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ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ НА ОТДЕЛА СА:
1. Микробиологична диагностика на инфекциозните болести.
2. Серологична диагностика на вирусните заболявания:
●
Изследване на постъпилите серумни проби за HIV
●
Изпращане в НПЛ на пробите с двукратно положителен резултат за HIV по
ELISA и бързи тестове HIV1/2
●
Изследване на серумни проби от бременни, контактни, носители,
преболедували и медицински специалисти по метода ELISA за хепатит В
(HBsAg) и други B хепатитни маркери
●
Изследване на серумни проби за хепатит С (anti-HCV) по ELISA
●
Изследване на болни и контактни на хепатит А лица по ELISA (anti- HAV IgM) и
на преболедували и здрави лица за имунен статус (anti-HAV total)
●
Изследване
за
anti-HBsAg
на
преболедували
и
имунизирани
с
противохепатитна ваксина лица
●
Изследване на серумни проби за рубеола от контактни на рубеола бременни
жени, за имунен статус, за диагноза по ELISA – IgM и IgG
●
Изследвания на серумни проби за инфекциозна мононуклеоза по ELISA – EBVCA IgM и хламидийни антитела – IgA, IgM, IgG.
●
Изследвания на серумни проби за сифилис по реакция TPHA и ELISA.
●
Изследвания на серумни проби за Лаймска болест по ELISA и Westerublow.
3. Микробиологични изследвания за контрол на дезинфекциите и стерилизациите в
лечебните заведения.
4. Участие в проучванията на епидемични взривове.
5. Участие в системата за надзор на антибиотичната резистентност.
6. Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни
заведения, физически и юридически лица.
7. Лабораторно-консултативна помощ по лечението и диагностиката на инфекциозните
болести.
8. Организиране на дейността на лабораториите в съответствие с националните
стандарти по микробиология и вирусология и участие в провеждания от референтните
лаборатории на НЦЗПБ външен контрол на качеството.
9. Проучвателна дейност.
10. Участие в разработването и изпълнението на национални и регионални програми за
борба с инфекциозните болести.

МЕРОПРИЯТИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА:
По бактериологична диагностика на инфекциозните болести - бактериологична
диагностика на болни, преболедували и контактни на инфекциозни заболявания,
профилактични изследвания на здрави лица, персонал на рискови в епидемиологично
отношение обекти за носителство на патогенни микроорганизми, извършване на лабораторна
диагностика на ИВМР, санитарно-микробиологични изследвания за вибриони във външна
среда.
По вирусологична диагностика на инфекциозните болести – вирусологична
диагностика на болни, преболедували и контактни на инфекциозни заболявания,
профилактични изследвания на здрави лица, персонал на рискови в епидемиологично
отношение обекти за носителство на патогенни вируси.
Микробиологични изследвания за контрол на дезинфекциите и стерилизациите в
лечебните и детски заведения - изследване на проби от външна среда (ръце на персонала,
специална апаратура, медицински инструментариум, повърхности, бельо, предмети и съдове
за обслужване на болни, изследване на проби от дезинфекционни разтвори,въздух), анализ на
резултатите от микробиологичния контрол на дезинфекциите и стерилизациите.
Участие в проучванията на епидемични взривове - осигуряване на микробиолог и
лаборант в екипа за своевременно и качествено пробонабиране при епидемични ситуации.
Етиологична разшифровка на причинителите на взривове.
Участие в системата за надзор на антибиотичната резистентност - проследяване на
антибиотичната резистентност на щамове, изолирани от материали в доболничната помощ.
Извършване на лабораторно-диагностични изследвания по искане на лечебни
заведения, физически и юридически лица
1. осигуряване на бактериологични изследвания на материали за:
- капкови инфекции;
- уроинфекции;
- ентероколити;
- патологични секрети от различни органи и системи.
2. осигуряване на вирусологични серологични изследвания на материали за:
- HIV;
- вирусни хепатити - А, В и С и хепатитни маркери;
- рубеола, хламидия и лаймска болест;
- инфекциозна мононуклеоза, цитомегалия, сифилис, паротит, морбили
Организиране дейността на отдела в съответствие с Националните стандарти по
микробиология.
Проучвателна дейност.
Участие в разработването и изпълнението на национални и регионални програми
по борбата с инфекциозните болести.

