
ПЛАН 

 НА НРЛ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, НЦЗПБ 

ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

 

  

НАУЧНА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Участия в международни и национални научни форуми: 
 

1.1. Участие в XVIII Национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на 

БАМ, 14-16.05.2020 с постери и орални презентации на целия академичен състав 

на лабораторията. 

1.2. Участие в 41 конгрес на ESM в гр. Тирана, Албания, 28.06.- 01.07.2020 (при 

наличие на финансови възможности). 

 

2. Публикации в научни издания: публикуване на 2-3 статии в научни списания 

 

 

3. Докторантури: 

 

3.1. След отчисляване с право на защита в края на 2017г. на Юлияна Атанасова - 

докторант на самостоятелна подготовка ще подготви вътрешна защити до средата 

на 2020г. и публична защита, респ. до края на 2020г. 

 

4. Въвеждане на нови методики: 

 

4.1. Тест за лекарствена чувствителност на някои бавнорастящи и бързорастящи   

    NTM видове. 

4.2. МИК при INH в течна хранителна среда. 

 

5. Участия и работа по програми 
 

5.1. Работа по проекта на ЕCDC, който стартира през 2018г., като продължение от 

предходния проект: „Европейска мрежа на Националните референтни 

лаборатории по туберкулоза” 

5.2. Работа по програма: „Национална програма за превенция и контрол на 

туберкулозата в Република България за периода 2017-2020”. 

5.3. Работа по проекта на ФНИ: „Механизми и биомаркери на протективния Т 

клетъчен имунен отговор срещу M. tuberculosis” с ръководител проф. д-р М. 

Николова. 

5.4. Работа по проекта на ФНИ: „Разпространение и еволюция на ендемичен 

мултирезистентен генотип на М. tuberculosis (SIT41, подгрупа TUR) в България”, 

с ръководител доц. С. Панайотов 

5.5. Работа по пилотен проект  на ЕCDC за целогеномно секвениране на  MDR щамове 

M. tuberculosis complex 

 

 



                                 РЕФЕРЕНТНО ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ: 

 

 

1. Потвърждаване на изпратените от цялата страна щамове M/ХDR-TB или 

съмнителни за  M/ХDR-TB чрез фенотипни методи и изготвяне на ежемесечни 

справки до МЗ. 

2. Молекулярно генетични изследвания за определяне на резистентност към първи и 

втори ред на M/ХDR-ТВ или на съмнителни за M/ХDR-ТВ. 

3. Видова идентификация на изпратените от цялата страна щамове NTM или на  

съмнителни за NTM щамове. 

4. Диагностика на туберкулозата на трудни за диагностициране пациенти от цялата 

страна, както и на рискови групи. 

5. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на микробиологичната диагностика 

на туберкулозата на над национално ниво: 

 

5.1. Към INSTAND e.V. (Дюселдорф, Германия). 

5.2. Към СЗО, СРЛ  
 

6. Провеждане  на Външна оценка  на качеството на микробиологичната диагностика  

      на туберкулозата на под национално ниво: 

 

6.1. За ТБ лабораторната мрежа в България, по три позиции в рамките на 2 

контролни кръга. 

6.2. Въвеждане на нов за НРЛ ТБ външна оценка на ТБ лабораторната мрежа в 

България, в рамките на контролен кръг 2 на 2020 на амплификационните тестове за 

туберкулоза (LPA, Xpert/MTB RIF). 

 

 

                            УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Провеждане на курс за СДО „Микробиологична диагностика на туберкулозата” 

– 16.03.-20.03.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

 

Д-р Е. Бачийска, 

Зав. НРЛ по туберкулоза, НЦЗПБ 

17.12.2019г. 


