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Приложение № 5  
към чл. 24, ал. 4, т. 1

..........................................................................................................................................................................
(Наименование на лечебното заведение)

Данни за проведената химиопрофилактика с изониазид през ……… на територията на област 
........................................

№ Показатели През ........ г.

1. Брой болни с туберкулоза с положително микроскопско и/или 
културелно изследване на храчка

2. Брой контактни на тези болни

3. Брой контактни на болни с туберкулоза с отрицателно микроскоп-
ско изследване на храчка

4. Общ брой на контактните Ред с № (2+3)

5. От тях (от ред с № 4) брой лица с проведен кожен туберкулинов 
тест на Манту

6. От тях (от ред с № 5) брой лица с латентна туберкулозна инфекция

7. От всички контактни (от ред с № 4), обхванати с химиопрофилак-
тика с римицид (изониазид)

8. Брой деца от 0 до 17 години, инфицирани – с хиперергичен кожен 
туберкулинов тест на Манту:………..

9. От тях (от ред с № 8) обхванати с химиопрофилактика с римицид 
(изониазид)

10. Брой ХИВ-серопозитивни пациенти с латентна туберкулозна ин-
фекция: ……………..

11. От тях (от ред с № 10) обхванати с химиопрофилактика с римицид 
(изониазид)

12. Други лица, обхванати с химиопрофилактика с римицид (изониазид) 
(напр. други извън горните с ЛТБИ) 

13. Брой лица, продължаващи химиопрофилактика от минал период:* 
………………………..

14. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с римицид (изониазид) Ред с № (7+9+11+12)

№ Показатели Брой

1. Опаковки изониазид (табл. 100 mg, 100 таблетки в опаковка) за 
химиопрофилактика, налични към 01.01………… г. (текуща календарна 
година)

2. Получени опаковки изониазид за химиопрофилактика през ……..…….г. 
(текуща календарна година)

3. Изразходвани опаковки изониазид, предназначени за химиопрофи-
лактика през ………….г.

4. Опаковки изониазид, налични към ……………г.

5. Прогнозен брой опаковки изониазид, необходими за химиопрофилактика 
през .......... г. (следваща календарна година)

* Обхванатите от минал период лица не се включват в броя обхванати, тъй като са вече отчетени в 
предходното тримесечие.

Изготвил:
Име: ......................................................................... Длъжност:  ...............................................
Дата: ........................................................................  Тел. за контакт:  .....................................

Директор/управител: ..............................................

Приложение № 6  
към чл. 24, ал. 4, т. 2 

Лечебно заведение

Град

Отчетен период

ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ       ЗАБЕЛЕЖКА Грешки

Дейност: Поддържа постоянна връзка с микробиологичната/ те  лаборатория/ и в областта

1. Брой посещения в лабораторията, от тях: 0
1.1. във връзка със занесени материали за 
лабораторни изследвания
1.2. във връзка с получени резултати

2. Брой изследвани пациенти с GenExpert

Дейност: Съдейства, съвместно с РЗИ и представители на НПО в областта, за активно издирване на 
контактните лица:

 1. Брой издирени и насочени за преглед и 
изследване контактни лица  от:                0

1.1. Лечебното заведение

1.2. НПО в областта

1.3. ОПЛ

1.4. РЗИ

1.5. Други /моля посочете/

Дейност: Регистрира контактните лица в лечебното заведение за изследване и диспансеризация

1. Брой регистрирани  контактните лица в лечебното 
заведение, от тях от: 0

1.1. първи кръг контактни

1.2. втори кръг контактни

1.3. трети кръг контактни

2. Брой контактни лица  на които са проведени 
изследвания  

2.1. Брой лица на които е проведен кожен туберкулинов  
тест на Манту  

2.2. Брой лица на които е проведено изследване на 
храчка  

2.3. Брой лица на които е проведено рентгенологично 
изследване на бял дроб  

От  регистрирани контактни лица: 0  

3 .Брой лица с окончателна диагноза туберкулоза  

4. Брой лица с латентна туберкулоза  

От посочените по – горе диагностицирани контактни 
лица с туберкулоза: 0

5. Брой лица  насочени за стационарно лечение, от 
тях:  

5.1 Брой хоспитализирани лица  

6.  Брой лица подлежащи на химиопрофилактика, от 
тях:

6.1.Брой лица обхванати с химиопрофилактика

A. Постигнати резултати при изпълнение на дейностите по контрола на туберкулозата
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ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ       ЗАБЕЛЕЖКА Грешки

Дейност: Регистрирани суспектни за туберкулоза лица

1.  Брой издирени, насочени  и посетили сами  ЛЗ за 
преглед и изследване,от тях от: 0

1.1. Лечебното заведение

1.2. НПО в областта

1.3. ОПЛ

1.4. РЗИ

1.5. Самонасочили се

1.6. Други /моля посочете/

2. Брой регистрирани суспектни  лица в лечебното 
заведение, от тях:  

2.1. Брой суспектни лица на които е проведен кожен 
туберкулинов тест на Манту  

2.2. Брой суспектни лица на които е проведено 
изследване на храчка  

2.3. Брой суспектни лица на които е проведено 
рентгенологично изследване на бял дроб  

От регистрираните суспектни лица: 0

3.Брой лица с окончателна диагноза туберкулоза  

4. Брой лица с латентна туберкулоза  

От посочените по – горе диагностицирани лица с 
туберкулоза: 0

4.Брой лица  насочени за стационарно лечение,от тях: 0  

4.1.Хоспитализирани  

Дейност: Подпомага и директно наблюдава приема на лекарства в продължителната фаза на пациенти с 
туберкулоза и с доказана МDR-TB

1. Брой лица подлежащи за директно наблюдавано 
лечение в продължителната фаза, от тях:
1.1.Брой регистрирани болни с MDR-TB , от тях:

1.1.1Брой лица с директно наблюдавано лечение: 0  

1.1.1.1.от лечебното заведение

1.1.1.2.от ОПЛ

1.1.1.3.от друг моля посочете/

Дейност: Консултиране и изследване за HIV
1. Брой лица на които е извършено изследване за 
HIV, от тях: 0

1.1.Брой пациенти с туберкулоза

1.2.Брой лица суспектни за туберкулоза

1.3.Брой контактни на пациенти с туберкулоза

От изследваните за ХИВ 0
2.Общ брой лица  HIV позитивни  

(име и подпис ) Директор/ управител на ЛЗ:

Дата: (име и подпис )
Място: (печат на ЛЗ )
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показател стойност 
1. Брой посещения в 
лабораторията, от тях:

В тази клетка се отразява общия брой посещения в лабораторията, който се образува автоматично  от стойностите посочени в 
клетки 1.1и 1.2.

1.1. във връзка със занесени 
материали за лабораторни 
изследвания

Тук се отразява посещение в микробиологичната/те лаборатории при занасяне на материали за изследване за туберкулоза.

1.2. във връзка с получени 
резултати

Тук се отразява посещение в микробиологичната/те лаборатории при извършване на проверка за резултата от даден материал за 
изследване за туберкулоза, или по друг повод във връзка с уточняване на резултати и лекарствена чувствителност.

2. Брой изследвани пациенти 
с GenExpert В тази колона се отразява брой лицата, на които е извършено изследване с GenExpert

 1. Брой издирени и насочени 
за преглед и изследване 
контактни лица  от:                

Стойноста в тази клетка се формира от сбора на стойностите посочени в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3, 1,4, 1,5, който сбор се формира 
автоматично.

1.1. Лечебното заведение В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от персонала 
на лечебното заведение, независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене и други.

1.2. НПО в областта
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от 
представителите на НПО, работещи в областта, независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене, 
чрез близки на пациента и др.

1.3. ОПЛ
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от  ОПЛ на 
пациента или на контактния,  независимо от начина на издирване - по телефон, на място по местоживеене, чрез близки на 
пациента и др.

1.4. РЗИ В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица от здравните 
инспектори в РЗИ.

1.5. Други /моля посочете/ В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване контактни на туберкулоза лица по друг начин и 
от други лица или организации различни от предходните.

1. Брой регистрирани  
контактните лица в лечебното 
заведение, от тях от:

Тази клетка представлява сбор от стойностие в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3 формира се автоматично и включва всички контактни, 
които фигурират в регистъра за контактни. След което тази стойност се зережда автоматично в т.2., по-долу в таблицата.

1.1. първи кръг контактни
Това са лица, които живеят в близък контакт с болния от туберкулоза и са повече от 8 часа дневно заедно: лица от семейството, с 
които болният живее съвместно, лица в близък контакт по месторабота, лица от обкръжението в затворите, лица от психиатрични 
заведения, социални заведения, места за бежанци, бездомници и др.

1.2. втори кръг контактни Това са лица, с които болният е във временен, но ежедневен контакт, в затворени помещения: на работното място, детски 
заведения, училища, уневерситети, колежи и други.

1.3. трети кръг контактни Това саконтактни лица при случайни контакти, краткотрайни през годината: редки срещи с членове от семейството, или други 
срещи в клубове спортни зали, превозни средства и други.

2. Брой контактни лица  на 
които са проведени 
изследвания

В тази клетка се отразява броя на контактни на които са проведени едно или повече изследвания от посочените по -долу /рентген, 
проба на Манту, изследване на храчка/.
 Стойноста, която се отразява в тази клетка не се влияе и не се формира от цифрите по-долу в клетки, 2.1., 2.2., 2.3. Тя се 
зережда автоматично при регистриране на данни в т.1. Ако няма посочени такива в колона "Грешка" излиза съобщение за 
такава.

2.1. Брой лица на които е 
проведен кожен туберкулинов  
тест на Манту

В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведен кожен туберкулинов тест на Манту.
Цифрата, която се отразява  може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на 
контактните, на които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата от клетка  2.2 или 2.3.

2.2. Брой лица на които е 
проведено изследване на 
храчка

В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведено изследване на храчка. 
Цифрата, която се отразява  може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на 
контактните, на които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в клетки  2.1 или 2.3.

2.3. Брой лица на които е 
проведено рентгенологично 
изследване на бял дроб

В тази клетка се отразява броя на контактни от регистъра за контактни, на които е проведено рентгенологично изследване на бял 
дроб. 
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на 
контактните, на които са проведени някакви изследвания. Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в 
клетка   2.1 или 2.2.

От  регистрирани контактни 
лица:

В тази клетка не се отразява нищо. Взмат се предвид всички регистрирани контактни от рагистъра за контактни, тя се зарежда 
автоматично от стойността в точка № 1.

3 .Брой лица с окончателна 
диагноза туберкулоза.

В тази клетка се отразява броя на контактните, които след проведените прегледи и изследвания е поставена диагноза 
туберкулоза. Тази бройка трябва да съвпада с бройката отразена в клетка  "От посочените по-горе диагностицирани контактни 
лица с туберкулоза"

4. Брой лица с латентна 
туберкулоза

В тази клетка се отразява броя на контактните, които след проведените прегледи и изследвания е поставена диагноза латентна 
туберкулозна инфекция  Бройка трябва да отговаря на броя лица подлежащи на химиопрофилактика - клетка 6. 

От посочените по – горе 
диагностицирани контактни 
лица с туберкулоза:

В тази клетка не се отразява нищо. Тя се зарежда автоматично, след попълване на данните в т.3 "Брой лица с окончателна 
диагноза -белодробна туберкулоза". 

Дейност: Поддържа постоянна връзка с микробиологичната/ те  лаборатория/ и в областта

Дейност: Съдейства, съвместно с РЗИ и представители на НПО в областта, за активно издирване на контактните лица:

Дейност: Регистрира контактните лица в лечебното заведение за изследване и диспансеризация
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5. Брой лица  насочени за 
стационарно лечение, от тях:

Всички пациенти от контактните с установена диагноза - туберкулоза трябва да бъдат насочени за стационарно лечение. Данните 
в нея трябва да отговарят на данните в т.3.

5.1 Брой хоспитализирани 
лица

Посочва се броя на хоспитализираните пациенти от насочените за стационарно лечение. Техния брой е равен или по-малък от 
този отразен в т. 5.

6.  Брой лица подлежащи на 
химиопрофилактика, от тях:

Данните в тази клетка, отразяват броя на всички с ЛТИ подлежащи на химиопрофилактика лица /деца и възрастни/ през 
тримесечието, както и всички контактни на болни с туберкулоза с положително микроскопско и/ или културелно изследване на 
храчка. Броят на лицата, на които е проведена химиопрофилактика, без да е поставена диагноза ЛТИ се вписват в забележка.

6.1.Брой лица обхванати с 
химиопрофилактика

Данните отразяват броя на всички обхванати с химиопрофилактика лица /деца и възрастни/, от подлежащите през тримесечието. 
Техния брой може да бъде равен или  по -малък от данните в т.6. В колона "Забележки" отразете пациентите подлежащи на 
химиопрофилактика от контактните на БК/-/ и БК/+/ и тези на които е проведена химиопрофилактика, но не са с ЛТИ.

1.  Брой издирени, насочени  и 
посетили сами  ЛЗ за преглед 
и изследване,от тях от:

Стойноста в тази клетка се формира от сбора на стойностите посочени в клетки № 1.1 и 1.2., 1,3, 1,4, 1,5 и 1.6, който сбор се 
формира автоматично.

1.1. Лечебното заведение
В тази клетка се отразява броя на посетили сами лечебното заведение или издирените и насочени за преглед и изследване 
суспектни за туберкулоза лица от персонала на лечебното заведение, независимо от начина на издирване или лицата сами 
посетили лечебното заведение.

1.2. НПО в областта
В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспекни за туберкулоза лица от 
представителите на НПО, работещи в областта, независимо от начина на издирване - на място по местоживеене, чрез близки на 
пациента и др.

1.3. ОПЛ Тук се отразява броя на посетили сами ОПЛ или издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица 
от ОПЛ,  независимо от начина на издирване - на място по местоживеене, чрез близки на пациента и др.

1.4. РЗИ В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица от здравните 
инспектори в РЗИ.

1.5. Самонасочили се Това могат да бъдат напр. пациентите посетили лечебното заведение по време на седмицата на "Отворените врати", 
диагностицирани като суспектни.

1.6. Други /моля посочете/ В тази клетка се отразява броя на издирените и насочени за преглед и изследване суспектни за туберкулоза лица по друг начин и 
от други лица или организации различни от предходните.

2. Брой регистрирани 
суспектни  лица в лечебното 
заведение, от тях:

В тази клетка се отразява броя на суспектните лица, които са регистрирани в журнала за суспектни на които са проведени едно 
или повече изследвания от посочените по -долу /рентген, проба на Манту, изследване на храчка.
 Стойноста, която се отразява в тази клетка не се влияе и не се формира от цифрите по-долу в клетки, 2.1., 2.2., 2.3.

2.1. Брой суспектни лица на 
които е проведен кожен 
туберкулинов тест на Манту

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведен кожен туберкулинов тест на Манту, 
Цифрата, която се отразява  може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на 
суспектните, на които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата от клетка  2.2 или 2.3.

2.2. Брой суспектни лица на 
които е проведено 
изследване на храчка

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведено изследване на храчка.  Цифрата, 
която се отразява  може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на суспектните, на 
които са проведени някакви изследвания.
Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в клетки  2.1 или 2.3.

2.3. Брой суспектни лица на 
които е проведено 
рентгенологично изследване 
на бял дроб

В тази клетка се отразява броя на суспектните от регистъра за суспектни, на които е проведено рентгенологично изследване на 
бял дроб. 
Цифрата, която се отразява може да бъде равна или по-малка от цифрата в клетка 2, където се посочва общия брой на 
суспектните, на които са проведени някакви изследвания. Цифрата може да бъде равна, по-малка или по-голяма на цифрата в 
клетка   2.1 или 2.2.

От регистрираните суспектни 
лица:

В тази клетка не се отразява нищо. Взмат се предвид всички регистрирани суспектни от рагистъра за суспектни, тя се зарежда 
автоматично от стойността в т. 2.

3.Брой лица с окончателна 
диагноза  туберкулоза.

В тази клетка се отразява броя на суспектните, които след проведените прегледи и изследвания са с окончателна диагноза 
туберкулоза. 

4.Брой лица с латентна 
туберкулоза В тази клетка се отразява броя на суспектните, които след проведените прегледи и изследвания са диагностицирани с ЛТИ.  

От посочените по – горе 
диагностицирани лица с 
туберкулоза:

В тази клетка не се отразява нищо. Данните в нея се зареждат автоматично, след попълване на същите в т.3.

4.Брой лица  насочени за 
стационарно лечение,от тях:

В тази клетка са отразяват броя на суспектните с установена диагноза туберкулоза, които трябва да бъдат насочени за 
стационарно лечение. Данните в нея трябва да отговарят на данните в т.3.

4.1.Хоспитализирани Посочва се броя на хоспитализираните пациенти от насочените за стационарно лечение от т.4. Техния брой е равен или по-малък 
от този отразен в т. 4.

1. Брой лица подлежащи за 
директно наблюдавано 
лечение в продължителната 
фаза, от тях:

Включва всички пациенти от туберкулозния регистъра на лечебното заведение подлежащи на директно наблюдавано 
лечение, през съответното тримесечие.

1.1.Брой регистрирани болни с 
MDR-TB , от тях:

Отразява се броя на всички пациенти подлежащи на директно наблюдавано лечение в продължителната фаза, 
регистрирани като  МDR-TB.

1.1.1Брой лица с директно 
наблюдавано лечение:

Отразява се броя на пациентите с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението 
с лекарства от втори ред. Тази клетка се формира от сбора от т.1.1.1.1; 1.1.1.2  и  1.1.1.3.

1.1.1.1.от лечебното 
заведение

Всички пациенти с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от лечебното 
заведение.

1.1.1.2.от ОПЛ Всички пациенти с МDR-TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от ОПЛ.
1.1.1.3.от друг /моля 
посочете/ Всички пациенти с МDR_TB, на които се провежда директно наблюдение в продължителната фаза от лечението, от други.

1. Брой лица на които е 
извършено изследване за HIV, 
от тях:

Отразява се броя на всички лица с туберкулоза, ЛТИ и контактни на които е извършено изследване за HIV. Този брой се формира 
автоматично от данните посочени в клетки: 1.1+1.2+1.3

1.1.Брой пациенти с 
туберкулоза Това са всички пациенти с туберкулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.

1.2.Брой лица суспектни за 
туберкулоза Това са всички лица суспектни за тубекулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.

1.3.Брой контактни на 
пациенти с туберкулоза Това са всички контактни на пациенти с туберкулоза, на които е предложено и извършено изследване за HIV.

От изследваните за ХИВ Тук не се попълва нищо. Данните се зареждат автоматично и отговарят на стойноста в т.1.

2.Общ брой лица  HIV позитивни Отбелязва се броя на HIV позитивните от общия брой. Той не може да бъде по-голям от този в т.1.

Забележка: 1. При попълване на данните, в колона "Грешка" ще излиза съобщение за такава ако данните са попълнени некоректно.
                        2. В колона " Забележка" може да правите коментари и уточнения по въведените данни.
                        3. Не трябва да оставяте непопълнени клетки. Ако не е извършена дейност по някой от показателите отбележете "0" нула.

Дейност: Подпомага и директно наблюдава приема на лекарства в продължителната фаза на пациенти с туберкулоза и с доказана МDR-TB

Дейност: Консултиране и изследване за HIV

Дейност: Регистрирани суспектни за туберкулоза лица


