
СВЕТОВЕН  ДЕН  ЗА  БОРБА  С  ТУБЕРКУЛОЗАТА 

24 март 2016г. 

Във връзка с предстоящия Световен ден за борба с туберкулозата – 24.03.2016г. , 

Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и към 

гражданското общество за обединяване на усилията за полагане край на епидемията от 

туберкулоза. Мотото на кампанията е „Обединени в борбата срещу туберкулозата”.  

Туберкулозата е хронична бактериална инфекция, която най-често при отслабена 

имунна система на отделния индивид, се изявява клинично. Заболяването засяга различни 

органи и системи – най-често белите дробове и има неблагоприятен изход. Причинителят 

(туберкулозен микобактерий) прониква в организма по въздушно-капков път и през 

дихателните пътища достига до белодробния паренхим. В част от случаите инфекцията се 

разпространява по кръвен път и засяга различни органи, като менинги, кости, стави и генито-

уринарен тракт. Основен източник на заразата са болните с белодробна форма на 

туберкулоза, които отделят причинителя при кихане и кашляне.  

През последните години е налице задържане на относително висока заболеваемост от 

туберкулоза в световен мащаб. Предпоставки за това са тежката икономическа криза в 

редица страни по света, стресът, нарастващата бактериална резистентност, миграцията на 

населението и увеличаващата се бедност сред хората, което води до спад на имунитета.  

През 2015г. във Варненски регион е регистриран лек спад на заболеваемостта от ТБК 

– 61 новорегистрирани заболели срещу 87 през 2014г. Броят на заболелите лица сред 

градското население е по-висок в сравнение със селското население. По-висок е 

относителния дял на белодробната форма на туберкулоза. От извънбелодробните форми се 

среща туберкулозата на периферните лимфни възли. По отношение на възрастовото 

разпределение на заболяването през 2015г. най-висока е заболеваемостта във възрастта от 

35-39г. и 45-49г. Разпределението на болните според социалната им принадлежност показва, 

че по-голямата част от тях са безработни, следвани от групата на хората в пенсионна възраст.  

През последните години е налице тенденция към зачестяване на тежки форми на 

белодробна туберкулоза, открити късно, с каверни и масивно бацилоотделяне. Нараства и 

броят на болните с мултирезистентна форма на туберкулоза. 

Постигнатите до сега успехи в борбата с туберкулозата във Варненска област се 

дължат на дългогодишния професионален опит на специалистите в СБАЛПФЗ – Варна.   

Най-сигурният и ефективен начин за предпазване от туберкулоза е ВСG ваксинацията. 

Ваксината се прилага вътрекожно от владеещ тази техника медицински персонал. До края на 

2-месечна възраст тя се поставя без предварителна проверка на туберкулиновата 

чувствителност с пробата на Манту. След тази възраст ваксината се прилага само на лица с 

отрицателна реакция към пробата на Манту.  

Имунизационната схема включва: 

- Първична имунизация на новороденото дете с една доза (0,1 мл) от 48-ия час след 

раждането 

- Проверка за постваксинален белег на лявото рамо на 7-месечна възраст на детето 

- Реимунизация на 7 години (I клас), 11 години (V  клас) и на 17 години (X клас) 

след отрицателна проба Манту.  

Седмицата 21–25 март 2016г. в Специализираната болница за активно лечение по 

пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна ЕООД с адрес: гр.Варна ул. Мануш войвода 11 А 

ще се организира кампания „Дни на отворените врати”. Кампанията е за осигуряване на 

широк достъп до медицински услуги чрез провеждане на безплатни медицински прегледи за 

туберкулоза.  
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