
1

СВЕТОВНА СЕДМИЦА, ПОСВЕТЕНА НА ОСВЕДОМЕНОСТТА 
ЗА ОТГОВОРНО ПРИЛАГАНЕ НА АНТИБИОТИЦИТЕ

14 – 20 ноември 2016 г.

Обобщени насоки за 
рационална употреба 

на антибиотици в 
обществото

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ
София 1504, бул. „Я. Сакъзов“ 26, тел. 02/ 944 69 99, http://www.ncipd.org



2

Важни факти

 ¾ Резистентността към антибиотици е една от най-го-
лемите заплахи за здравето в световен мащаб, про-
доволствената сигурност и развитие днес. 

 ¾ Резистентността на микроорганизмите към антиби-
отици е естествен процес, но неправилната употре-
ба на тези медикаменти при хора и животни води до 
многократното му ускоряване. 

 ¾ В ЕС годишно се докладват над 25 000 смъртни случая 
в следствие на инфекции, причинени от резистент-
ни микроорганизми. Ако резистентостта се повиши 
с 40% (настоящите тепмпове) –  до 2050 г. в света се 
прогнозират 10 милиона жертви 

 ¾ Човечеството трябва спешно да промени начина, по 
който се предписват и използват антибиотици.

 ¾ Около 80% от консумацията на антибиотици в хуман-
ната медицина е в доболничната помощ.

Настоящата брошура е изготвена от екип на НЦЗПБ и има за цел да 
представи накратко съвременните принципи и тенденции в лече-
нието на най-честите инфекции в амбулаторни условия от гледна 
точка на оптимизиране на антибиотичната терапия. Препоръки-
те са базирани и на локалните модели антимикробна резистент-
ност в България.
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Нива на консумация на най-често прилаганите перорални 
антибиотици в доболничната помощ в ЕС

Източник: ESAC-NET, Eвропейски център за превенция и контрол на заболяванията

Флуорохинолони

Макролиди

Пеницилини
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Инфекции при деца
Таблицата обобщава най-новите принципи за оптимална антибиотична тера-

пия при деца, лекувани в амбулаторни условия за следните шест диагнози: остър 
риносинуит, остър отит на средното ухо, бронхиолит, фарингит, неуточнени остри 
инфекции на горните дихателни пътища и инфекции на пикочните пътища. Пора-
ди факта, че значителна част от препоръките за терапия на пневмония, придобита 
в обществото, включват хоспитализация, те не са разглеждани тук.

Състояние Епидемиология Терапия

Остър 
риносинуит12

90-98% от случаите на рино-
синуит са с вирусна етиоло-
гия и антибиотичната терапия 
не гарантира повлияване.

При установяване на бактериална инфекция:
• Терапия на първи избор е амоксицилин или 

амоксицилин/клавуланат.
• Препоръките за лечение на деца с анамнеза 

за тип I свръхчувствителност към пеницилин 
се различават.12

При деца, които повръщат или които не могат да 
понасят перорален прием, може да се използва 
единична доза  цефтриаксон.1

Остър отит на 
средното ухо 
– otitis media 
(OOM)3-5

• OОМ е най-честата педиа-
трична инфекция, за която 
се предписват антибиотици.

• при 4-10% от децата с 
ООМ, лекувани с антибио-
тици се регистрират неже-
лани ефекти.4

• Леките случаи с едностранни симптоми при 
деца на 6-23-месечна възраст или едностран-
ни или двустранни симптоми при деца > 2 
години могат да бъдат подложени на наблюде-
ние и проследяване без антибиотична терапия 

• Амоксицилин остава като терапия на първи 
избор за деца, които не са приемали амок-
сицилин.

• Амоксицилин / клавуланат се препоръчва:
– ако през последните 30 дни е приеман 
амоксицилин; 
– ако се регистрира едновременно и гноен 
конюнктивит;
– ако детето има анамнеза за рецидивиращ 
ОOM, неповлияващ се от амоксицилин.

• За деца със свръхчувствителност към пени-
цилин, различна от тип I, подходящи алтер-
нативи са: цефуроксим, цефподоксим, или 
цефтриаксон.

• Не се препоръчва профилактика с антибиотици 
за намаляване честотата на рецидивиращ ООМ.

Фарингит4, 6 Съвременните насоки целят 
намаляване на ненужното из-
писване на антибиотик, като 
се подчертава използването 
на бърз тест за откриване на 
антиген (RADT). 
Стрептококовият фарингит е 
преди всичко заболяване при 
деца на възраст от 5-15 год. 
и се среща по-рядко в пред-
училищна възраст.

• Амоксицилин и феноксиметилпеницилин са те-
рапия на първи избор.

• За деца със свръхчувствителност към пеници-
лин, различна от тип I, подходящи алтернати-
ви са: цефалексин, цефадроксил, клиндами-
цин, кларитромицин, или азитромицин.

• За деца със свръхчувствителност към пени-
цилин от тип I се препоръчват: клиндамицин, 
кларитромицин или азитромицин.

• Препоръчителният курс на лечение за всички 
перорални бета лактами е 10 дни.
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Етиологична структура на най-честите бактериални 
причинители на инфекции в обществото –  

България 2015 г.

Източник: Национална система за надзор на АМР- BulStar, НЦЗПБ

Изолати от храчки

S.pneumoniae, 31.21%

S.aureus, 21%K.pneumoniae, 18.8%

H.influenzae, 13.75%

M.catarrhalis, 13.26%
P.aeruginosa, 1.12%

Изолати от УНГ

S.pyogenes, 45.61%

S.pneumoniae, 24.5%

M.catarrhalis, 18.4%

S.aureus, 7.41%
H.influenzae, 3.98%
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Инфекции при деца – 2

Състояние Епидемиология Терапия

Неуточнени 
остри 
инфекции 
на горните 
дихателни 
пътища 
(ИГДП)4,7

• Продължителността на най-
честите неусложни вирусни 
ИГДП е от 5 до 7 дни.

• Най-малко 200 вируси при-
чиняват ИГДП.

• Вирусните ИГДП често се 
характеризират с назална 
секреция и конгестия или 
кашлица.Обикновено сек-
ретът в началото е бистър 
и се  променя в хода на 
заболяването.

• Ако присъства фебрилет, 
той се появява в началото 
на заболяването.

Третирането на простудните заболявания, неспе-
цифичните ИГДП и остра кашлица трябва да е 
насочено върху облекчаване на симптомите. Ан-
тибиотици не трябва да се предписват за тези 
състояния.

Налице е потенциална вреда и/или недоказана 
полза от самолечение с препарти за простуда и 
кашлица при деца под 6 годишна възраст. Тези 
медикаменти съдържат вещества, които са сред 
първите 20, водещи до смърт при деца <5 години.

Ниски дози инхалаторни кортикостероиди и ора-
лен преднизолон не подобряват симптомите при 
деца без астма.

Бронхиолит8 Бронхиолитът е най-честата 
инфекция на долните диха-
телни пътища при бебета.
Най-често се причинява от 
респираторния синцитиален 
вирус (RSV), но причинители 
са и много други респиратор-
ни вируси.

Обикновено се наблюдава влошаване на симптоми-
те за период от 3-5 дни с последващо подобрение.
Антибиотиците не са подходящи и не трябва да 
се използват.
Назалната аспирация е в основата на терапията.
Може да се приложи Albuterol, но приема се про-
дължава само ако е налице документирано подо-
брение. Само 1 на 4 деца с бронхиолит се повли-
яват от албутерол.
Няма доказателства в подкрепа на рутинната ас-
пирация на долния фаринкс или ларинкс (дълбока 
аспирация).
Ограничена е ролята на кортикостероидите, риба-
вирин, или физиотерапия на гръдния кош

Инфекции 
на 
пикочните 
пътища 
(ИПП)8,9

Инфекциите на пикочните пъ-
тища са често срещани при 
деца и засягат 8% от моми-
четата и 2% от момчетата до 
7-годишна възраст.

Най-честият причинител е 
Еscherichia coli – в около 85% от 
случаите.

Първоначалното антибиотично лечение тряб-
ва да се основава на локалните модели на 
антимикробната чувствителност. Подходящите 
средства включват TMP/SMX, амоксицилин/кла
вуланат,цефиксим,цефподоксим, цефпрозил или 
цефалексин.
Продължителността на лечението трябва да 
бъде до 14 дни.
Не се препоръчва антибиотично лечение при 
асимптоматични бактериурии при деца.
Не се препоръчва антибиотична профилактика за 
предотвратяване на рецидивиращи уроинфекции.
Фебрилни деца с ИПП трябва да бъдат подложени 
на ехография (бъбречна и на пикочния мехур) по 
време или след първата им ИПП. 



7

Етиологична структура на най-честите бактериални 
причинители на инфекции в обществото – 

България 2015 г.

Източник: Национална система за надзор на АМР-BulStar, НЦЗПБ

P.putida, 0.01%

Streptococcus dysgalactiae, 0.02%

S.agalactiae, 0.11%

M.morganii, 0.12%

S.marcescens, 0.32%

A.baumannii, 0.44%

S.saprophyticus, 0.49%

E.faecium, 0.54%

S.aureus, 0.69%

E.coli, 55.81%

P. mirabilis, 11.39%

K. pneumoniae, 9.96%

E.faecalis, 8.82%

P.aeruginosa, 3.28%

Изолати от урина 
(мъжки пол)

Изолати от урина 
(женски пол)

E.coli, 68.09%

K.pneumoniae, 7.71%

E.faecalis, 6.52%

P.mirabilis, 6.34%
S.saprophyticus, 1.89%

E.aerogenes, 1.09%

S.aureus, 0.64% 
A.baumannii, 0.92%

Streptococcus spp., 0.02%
S. agalactiae, 0.14%

S. marcescens, 0.15%
E. faecium, 0.26%

M.morganii, 0.01%
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Инфекции при възрастни
Таблицата обобщава най-новите принципи за оптимална антибиотична 

терапия при възрастни пациенти, лекувани в амбулаторни условия за следни-
те пет диагнози: остър риносинуит, фарингит, остър неусложнен бронхит, не-
уточнени остри инфекции на горните дихателни пътища и неусложнен цистит. 
Поради факта, че значителна част от препоръките за терапия на пневмония 
придобита в обществото включват хоспитализация, те не са разглеждани тук.

Състояние Епидемиология Терапия

Остър
риносинуит1,2

• През 2012 г. 1 от 8 въз-
растни (12%) съобщава 
за диагноза риносинуит в 
предходните 12 месеца (в 
резултат на повече от 30 
милиона диагнози)

• 98% от случаите на рино-
синуит са вирусни и ан-
тибиотиците не гарантират 
подобряване.

Ако се установи бактериална инфекция:
• При неусложнените случаи  се препоръчва из-

чакване, наблюдение и проследяване 
• Препоръчителната терапия от първа линия е 

Амоксицилин или амоксицилин / клавуланат.
• Макролиди като азитромицин не се препоръч-

ват, поради високите нива на  антибиотична 
резистентност (~ 40%) при S. pneumoniae.

• При пациенти, алергични към пеницилин, се 
препоръчват като алтернативни средства док-
сициклин или респираторни  флуорохинолони 
(левофлоксацин или моксифлоксацин).

Остър 
неусложнен 
бронхит3-5

• Кашлицата е най-честият 
симптом при възрастни 
пациенти, посещаващи 
ОПЛ и острия бронхит е 
най-честата диагноза при 
тези пациенти.

Рутинно лечение на неусложнен остър бронхит с 
антибиотици не се препоръчва, независимо от 
продължителността на кашлицата.
Опциите за симптоматично лечение включват:
• Подтискащи кашлицата (кодеин, декстрометор-

фан);
• антихистамини от първо поколение (дифенил-

драмин);
• Деконгестанти (фенилефрин);
• Бета-агонисти (албутерол).

Неуточнени 
остри 
инфекции 
на горните 
дихателни 
пътища 
(ИГДП)6,7

• ИГДП е третата най-честа 
диагноза при посещения 
при ОПЛ и повечето въз-
растни съобщават за пре-
карване на два до четири 
епизода годишно.

• Най-малко 200 вируса мо-
гат да причинят ИГДП.

• Деконгестанти (псевдоефедрин и фенилефрин), 
комбинирани с антихистамин първо поколение 
могат да осигурят краткотрайно облекчаване 
на симптомите при  хрема и и кашлица.

• Нестероидните противовъзпалителни средства 
могат да бъдат използвани за облекчаване на 
симптомите.

• Липсват доказателства в подкрепа на използ-
ването на антихистамини (като монотерапия), 
опиати, назални кортикостероиди и назална 
иригация с физиологичен разтвор като ефек-
тивни средства за облекчаване на симптомите 
при ИГДП.

• Лекарите и пациентите сами трябва да пре-
ценят ползите и вредите от симптоматичната 
терапия.
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Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "S.pyogenes" и
Антибиотик В списък "Erythromycin; Amoxicillin/Clav.ac.; Cefixime; Cefuroxime; Levofloxacin; Moxifloxacin; Oxacillin; SMT/TMP" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.
ac.

Cefixime Cefuroxime Erythromycin Levofloxacin Moxifloxacin Oxacillin

Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R
S.pyogenes 4 748 78 30 4 467 24 6 448 700 2 010 42 161 1 314 11
Резултат 4 748 78 30 4 467 24 6 448 700 2 010 42 161 1 314 11

0%
Amoxicillin/Clav.ac.

Cefixime

Cefuroxime

Erythromycin
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Moxifloxacin

Oxacillin

SMT/TMP
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95%

100%

25.19

89.14
96.597.9198.36 99.3899.46

10.86

100

74.81

R, % S, %

Източник: Национална система за надзор на АМР- BulStar, НЦЗПБ

 ¾ При S. pneumoniae, Оxacillin e индикаторен антибиотик за резис-
тентност към беталакатамни препарати. 

 ¾ Независимо от настоящите ниски нива на резистентност към респи-
раторни флуорохинолони, те не се препоръчват за терапия на пър-
ви избор, поради много бързата еволюция на резистентни щамове

 ¾ Резистентността към Erythromycin в голяма степен е показател за 
резистентност към Azythromycin и Clarythromycin.

Резистентност на най-честите бактериални 
причинители към  перорални препарати прилагани за 

лечение на инфекции в България за 2015 г.

Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "S.pneumoniae" и
Антибиотик В списък "Erythromycin; Amoxicillin/Clav.ac.; Cefixime; Cefuroxime; Levofloxacin; Moxifloxacin; Oxacillin; SMT/TMP" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.
ac.

Cefixime Cefuroxime Erythromycin Levofloxacin Moxifloxacin Oxacillin

Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R
S.pneumoniae 1 841 57 341 38 1 328 23 3 681 1 000 2 485 68 808 14 4 115
Резултат 1 841 57 341 38 1 328 23 3 681 1 000 2 485 68 808 14 4 115

0%
Amoxicillin/Clav.ac.
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Cefuroxime
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Moxifloxacin
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96.9
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40.45

R, % S, %
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Инфекции при възрастни – 2

Състояние Епидемиология Терапия

Фарингит8,9 Инфекция от бета-хемоли-
тични стрептококи Група 
А (GAS или S. pyogenes) е 
единствената индикация за 
антибиотична терапия при 
болки в гърлото.
При възрастните само 5-10% 
от случаите на възпалено 
гърло са причинени от GAS.
Дефинитивна диагноза за 
инфекция с GAS се поставя 
само чрез провеждане на 
бърз тест (RADT) и/или кул-
турелно изследване.

Антибиотично лечение не се препоръч-
ва при пациенти с отрицателни резул-
тати от RADT.
Амоксицилин и феноксиметилпеницилин 
са първа линия на терапия, поради тях-
ната надеждна активност срещу GAS.
При алергични към пеницилин пациен-
ти са препоръчителни цефалексин, це-
фадроксил, клиндамицин или макролиди.
Антибиотичната резистентност на GAS 
към азитромицин и клиндамицин е все 
по-честа.
Препоръчителният курс на лечение с 
всички перорални бета-лактами е 10 дни.

Остър 
неусложнен 
цистит 10,11

Циститът е сред най-честите 
инфекции при жените и 
обикновено се причинява от 
E.coli.

При здрави небременни жени преди 
мено-пауза с остър неусложнен цистит:
Като първа линия на терaпия се пре-
поръчва приемът на нитрофурантоин, 
триметоприм / сулфаметоксазол (TMP-
SMX, при локално ниво на резистент-
ност <20%) и фосфомицин.
Флуорохинолоните (например ципроф-
локсацин) трябва да бъдат запазени за 
ситуации, в които другите средства са 
неподходящи.



11

Резистентност на най-честите бактериални 
причинители към перорални препарати прилагани за 

лечение на инфекции в България за 2015 г.

Източник: Национална система за надзор на АМР- BulStar, НЦЗПБ

Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "M.catarrhalis" и
Антибиотик В списък "Erythromycin; Amoxicillin/Clav.ac.; Cefuroxime; Levofloxacin; Moxifloxacin; SMT/TMP; Tetracycline" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.
ac.

Cefuroxime Erythromycin Levofloxacin Moxifloxacin SMT/TMP Tetracycline

Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R
M.catarrhalis 2 497 146 2 438 157 2 194 226 1 150 12 616 9 1 782 588 833 77
Резултат 2 497 146 2 438 157 2 194 226 1 150 12 616 9 1 782 588 833 77
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Moraxella catharrhalis

Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "S.aureus" и
Антибиотик В списък "Erythromycin; Amoxicillin/Clav.ac.; Levofloxacin; Moxifloxacin; SMT/TMP; Cefoxitin; Clindamycin" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.
ac.

Cefoxitin Clindamycin Erythromycin Levofloxacin Moxifloxacin SMT/TMP

Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R
S.aureus 1 339 99 2 100 179 1 923 340 1 843 475 1 035 38 138 2 1 701 257
Резултат 1 339 99 2 100 179 1 923 340 1 843 475 1 035 38 138 2 1 701 257
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Резистентност на най-честите бактериални 
причинители към  перорални препарати прилагани за 

лечение на инфекции в България за 2015 г.

Източник: Национална система за надзор на АМР- BulStar, НЦЗПБ

Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "E.coli" и
Антибиотик В списък "Amoxicillin/Clav.ac.; Cefuroxime; Ciprofloxacin; Fosfomycin; Nitrofurantoin; SMT/TMP" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.ac. Cefuroxime Ciprofloxacin Fosfomycin Nitrofurantoin SMT/TMP
Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R

E.coli 16 551 3 089 13 518 1 798 16 125 2 853 226 5 706 90 15 173 3 539
Резултат 16 551 3 089 13 518 1 798 16 125 2 853 226 5 706 90 15 173 3 539
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Филтър: Период за анализ Равно "2015" и
Микробен вид Равно "K.pneumoniae" и
Антибиотик В списък "Amoxicillin/Clav.ac.; Cefuroxime; Ciprofloxacin; Fosfomycin; Nitrofurantoin; SMT/TMP" и
Класификация на изследването Равно "Амбулаторно"

Микробен 
вид

Amoxicillin/Clav.
ac.

Cefuroxime Ciprofloxacin Fosfomycin Nitrofurantoin SMT/TMP Резултат

Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R Общо R
K.pneumoniae 2 662 814 2 037 436 2 482 530 11 1 461 118 2 148 633 9 801
Резултат 2 662 814 2 037 436 2 482 530 11 1 461 118 2 148 633 9 801
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Източник : Straight to the Point. Ensuring the rational use of antibiotics in primary care using C-reactive protein testing, 
Consensus Report 2015 UK

Бързите тестове в помощ на диагностиката и намаляване  
ненужното изписване на антибиотици

Установено е, че някои бързи тестове, които могат да се извършват 
в кабинета  на лекуващия лекар, значително намаляват ненужното из-
писване на антибиотици чрез подпомагане на дигнозата. В развитите в 
медицинско отношение държави тези тестове са отдавна познати и се 
прилагат рутинно.

Бърз антигенен тест за стрептококи Група А (GAS) – този тип тесто-
ве с голяма точност (> 90% специфичност и чувствителност) доказват 
стрептоков фарингит и скарлатина

 ¾ Провежда се чрез вземане на  
тампон с гърлен секрет

 ¾ Резултатът се получава за 5 до 10 мин

Бърз тест за определяне на C-реактивен протеин (CRP). CRP e ин-
фламаторен протеин, продуциран в черния дроб, чиято серумна кон-
центрация може да нарасне до 2000 пъти само за няколко часа в след-
ствие на възпалителен процес. CRP корелира с тежестта на инфекцията

 ¾ Тестът се извършва с проба от периферна кръв
 ¾ Резултатът е полуколичествен и се получава за 5 до 10 мин
 ¾ Концентрацията на CRP e насочваща за вирусна или бактериална 

инфекция
 ¾ При CRP > 100 µg/ml, с голяма вероятност може да се предполага  

наличие на бактериална инфекция, докато при CRP < 20 µg/ml, ан-
тибиотична терапия не е наложителна (самоограничаващи се ин-
фекции)
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Комуникацията с пациентите е от основно значение

 ¾ Проучванията показват, че удовлетвореността от 
първичната помощ зависи повече от ефективната 
комуникация, отколкото от предписването на анти-
биотично лечение. Предписването на антибиотик за 
инфекция на горните дихателни пътища не намалява 
броя на последващите повторни прегледи. 

 ¾ Професионалният медицински съвет оказва влияние 
върху възприятията на пациентите, отношението към 
тяхното заболяване и евентуалната нужда от антиби-
отици, особено когато на тях им е разяснено какво да 
очакват в хода на заболяването, включително реалис-
тични периоди за излекуване и стратегии за самоле-
чение. 

 ¾ Не необходимо лекарите в първичната помощ да от-
делят повече време за консултации, включващи пред-
лагане алтернативи на антибиотиците. Проучванията 
показват, че удовлетвореността на пациента може да се 
постигне при консултация с нормална продължител-
ност.

Източник: Европейски център по превенция и контрол на заболяванията, ECDC http://ecdc.europa.eu/en/eaad/
antibiotics-get-informed/key-messages/Pages/primary-care-prescribers.aspx
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Пациентите посещават  
болница или друго  
здравно заведение.

Резистентните бактерии се  
разпространяват у други пациенти 
чрез лоша хигиена и замърсен 

инструментариум.

Резистентните бактерии се  
разпространяват в  

обществото.

У животните се селектират 
резистентни бактерии.

Антибиотиците се назначават 
на пациентите, у които могат 
да се селектират резистентни 

бактерии.

Резистентните бактерии се 
предават на хората чрез храната, 
околната среда или чрез директен 

контакт на човек и животно.

Антибиотиците се използват  
широко в селскотостопанство 

и животновъдството.

Антибиотична 
резистентност 

се появява в резултат 
на изменението на 
бактериите, като те 

стават нечувствителни 
към антибиотиците, 
с които се лекуват 

инфекциите, причинени 
от тях.


