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Нов набор от инструменти в подкрепа на Националните програми за ТБ в 

ЕС и ЕИЗ 

Елиминиране на ТБ до 2030 г.: какво трябва да се направи? 

Данните от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за 2018 г. показват нива на 

заразеност с ТБ от 10,2 на 100 000 в страните от Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона 

(ЕИЗ). 

Въпреки че нивата постоянно намаляват, е необходимо предприемането на повече действия за постигане на 

целите на „Стратегия за елиминиране на ТБ“ до 2030 г. на СЗО – както в държавите с ниска честота, така и в 

държавите с по-висока честота на заболяването.  Това ще изисква устойчив и последователен отговор. 

Има значителни вариации по отношение на напредъка на развитието и въвеждането на националните 

стратегически планове и указания в ЕС/ЕИЗ.  СЗО и някои европейски държави членки преди са публикували 

набор от инструменти, насочен към предоставянето на методологични подходи към националните 

стратегически проекто-планове.  Въпреки това са необходими по-насочени и подкрепящи подходи, които 

включват ясни и специфични за европейския контекст цели в подкрепа на доставянето. 

В подкрепа на тази изключително важна цел ние създадохме Набор от 
инструменти за европейската стратегия за ТБ, поръчан от Изпълнителната 

агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и 
храните (CHAFEA), който е свободно наличен и достъпен за всички. 

Набор от инструменти за стратегията за ТБ за европейските държави 

Наборът от инструменти подкрепя разработването или подобрението на националния план за ТБ чрез 

предоставяне на актуални указания относно основните компоненти на Плана за действие за ТБ или 

Стратегията за ТБ.  В него са консолидирани актуалните, фокусирани в ЕС/ЕИЗ доказателства и експертни 

мнения от 31 държави членки на ЕС/ЕИЗ.  

Той служи като практически инструмент за разработване на специфични за държавата стратегии за ТБ или 

Планове за действие относно ТБ, както и за подпомагане на въвеждането на стратегиите за ТБ, като се 

използват принципите от предишни публикувани набори от инструменти с широко приложение на СЗО, 

Съвместната стратегия за ТБ за Англия и Националния план за ТБ за Нидерландия. Този набор от 

инструменти за стратегията за ТБ цели да:  

• предостави референтна точка за специфичните за ЕС и ЕИЗ приоритетни области за интервенция с 

цел подобряване на контрола и превенцията на ТБ; 

• подкрепя планирането на национално ниво и разпределението на ресурси въз основа на колегиално 

оценени доказателства и първични данни; 

• да предостави подкрепа за мобилизиране на ангажираност на високо ниво и за ангажиране на групи 

от заинтересовани лица 

Получаване и използване на Вашето копие на набора от инструменти 

Наборът от инструменти за европейската стратегия за ТБ е практически инструмент, който е насочен към 

всички професионалисти, ангажирани с ТБ, за да ги информира за разработването на национални 

стратегически планове за ТБ и да придвижи държавите и Европа към елиминиране на ТБ. 

Очаква се наборът от инструменти да бъде допълнително утвърден в европейския контекст, за който е 

предназначен, напр. в условия на наличие и липса на съществуващ План за действие относно ТБ и стратегия 

за ТБ, в условия на ниска до средно висока честота на ТБ, както и в разнообразни географски региони (напр. 

източната и западната част на ЕС/ЕИЗ).  Очаква се наборът от инструменти да бъде пробно пуснат в различни 

условия.  

Можете да изтеглите копие на набора от инструменти чрез нашия уебсайт e-detecttb.eu. 
За допълнителна информация изпратете имейл на dominik.zenner@ucl.ac.uk. 

https://e-detecttb.eu/tb-strategy-toolkit/
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Как сме разработили набора от инструменти: съвместният процес 

Процесът на разработване и съдържанието на Набора от инструменти на стратегията за ЕЛЕКТРОННО 

ОТКРИВАНЕ НА ТБ е фокусиран върху контрола и е подкрепен от портфолио от доказателства в рамките на 

контекста в ЕС/ЕИЗ. Портфолиото от доказателства се състои от:  

• Общоевропейско проучване на националните Планове за контрол на ТБ и Стратегиите за ТБ, 

включително приоритизиране на областите за действие и бариерите за въвеждането на 

интервенциите за контрол и превенция на ТБ 

• Систематичен преглед на прегледите на базата доказателства за интервенциите за контрол и 

превенция на ТБ 

• Систематичен преглед и синтеза на доказателствата на бариерите и средствата, позволяващи 

въвеждането на политики, стратегии и указания за контрола и превенцията на ТБ 

• Експертно мнение от представители на програмата в ЕС/ЕИЗ и националните фокусни точки, 

получени по време на среща на главните заинтересовани лица, проведена през октомври 2018 г. 

в  Лайден, Нидерландия, и последващ диалог със заинтересованите лица. 

 
Ние си сътрудничихме с множество различни заинтересовани лица, включително официалните Национални 
фокусни точки и лидери на Програмата за контрол на ТБ от всички ЕС/ЕИЗ, Европейската Комисия, 
Европейския център за контрол върху заболяванията (ECDC), СЗО Европа и други експерти по ТБ и 
представители на гражданското общество, както и неправителствения и гражданския обществен сектор. 

 
Как сме създали набора от инструменти Изграждане на консенсус и изводи 

Независимо от наличието на методологични указания на СЗО за разработването на национален стратегически 

план от 2015 г., изводите от нашето общоевропейско проучване идентифицираха значителни пропуски в 

разработването и въвеждането на стратегия, относно това, че в 14 от 31 държави членки на ЕС/ЕИЗ няма 

въведена стратегия за контрол на ТБ.  

След като взеха предвид изводите от портфолиото с доказателства, експертите се съгласиха относно девет 

основни компонента за Националния план за ТБ или Стратегията за ТБ: 

• Повишаване на осведомеността за ТБ 
сред медицинските специалисти и 
другите доставчици 

• Целенасочена БЦЖ ваксинация 
• Подобряване на грижите и превенция 

на ТБ с многолекарствена 
резистентност 

• Проследяване на контакти 

• Лечение на коинфекция HIV-ТБ 
• Проследяване на ТБ в групи с 

недостатъчно предоставяне на грижи 
• Целенасочен скрининг за ТБ във 

високорискови групи 
• Проследяване и мониторинг 
• Обучение и създаване на 

специализирани ТБ медицински 
специалисти 

От тези основни компоненти три са допълнително обработени; тези компоненти са: 

• Повишаване на информираността за ТБ в обществеността и първичните грижи 

• Достигане на групи с недостатъчно предоставяне на грижи 
• Целенасочен скрининг за ТБ във високорискови групи 

Тези области са проучени допълнително, не защото са по-важни от другите основни компоненти, а поради 
практическите бариери за тяхното доставяне. Тези три компонента и техните възможни решения бяха 
обсъдени през октомври 2018 г. на срещата в Лайден и са обхванати по-подробно в набора от инструменти. 
 
Вземането на решение относно това кои основни компоненти да бъдат включени в национална стратегия или 

план за действие трябва да се насочва от местната епидемиология и местните знания на заинтересованите 

лица и техните общности. Подходи, основани на данни, при които се използват национални и субнационални 

епидемиологични анализи на регистрите на случаи на ТБ за рутинно и задълбочено проследяване са 

разгледани в набора с инструменти. 

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА: Съдържанието на този документ представя възгледа само на автора и е негова/нейна отговорност; той не може да се 

счита за документ, отразяващ възгледите на Европейската комисия и/или Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, 

селското стопанство и храните (CHAFEA) или друг орган на Европейския съюз.  Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква 

отговорност за употребата на информацията, която съдържа. 


