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24 МАРТ - Световен  ден за борба с туберкулоза   
 

           С решение на Световната здравна организация от 1996 г. 24 март се отбелязва, като 
Световен ден за борба с туберкулозата в чест на откривателя на туберкулозния бактерии 
Робърт Кох и е изключителна възможност за фокусиране вниманието върху голямото 
предизвикателство за борба с туберкулозата в  регионален и национален мащаб. На този ден 
медицинската общественост и неправителствените организации привличат вниманието на 
хората върху най-разпространената инфекциозна болест в света.Тази година денят се 
отбелязва под мотото„Открий,лекувай,излекувай всеки”. Целта на обявения Световен ден е да 
се повиши обществената информираност по отношение на заболяването, да се подобри 
здравната профилактиката, както и да се популяризира здравословният начин на живот. 
        По данни на Европейското бюро на СЗО е налице задържане на относително висока 
заболяемост от туберкулоза. Предпоставки за това са сравнително тежката икономическа 
криза в редица страни в света през последните  години, недоимъчното хранене, стресът, 
разширяване на употребата на алкохол и наркотици, увеличаващата се имуносупресия на все 
по-голяма част от населението и нарастващата бактериална резистентност.Всяка секунда 
някой по света се заразява от туберкулоза. На всеки 20 секунди някой по света умира от 
туберкулоза. Всяка година 9 милиона души в света се разболяват от туберкулоза. Всяка година 
тя е причина за смъртта на 3 милиона души.  
Най-често заболяването засяга  белите дробове, но също така може да обхване всички органи 
и системи на човешкия организъм - централна нервна система, лимфни възли, пикочо-полова 
система,кости,стави,храносмилателна система,очи и др  
 
РИСКОВИ ФАКТОРИ, КОИТО БЛАГОПРИЯТСТВАТ ЗАРАЗЯВАНЕТО С ТУБЕРКУЛОЗА: 
 
-Непосредствен контакт с болен от туберкулоза;  
-Пушене и злоупотреба с алкохол; 
-Съпътстващи заболявания като: хронични неспецифични заболявания на белите дробове 
(хроничен бронхит, силикоза, бронхоектазии и др.); диабет; язвена болест на стомаха; 
психични заболявания; алергични състояния и други; 
-Липса на ваксинация срещу туберкулоза или некачествено провеждане на същата; 
-Намалени съпротивителни възможности на организма като: прекарани инфекции 
непълноценно хранене ; нехигиенични условия на труд и бит; някои физиологични състояния, 
при които са намалени защитните сили на организма (пубертет, кърмене, бременност и други); 
-Носителство на вируса на СПИН. 

 
През 2014г. във Варненски регион е регистриран незначителен спад на заболяемостта 

от ТБК-87 заболели и заболяемост 18.31%ооо срещу 92 регистрирани новозаболели за 2013г. и 
заболяемост 19.37%ооо. Тенденцията която се наблюдава в последните няколко години сочи 
задържане на едно сравнително високо ниво на заболяемост,като стойностите леко варират 
през годините. Общ брой контактни 184– всички са издирени и обхванати с медицинско 
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наблюдение. На  93 контактни лица е направено  рентгеново  изследване  на бял дроб и на 90 
проба Манту,  на 137 е проведено изследване на материал за микробиологичен анализ( 
храчка); на повече от 30 лица е – назначена профилактика с ХИНК. Няма регистрирани 
заболели от  контактните лица. Един починал болен на 58г. от ТБК.  
           Запазена е тенденцията заболеваемостта от туберкулоза сред градското население да е 
по-висока  в сравнение с тази на селското население. За отчетния период  разпределението на 
случаите град /село са съответно 75/12 със заболяемост 19.08%ооо и съответно 25.22%ооо.  
По отношение на възрастовото разпределение на туберкулозата през 2014 г. най-висока е 
заболяаемостта  във активната възрастовата група 40-44 г.-14 заболели  с относителен дял 
16.09% и заболяемост 41.86% ооо.Следват възрастовите групи 35-39 и над 65 г. с  по 12 
заболели и относителен дял 13.79%.  
          Разпределението на болните спрямо социалната им пренадлежност за 2014г показва най-
висока заболяемост сред безработните лица-общо 42 с относителен дял 48.28%, следвани от 
групата на хората в пенсионна възраст-20 заболели с отн. дял 23.01% и работниците в 
предприятията-14 лица с относителен дял 16.09%. 
        Териториалното разпределение на туберкулозата през 2014г.е основно в 11 общини като 
най много са в община Варна-60 случая,община Д.Чифлик-5 заболели ,по 4 случая в община 
Аксаково и Дългопол .Регистрирани са заболявания и в общини Аврен, Девня, Вълчи Дол  по 
2случая, Белослав  и Провадия  по 3случая, Ветрино,Суворово - 1случай. 
 
 ПРОФИЛАКТИКА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО: 
Имунизацията на новородените и последващите проби за туберкулинова чувствителност са 
основните профилактични дейности в борбата с туберкулозата. Българското законодателство 
урежда въпроса с ограничаване на заболяемостта чрез Задължителния имунизационен 
календар на Република България. Първата БЦЖ ваксина се поставя още след 48 – ия час след 
раждането  на бебето. До навършване на 17 годишна възраст детския организъм бива 
реимунизиран с още 3 приема на ваксината. на 6 – 7, 10 – 11 и 16 – 17-годишна възраст.  
Отказване от тютюнопушене и злоупотреба с алкохол;  
Поддържане на естествените съпротивителни възможности на организма чрез: пълноценно 
хранене,;  
добра лична и обществена хигиена;  
Водене на здравословен начин на живот;  
Консумация само на хранителни продукти ( месо, мляко и яйца), преминали ветеринарно-
санитарен контрол;  
Не бива да се забравя, че туберкулозата е излечима болест, особено ако своевременно се 
диагностицира! 
 
    Успехите в борбата с туберкулозата  във Варненски район основно се дължат на изградения 
капацитет от обучените човешки ресурси на регионално ниво и дългогодишният  
професионален опит на специалистите в СБАЛПФЗ – Варна,  на повече от 80 годишния опит 
на лечебното заведение,  
          СБАЛПФЗ – Варна е единственото на територията на област Варна и за цяла 
Североизточна  България специализирано лечебно заведение за : 
-активно издирване, диагностициране,  лечение ,  наблюдение  и диспансеризация на     болни 
от всички форми на ТБК; диагностициране, лечение и активно наблюдение на лица с  
туберкулозна латентна инфекция. 
-издирване,  регистрация  и обхващане с медицинско наблюдение,изследване,кожен 
туберкулинов тест на Манту, химиопрофилактика на суспектни за туберкулоза и  контактните 
на туберкулоза лица, както и 
-профилактични прегледи и изследвания  
           СБАЛПФЗ гр. Варна, независимо от редуцирания състав, работи и за осъществяване 
целите на “ Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България за периода 2012-2015 г.”. Приоритет на програмата е подобряване на качеството на 
предлаганите конкретни здравни услуги  на населението и специална насоченост към целеви 
групи-ромска общност,лица лишени от свобода,лица употребяващи наркотици. За изпълнение 



целите на Програмата е създадена традиционно добра координацията на екипите на 
СБАЛПФЗ-Варна,РЗИ-Варна и неправителствените организации.При съвместната им дейност 
и сътрудничество се провеждат  консултиране и изследване  на деца от социалните 
домове,извършва се анкетиране,консултитане и изследване на рискови контингенти в 
ромските махали. 
        Провежданата от СБАЛПФЗ-Варна,  лечебна, противоепидемична и профилактична дейности, са 
от основно значение, за постигане на положителни резултати в борбата с туберкулозата  в  района. 
Възпрепятстване  изпълнението на  дейността на лечебното заведение под една или друга форма, би 
довело до осезаем риск от подем  и разпространение на заболяемостта от туберкулоза в района , а 
евентуалното пренасочване  на лечебната дейност към белодробни клиники и отделения би създало 
епидемичен  риск за останалите болни.  

   

На 24.03.2015 г.  В РЗИ – Варна на 11 етаж, каб. № 1104 в 13.30 ч. ще се проведе    
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  с участието на представители на РЗИ- Варна , Община Варна,  
МБАЛ”Св. Марина”,  СБАЛПФЗ,  НПО.  
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