толеранс на стрептококите, а също така инфекция в тонзиларните крипти и ниска
степен на репликация на причинителите (GerberMA, 1994). Наблюдаваният частичен
неуспех на пеницилина за изкореняване на носителството на стрептококи налага търсенето
на алтернативни пътища за терапия. Предложени са различни решения - клиндамицин,
комбинация от пеницилин и рифампин или първа генерация цефалоспорини.
Когато се решава въпросът за антибиотична терапия на стрептококови носители
трябва да се отговори на два въпроса: на кого да се прилага антибиотична терапия и какъв
трябва да е избора на антибиотика. Антибиотична терапия е подходяща в случаите на
взривове от стрептококови фарингити и скарлатина в затворени колективи и при наличие
на носителство на стрептококи от група А при фамилна история на остър ревматизъм. В
случаите на циркулация на ревматогенни и нефритогенни щамове е възможно
използването и на антибиотична комбинация на пеницилин и тубоцин, показваща подобър терапевтичен ефект (Фигура 19).
При определени условия, когато сред засегнатите млади лица се развиват епидемии
от ангини причинени от S. pyogenes или циркулират ревматогенни или нефритогенни
щамове, е показана и масова антибиотична профилактика.
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Фигура 19. Терапевтично поведение при епидемични ситуации с повишена
заболяемост от стрептококови инфекции.

4. ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИЯ НАДЗОР И КОНТРОЛ В
СТРАНАТА
Епидемиологичният надзор е важен инструмент в контрола на инфекциозните
болести. Световната здравна организация (СЗО) определя надзора като процес на
непрекъснато и систематично събиране, съпоставяне, анализ и интерпретация на свързани
със здравето данни, необходими за планиране и провеждане на мерки за профилактика и
контрол, както и за оценка на тяхната ефективност. Надзорът е необходим и за изготвяне
на оценки за интервенциите, и стратегиите на общественото здраве и за да се разбере подобре естествения ход на болестите.
Подобряването на системата за епидемиологичен надзор у нас е задача, която стои
пред общественото здраве. Появата на нови инфекции, завръщането на стари инфекции,
заплахата от внос на редки инфекции, промените в структурата на заболяемостта поради
популационни интервенции като въвеждане на нови имунизации, демографски промени,
появата на нови технологии и промени в административните и управленски структури в
страната налага модернизиране на системата за надзор на инфекциозните болести.
Действащата структурата на системата за надзор на инфекциозните болести у нас включва
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три нива – периферно, регионално и централно и се основава на вертикално задължително
съобщаване на 62 инфекциозни болести. Надзорът на инфекциозните болести е
регламентиран от Наредба № 21 на Министерство на здравеопазването от 2005 г.
Структурата на надзора обхваща три отделни системи – една рутинна система за надзор и
две паралелни: система за надзор на СПИН и сексуалнопредавани инфекции, и система за
надзор на туберкулозата. Допълнително са разработени и функционират три отделни
интернет базирани системи - информационна система за събиране и анализиране на данни
за заболяемостта от грип и ОРЗ, информационна система за събиране и анализиране на
данни за заболяемостта от морбили, паротит и рубеола и информационна система за
надзор на остра вяла парализа в България.
В последните години във функционирането на системата започват да се натрупват
проблеми, свързани с изоставане на внедряването на нови ефективни методи за надзор,
забавяне на необходимите структурни реформи, нарушаване на оперативните връзки
между отделните структури, както и липсата на достатъчен финансов ресурс за нея.
Скоростта на движение на информационния поток може да се повиши.
Оптимизирането на системата за епидемиологичен надзор у нас трябва да започне с
провеждане на оценка на действащата система в съответствие с изискванията на
Протокола на СЗО (WHO/EMC/DIS/97.2) и на тази основа да се планират действия за
нейното преструктуриране, промяна и определяне на нови приоритети. В България са
провеждани няколко оценки на системата за надзор на инфекциозните болести преди
присъединяването ни към ЕС, но последната е през 2007 г. Това налага необходимостта от
провеждането на нова оценка на системата от международен екип, включващ и експерти
от СЗО и/или ECDC.
За да отговори на изискванията на ЕС и ECDC е необходимо да се обсъдят
възможностите на системата за преминаване от съобщаване на обобщени данни за случай
на инфекциозно заболяване към съобщаване на индивидуални данни за случая (случай
базиран надзор). Това е възможно единствено чрез създаването на интернет базирана
електронна система за надзор на инфекциозните болести, което ще подобри значително
качеството на надзора, анализа на данните и ще ги направи сравними с тези в другите
страни. В момента потокът на информация, за задължително съобщаваните инфекциозни
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болести, преминава през няколко нива, което го забавя, а съществуващата обработка на
данни не подпомага достатъчно анализа им (Фигура 20).

Фигура 20. Действаща система за надзор на инфекциозните болести в България.

42

Фигура 21. Съвременна система за случай базиран надзор на инфекциозните болести
в България
Въвеждането на електронна система за случай базиран надзор на инфекциозните
болести, ще позволи да се постигне по-висока ефективност, съвместимост и сравнимост с
данните в другите европейски страни. В нея ще бъдат интегрирани съществуващите в
момента информационни и паралелни системи за надзор. Това ще повиши качеството на
информацията, която ще достига по-бързо до структурите на надзора и ще може да се
използва от повече заинтересувани страни в процеса на контрола (Фигура 21).
Необходимо е създаване на по-гъвкава система за обновяване списъка на
задължително съобщаваните и регистрирани инфекциозни болести в съответствие с
изискванията на ЕС. Също така задължителното съобщаване на всеки случай на
възникване на заболяване с необичаен синдром или на групови заболявания с познат
синдром и тежко протичане, които не са типични за дадения географски район ще повиши
чувствителността на надзора.
Чисто функционално надзорът у нас може да бъде засилен и чрез създаване на
отделен Съвет за ранно оповестяване (early warning council) съставен от експерти от
НЦЗПБ и Министерство на здравеопазването. Подобна структура е създадена в Холандия
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и показва, че неговата дейност има висока ефективност. Регулярните срещи на този съвет
ще позволят ранно идентифициране на заплахи за общественото здраве, съобщаването им
на здравните власти, комуникацията с обществото и медиите и ще подобри управлението и
контрола върху епидемиите. Очаква се от този Съвет да оптимизира комуникацията между
отделните структури на надзора у нас, да подобри взаимодействието с Българска агенция
по безопасност на храните, да индикира ранни заплахи за възникване и внос в страната на
случаи на инфекциозни болести, с потенциал за епидемично разпространение, и да
подобри управлението на епидемии при критични ситуации (Фигура 22).

Фигура 22. Структура на Съвет за ранно оповестяване
За усилване на епидемиологичния надзор ще допринесе създаването и на Съвет за
управление на епидемични взривове. В него е необходимо да бъдат включени широк кръг
специалисти от МЗ и НЦЗПБ, епидемиолози и микробиолози от академични среди,
медицински университети и регионални здравни инспекции. Функциите му ще бъдат
свързани с контрол на дейностите за овладяване на епидемии и епидемични взривове и
оказване на методична, диагностична, статистическа и друга експертна помощ на
структурите, отговорни за контрола(Фигура 23).
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СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ

МЗ

РЗИ

РЗИ

НЦЗПБ

РЗИ

Фигура 23. Съвет за управление на епидемични взривове

В последните години, поради демографските тенденции у нас, липсата на достатъчно
кадри и финансови средства в общественото здраве, назрява идеята за обединяване на
регионалните инспекции в по-големи структури. Този процес изглежда необратим.
Трансформацията ще цели подобрение в управлението на тези структури, подобрение на
изпълнителните функции за опазване на общественото здраве и оптимизиране на
финансирането им. Ако този процес се реализира е подходящо новите структури да
функционират с различен управленски подход, за да се използва цялостно капацитета на
националните центрове по обществено здраве и да се усилят изпълнителите в
периферията.
За целта е необходимо да се наложи ново управленско взаимодействие на дирекциите
НЗБ и ОЗ в РЗИ и съответно НЦЗПБ и НЦОЗА (Фигура 24).
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Фигура 24. Организация на взаимодействие в структурите на общественото здраве
Тази организация предполага по-тясно взаимодействие между структурите на
общественото здраве, подобрение на хоризонталните връзки, достъпност и обмен на
цялостната статистическа информация, повишаване на диагностичните и експертни
възможности, подобрение на дейностите, свързани с промоция на здравето и комуникация
с медиите. Тези реформи, реализирани при необходимата прозрачност и компетентност, и
след съответно медийно, и обществено обсъждане ще доведат до по-добри резултати в
дейностите на общественото здраве.
В страната липсва електронен регистър на възникналите епидемични взривове и
епидемии, и създаването на такъв несъмнено ще подобри възможностите за анализ, и
качеството на епидемиологичния надзор и контрол на инфекциозните болести.
За успешното решение на новите предизвикателства, в борбата със заразните
болести, в България е необходимо да се осигурят допълнителни финансови и кадрови
ресурси както за цялата система на обществено здраве, така и за структурите на системата
за епидемиологичен надзор, като специално място трябва да бъде отделено на
Националния център по заразни и паразитни болести, отговорен за надзора на
инфекциозните болести у нас и Координиращ компетентен орган на страната ни за работа
с ECDC.
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ИЗВОДИ
1. Епидемиите от инфекциозни болести имат непредсказуем характер и склонност от
бързо разпространение. През 21 век заплахата от тези болести нараства с появата на
нови инфекции. Някои от тях са с разрушителен потенциал за разпространение.
Тази заплаха се усилва от глобализацията, урбанизацията, миграцията и сериозни
климатични и демографски промени.
2. Анализът на проучените епидемии, представляващи заплаха за общественото
здраве, показва необходимост от продължителен контрол и след овладяването им.
За снижение на риска е необходимо подобряването на надзора и ранното откриване,
профилактиката и промоцията на здраве, оптимизиране на комуникациите с
населението и медиите, и подобрение на местната инфраструктура.
3. Необходимо е превенцията на предаваните с вектори инфекции да се подобри чрез
здравно образование и профилактика, оптимизиране на ветеринарно-медицинските
мерки, подобрение на епидемиологичния надзор, създаване на регионални
програми и оптимизиране на Националната програма за профилактика и контрол на
векторно-преносимите инфекции.
4. Извършените изследвания показват широко разпространение на носителството на
бета-хемолитични стрептококи. Нивото на носителството варира през различните
години и колективи от 11,2 % до 35,4%, а носителството на S. pyogenes от 4,6% до
25,5%. Най-високо е носителството през есенния и зимен сезон - 13,04% и 13,01%
съответно. Пикът на носителствотона S. pyogenes възниква около 1 месец след
формиране на колектива.
5. Над 50% от носителите на S. pyogenes имат стойности на антистреполизиновите
титри, равни или по-високи, от 333 единици по Тод. Така асимптомните носители
на S. pyogenes в нашето изследване се разделят на две групи - здрави носители и
скрито инфектирани. Клиничното и епидемиологично значение на тези две групи
носители е различно.
6. Носителството на нефритогенни щамове S. pyogenes в съчетание със сероконверсия
на антистрептолизин О антитела може да доведе до скрито протичане на
субклиничен нефрит. Поради тази причина типипизирането на S. pyogenes в
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епидемични ситуации е важно, като откриването на нефритогенни щамове е сигнал
за антибиотично лечение на носителите.
7. Наблюдава се изразено неравенство в доходите, стандарта, общата хигиена и риска
от възникване на епидемии сред ромското население. Необходимо е да се подобри
капацитета за откриване, контрол и профилактика на инфекциозните болести в
рисковите градове с концентрация на етническо население.
8. Настъпващите глобални климатични промени засягат Европа и страната ни. Те
имат неравномерен характер и е трудно да се предвиди бъдещото им влияние върху
природните огнища, векторите и заболяемостта. Данните за зависимост, между
затопляне и повишена активност на вектори и природните огнища, са безспорни. В
последните години съществува тенденция за ръст на заболяемостта у нас от
векторно- предавани инфекции и зоонози.
9. Очаква се миграцията да бъде един от най-сериозните икономически и здравни
проблеми за човечеството в следващите десетилетия. Разпространението на внесени
инфекции от мигранти, в рискови популации, не може да се изключи. Цялата ни
здравна система трябва да се подготви за нов отговор - засилване на
епидемиологичния надзор и ранно оповестяване, диагностика, терапия и
профилактика на екзотични болести.
10. Страната ни е уязвима в случай на биотероризъм. Ефективното преодоляване на
този проблем трябва да се основава на подготвителни планове на всички нива с
осигуряване на резерв антибиотици, ваксини и болнични легла. Необходимо е да се
предвидят възможните сценарии за биологична заплаха и реакция, както и начините
за интегриране на отговора със здравните структурите NATO и ECDC.
11. За оптимизиране на системата за епидемиологичен надзор е предложено
провеждане на регулярна оценка на системата за надзор на инфекциозните болести,
преминаване към съобщаване на индивидуални данни за случаите чрез
разработване и въвеждане на електронна система за случай базиран надзор,
създаване на Съвет за ранно оповестяване, Съвет за управление на епидемични
взривове, съобщаване на случаи с необичаен синдром и трансформиране на
структурите на общественото здраве.
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ПРИНОСИ
Приноси с научно-теоретичен характер:
1. Въз основа на анализа на съвременни епидемиологични заплахи за общественото
здраве и състоянието на здравната ни система са направени обосновани
предложения за подобряване отговора на общественото здраве.
2. Проучен е подробно на модел военен колектив характерът на носителството на S.
pyogenes, като е определено съотношението между здраво носителство и
инапарентна инфекция. Предложено е съвременно терапевтично поведение при
епидемични ситуации, свързани със стрептококови инфекции.
3. За пръв път у нас е открит случай на латентен гломерулонефрит при носителство на
нефритогенен щам на S. pyogenes.
Приноси с потвърдителен характер:
1. На основата на анализ на данни от собствени проучвания на епидемии,
представляващи заплаха за общественото здраве са дефинирани предложения за
оптимизиране на тяхното управление и превенция.
2. Определени са основните характеристики на стрептококовото носителство в
затворени колективи - честота, продължителност, динамика на създаване,
микробиологични характеристики на бета-хемолитичните стрептококи изолирани
от носители.
Приноси с научно-приложен характер:
1. Направени са конкретни предложения за оптимизиране на системата за
епидемиологичен надзор в България, свързани със създаване на интернет базирана
електронна система за случай базиран надзор на инфекциозните болести.
2. Направени са конкретни предложения за оптимизиране на системата за контрол създаване на Съвет за ранно оповестяване, Съвет за управление на епидемични
взривове,

задължително

съобщаване

на

случаи

с

необичаен

синдром

и

трансформиране на структурите на общественото здраве.
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