
 „ОБЕДИНЕНИ В БОРБАТА СРЕЩУ ТУБЕРКУЛОЗАТА“

Във връзка с предстоящия Световен ден за борба с туберкулозата - 24 март,
Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и гражданското
общество за развитие на диалога и сътрудничеството
и за обединяване на усилията за полагане край на
епидемията от туберкулоза.

Туберкулозата е огромно предизвикателство
пред световното здраве:

Ø Всяка година в света
o се регистрират 9 милиона нови случая

на туберкулоза
o умират 1,5 милиона от туберкулоза

Ø Всеки ден в света
o 24 000 заразени
o 4 000 починали
o 8 000 неоткрити случаи

Въпреки усилията ежегодният спад на заболеваемостта от туберкулоза е
недопустимо нисък. Без поставена диагноза или без лечение са 3,3 милиона души. Делът
на неоткритите случаи на туберкулоза остава непроменен.

В България е постигната тенденция за намаляване на заболеваемостта от
туберкулоза  - от 38 на 100 000 население през 2008 г. до 23,2 на 100 000 души през 2014 г.
Общият брой на болните с туберкулоза през 2014 г. в страната е 1 872 души спрямо 3 150
пациенти през 2008 г.

Най-рискови групи за туберкулоза у нас са:

· лица, лишени от свобода
· инжекционно употребяващи наркотици
· лица от ромска общност
· хора, живеещи с ХИВ
· злоупотребяващи с алкохол
· лица с инсулинозависим диабет
· децата на улицата
· лица, търсещи убежище

Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са
безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус.

Много лица, които отказват да се лекуват, могат да завършат фатално.

В седмицата 21 – 24 март 2016 г. в лечебните заведения за диагностика и лечение
на туберкулоза в страната се организира кампания „Дни на Отворени врати” за
безплатни прегледи за туберкулоза.



 Дните на Отворени врати е ежегодна проява, доказала своята ефективност за
повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването и за
предоставяне на безплатен достъп до медицински услуги. Данните сочат, че „Дните на
Отворени врати” осигуряват добра разкриваемост на случаите на туберкулоза и латентна
туберкулозна инфекция.

По време на проведените за периода 2009-2015 г. „Дни на Отворени врати” броят
на анкетираните за туберкулоза лица е 78 286. От тях при 876 лица е открита туберкулоза
и са насочени за лечение. При 2 989 души е открита латентна туберкулозна инфекция и са
обхванати с химиопрофилактика.

Основната цел на Програма „Подобряване устойчивостта на Национланата
програма по туберкулоза в България”, финансирана от  Глобалния фонд за борба срещу
СПИН,  туберкулоза и малария,  е да се осигурят ранна диагностика на случаите с
резистентна туберкулоза и ранно стартиране на лечението, особено сред пациентите от
най-уязвимите групи със специфичен фокус сред ромската общност.
Чрез безвъзмездната помощ за следващите три години дейностите ще се фокусират върху
подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане на подходи,
ориентиране към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията,
осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от
сътрудници на терен към неправителствени организации, подобряване на придържането
Основните целеви групи на програмата са пациентите с туберкулоза и техните контактни
лица, лица от ромската общност, лица, лишени от свобода, деца с риск, бездомни, лица с
наркотична и алкохолна зависимост, хора, живеещи с ХИВ/СПИН; пациенти с диабет,
бежанци и мигранти.
В резултат на изпълнението на безвъзмездната помощ се очаква постигането на ранно
откриване на случаите с белодробна туберкулоза; подобряване на изхода от лечението на
новооткритите болни; намаляване на заболеваемостта от туберкулоза при децата и др.
В дългосрочен план, след приключване на изпълнението на програмата се очаква
намаляване на заболеваемостта до 2018 г. с оглед доближаване на средните стойности за
Европейския съюз и съответно съществено снижаване на размера на разходите за
лекарствени продукти и на разходите на специализираните структури за лечение на
туберкулоза.

ЗАЕДНО ТРЯБВА ДА ПОСТИГНЕМ:

ü Разширяване на достъпа до диагностика, лечение и грижа за всеки
ü Своевременна работа, насочена към най-уязвимите групи
ü Създаване на новаторски, ефективни и устойчиви инструменти за борба с

туберкулозата
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