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Уважаеми колеги,
Първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза (МСГТ ) бе публи-

кувана през март 2006. Този документ съдържаше 17 стандарта  в три групи - Стандарти за ди-
агноза, Стандарти за лечение и Стандарти за отговорностите свързани с общественото здраве. 
Непрекъснато растящите проблеми свързани с НІV/СПИН, както и опита, натрупан в работата с 
международните стандарти, доведоха до публикуване на втора редакция на Международните 
стандарти за грижи при туберкулоза през декември 2009 г.  В този вариант на документа стан-
дартите са 21 и е добавена нова група - Стандарти свързани с НІV инфекция и други съпътстващи 
заболявания.

През изминалите години Международните стандарти за грижи при туберкулоза доказаха 
своята важна роля. Те обаче бяха създадени за да допълват локалните и национални програ-
ми за борба с туберкулозата в глобален мащаб и не винаги можеха да бъдат адаптирани към 
условията в европейските страни. Болшинството от  държавите в Европа, и особено тези от Ев-
ропейския съюз, имат достатъчно ресурси за да поддържат по-висок стандарт на диагностика, 
лечение и превенция на туберкулозата. Това наложи Европейският център за контрол и превен-
ция на заболяванията и Европейското респираторно общество да излъчат работна група от 30 
експерти, която  разработи  Стандарти за грижи при туберкулоза в Европейския съюз (СГТЕС). Те 
бяха публикувани през април 2012 г. Тези стандарти са базирани на Международните стандарти 
за грижи при туберкулоза, но с допълнения и адаптации в някои от тях, които са продиктувани 
от специфичните условия в страните от Европейския съюз.

Като държава членка на Европейския съюз, България също трябва да спазва тези  препоръ-
ки. Ето защо, предоставяме на вашето внимание превод на най-същественото от публикувания 
документ. 

Пълния текст на Стандартите за грижи при туберкулоза в Европейския съюз може да видите 
на http://erj.ersjournals.com/content/39/4/807.long.

Д-р Анахид Торосян, д.м.
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Dear colleagues, 
The first edition of The International Standards for TB Care (ISTC) was published in March, 2006. There 

were 17 standards in this document which were grouped in 3 Categories:  Standards for Diagnosis, 
Standards for Treatment, and Standards for Public Health Responsibilities. The constantly growing 
problems related to HIV/AIDS and the experience through the work with The ISTC led to the issuing of 
the second edition of The International Standards for TB Care in December, 2009. In this document the 
standards are 21, and a new category is added: Standards for Addressing HIV Infection and Comorbid 
Conditions. 

During the past years, The ISTC have proved to have played an important role. Nevertheless, they 
were intended to complement local and national tuberculosis control policies and could not always 
be adapted to the conditions in the European countries. The majority of the countries in Europe, 
especially members of the European Union, have enough resources for keeping high levels of 
diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. That’s why a panel of 30 international experts, 
led by The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Respiratory 
Society (ERS) developed The European Union Standards for Tuberculosis Care (ESTC). They were 
published in April, 2012. These standards are based on The International Standards for TB Care but 
they are complemented with EU adaptations and supplements that are dictated by the specific 
conditions in the European countries. 

As  a member of the European Union, Bulgaria has to comply with these standards. 
That’s why we provide you with concise translation of the document. The full text can be found at 

http://erj.ersjournals.com/content/39/4/807.long.

Anahid Torossian, MD, PhD
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 СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА  
 В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СТАНДАРТИ ЗА ДИАГНОЗА

Стандарт 1. (Замества стандарт 1 от МСГТ )
Всички лица с белези, симптоми, анамнеза 

за контакт или прекарана туберкулоза, или 
рискови фактори за развитие на туберкулоза 
трябва да бъдат оценявани за белодробна и/
или извънбелодробна туберкулоза.

Стандарт 2. (Замества стандарт 2 от МСГТ )
Всички пациенти (възрастни, подрастващи и 

деца, в състояние  да отделят храчки) със съм-
нение за белодробна туберкулоза трябва да 
дадат най-малко две храчки за  микроскопско 
изследване, посявка и антибиограма в серти-
фицирана лаборатория. По  възможност, поне 
единият материал трябва да е ранна сутрешна 
храчка. При пациенти със съмнение за Мулти-
резистентна туберкулоза (MDR-ТВ) трябва да 
се осъществи бързо изследване за  резистент-
ност към рифампицин и изониазид чрез вали-
дирани тестове в сертифицирана лаборатория.

Стандарт 3. (Замества стандарт 3 от МСГТ )
При всички пациенти (възрастни, подраства-

щи и деца) със съмнение за извънбелодробна 
туберкулоза  е необходимо да се осигурят под-
ходящи материали от подозираната локализа-
ция, които да бъдат изследвани с микроскопия, 
посявка, антибиограма и  хистопатологично 
в сертифицирана лаборатория. При пациенти 
със съмнение за MDR-ТВ  би могло да се осъ-
ществи бързо изследване за  резистентност 
към рифампицин и изониазид  в сертифицира-
на лаборатория.

Стандарт 4. (Замества стандарт 4 от МСГТ)
Всички лица с промени в рентгенография-

та на гръден кош, съмнителни за белодробна 
туберкулоза трябва да дадат храчки за микро-
скопско изследване, посявка и антибиограма 
в сертифицирана лаборатория. При пациенти 
със съмнение за MDR-ТВ трябва да се осъщест-
ви бързо изследване за резистентност към ри-
фампицин, при възможност - и към изониазид,  
в сертифицирана лаборатория.

Стандарт 5. (Стандарт 5 от МСГТ е валиден с 
добавка, адаптирана  за Европейския съюз)

Диагнозата на белодробната туберкулоза с 
отрицателна посявка трябва да бъде базира-
на на следните критерии: всички бактериоло-
гични тестове са отрицателни (включително 
директни микроскопии, посявки и бързи мо-
лекулярни тестове); налице са  промени в рент-
генографията на гръден кош съответстващи на 
туберкулоза и липсва отговор спрямо широ-
коспектърна антибиотична терапия (тъй като 
флуорохинолоните са активни по отношение 

 EUROPEAN UNION STANDARDS  
 FOR TUBERCULOSIS CARE

STANDARDS FOR TB DIAGNOSIS

Standard 1 (replaces ISTC 1)
All persons presenting with signs, symptoms, 

history or risk factors compatible with TB should 
be evaluated for pulmonary and/or extrapulmo-
nary TB.

Standard 2 (replaces ISTC 2)
All patients (adults, adolescents and children 

who are capable of producing sputum) suspected 
of having pulmonary TB should have at least two 
sputum specimens submitted for microscopic ex-
amination, culture and drug susceptibility testing 
(DST) in a quality-assured laboratory. When pos-
sible, at least one early morning specimen should 
be obtained. In countries, settings or populations 
in which MDR-TB is suspected in a patient, rapid 
testing for the identification of rifampicin- and 
isoniazid-resistance, using validated tools in a 
quality-assured laboratory, should be performed.

Standard 3 (replaces ISTC 3)
For all patients (adults, adolescents and chil-

dren) suspected of having extrapulmonary TB, 
appropriate specimens from the suspected sites 
of involvement should be obtained for microsco-
py, culture, DST and histopathological examina-
tion in a quality-assured laboratory. In countries, 
settings or populations in which MDR-TB is sus-
pected in a patient, rapid testing for the identi-
fication of rifampicin and isoniazid resistance in 
a quality-assured laboratory could be performed.

Standard 4 (replaces ISTC 4)
All persons with chest radiographic findings 

suggestive of pulmonary TB should have spu-
tum specimens submitted for microscopic ex-
amination, culture and DST in a quality-assured 
laboratory. In countries, settings or populations 
in which MDR-TB is suspected in a patient, rapid 
testing for the identification of rifampicin resis-
tance and when possible isoniazid resistance in a 
quality-assured laboratory should be performed.

Standard 5 (ISTC 5 valid with an EU-adapted 
supplement)

The diagnosis of culture-negative pulmonary 
TB should be based on the following criteria: all 
bacteriological tests are negative (including di-
rect sputum smear examinations, cultures and 
rapid molecular testing); chest radiographic find-
ings are compatible with TB; and there is a lack 
of response to a trial of broad spectrum antimi-
crobial agents (because the fluoroquinolones 
are active against M. tuberculosis complex and, 
thus, may cause transient improvement in per-
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 СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА  
 В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 EUROPEAN UNION STANDARDS  
 FOR TUBERCULOSIS CARE

на M. tuberculosis complex и поради това могат 
да доведат до временно подобрение при паци-
енти с туберкулоза, те трябва да бъдат избягва-
ни). При пациенти с тежко заболяване или та-
кива с известна или подозирана НІV инфекция 
или друго налично имунокомпрометиращо 
състояние диагностичната оценка трябва да се 
ускори и ако клиничните данни говорят силно 
в подкрепа на туберкулоза трябва да се започ-
не противотуберкулозно лечение.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Тъй като Европейският съюз приема базира-
ната на посявка дефиниция, основното разгра-
ничение трябва да бъде между положителни и 
отрицателни на посявка случаи, а не разграни-
чение  на базата на директна микроскопия.

За да се осъществи качествена диагноза, 
както при белодробната, така и при извънбе-
лодробната туберкулоза, е необходимо да се 
осигурят адекватни материали за бактериоло-
гично изследване чрез използване на достъп-
ни диагностични методи (напр. индуцирана 
храчка, бронхоскопия с  бронхоалвеоларен 
лаваж, промивни стомашни води), и което да 
бъде подкрепено от образни методи (рентге-
нография, компютърна томография и ядре-
но-магнитен резонанс), както и от други не-
обходими изследвания, съгласно базирани на 
доказателства препоръки.

Всички материали от белодробна и извън-
белодробна туберкулоза трябва да бъдат из-
следвани с посявка, антибиограма и бързо 
молекулярно изследване. Това важи и за ма-
териалите получени чрез хирургични методи 
и други инвазивни процедури, които обикно-
вено се подлагат на хистопатологично изслед-
ване. Хирурзите трябва да бъдат съветвани да 
запазват биологичен материал във физиологи-
чен серум за микробиологично и молекулярно 
изследване и във формалин - за хистопатоло-
гично изследване.

Стандарт 6. (Стандарт 6 от МСГТ е валиден 
с добавка до момента, в който се създадат 
специфични за Европейския съюз педиа-
трични стандарти)

При всички деца със съмнение за интра-
торакална (т.е. белодробна, плеврална и на 
медиастинален или хилусен лимфен възел) 
туберкулоза трябва да се търси бактериоло-
гична верификация с изследване на подходящ 
биологичен материал (получен с откашляне 
или индуцирана храчка, бронхиален секрет, 
плеврален пунктат или стомашна промивка) 
чрез директна микроскопия, посявка и анти-
биограма в сертифицирана лаборатория. В 
случай на отрицателни резултати диагнозата 
трябва да се базира на промени в рентгеногра-
фията  или друг образен метод, съответстващи 

sons with TB, they should be avoided). In persons 
who are seriously ill or have known or suspected 
HIV infection or have any immunecompromising 
conditions, the diagnostic evaluation should be 
expedited and, if clinical evidence strongly sug-
gests TB, a course of anti-TB treatment should be 
initiated.

EU-adapted supplement
As the EU has adopted the culture-based case 

definition, the main distinction of TB cases should 
be between culturepositive and -negative cases, 
and not sputum smear status. 

In order to ensure quality diagnosis of both 
pulmonary and extrapulmonary TB, adequate 
samples for bacteriological examination should 
be obtained and processed using available diag-
nostic tools (e.g. induced sputum, bronchoscopy 
and bronchoalveolar lavage, and gastric wash-
ing), and complemented by imaging (radiology, 
computed tomography and magnetic resonance 
imaging) and other necessary examinations per-
formed according to evidence-based guidelines. 

Culture, DST and rapid molecular testing should 
be performed on each sample from both pulmo-
nary and extrapulmonary TB, including samples 
obtained through surgery or other invasive pro-
cedures which usually undergo histological ex-
aminations. Surgeons should be advised to save 
a biological specimen in normal saline for micro-
biological and molecular biological examinations 
and in formalin for histopathological examina-
tions.

Standard 6 (ISTC 6 valid until specific EU 
paediatric standards are available, with an EU-
adapted supplement)

In all children suspected of having intrathoracic 
(i.e. pulmonary, pleural, and mediastinal or hilar 
lymph node) TB, bacteriological confirmation 
should be sought through examination of ap-
propriate biological samples (by expectoration 
or induced sputum, bronchial secretions, pleural 
fluid or gastric washings) for smear microscopy, 
culture and DST in a quality assured laboratory. In 
the event of negative bacteriological results, a di-
agnosis of TB should be based on the presence of 
abnormalities consistent with TB on chest radiog-
raphy or other imaging, a history of exposure to 
an infectious case, evidence of TB infection (posi-
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на туберкулоза; анамнеза за контакт с бацило-
отделител; данни за туберкулозна инфекция 
(позитивен ТКТ и/или ИГТ) и клинични беле-
зи насочващи към туберкулоза. При деца със 
съмнение за извънбелодробна туберкулоза е 
необходимо да се осигурят подходящи мате-
риали от подозираната локализация, които да 
бъдат изследвани с микроскопия, с посявка и 
хистопатологично. 
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

След като туберкулозата при дете  е приета 
на базата на по-горе споменатото, трябва да 
се следват стандарти 2-5 за пълна диагноза на 
случая.

СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Стандарт 7. (Стандарт 7 от  МСГТ е валиден)
Всеки лекар, лекуващ пациент с туберкулоза, 

поема важна отговорност към общественото 
здраве да предотврати трансмисията на ин-
фекцията и развитието на лекарствена резис-
тентност. За да изпълни тази отговорност той 
не само трябва да изпише правилно лечение, 
но и да използва при нужда  наличните об-
ществени здравни служби и други агенции и 
ресурси, да издирва контактните, да оцени сте-
пента на сътрудничество от страна на болния и 
да вземе мерки когато липсва такова. 

Стандарт 8. (Стандарт 8 от МСГТ е валиден с 
добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички пациенти (включително и тези с НІV 
инфекция), които не са били лекувани пред-
варително и нямат рискови фактори за лекар-
ствена резистентност, трябва да получават 
международно възприета комбинация от ос-
новни противотуберкулозни лекарства с из-
вестна бионаличност. Началната фаза трябва 
да се състои от 2 месеца isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamide и ethambutol. Продължителната 
фаза трябва да включва isoniazid и rifampicin 
за четири месеца (2HRZE/4HR). Дозите на про-
тивотуберкулозните лекарства трабва да са 
съобразени с международните препоръки. 
Комбинации с фиксирани дози от два медика-
мента (isoniazid и rifampicin), три медикамента 
(isoniazid, rifampicin и pyrazinamide) и четири 
медикамента (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide 
и ethambutol) са силно препоръчителни.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Избора на стандартизирани режими за ка-
тегории I и III на СЗО (напр. новооткрити слу-
чаи с положителна на директна микроскопия 
белодробна туберкулоза и  новооткрити с  
отрицателна директна микроскопия/извънбе-
лодробна туберкулоза) трябва да се извърш-
ва съобразно международните препоръки в 
центрове с необходимия ценз, дефиниран на 

tive tuberculin skin test (TST) and/or interferon-γ 
release assay (IGRA)) and clinical findings sug-
gestive of TB. For children suspected of having 
extra-pulmonary TB, appropriate specimens from 
the suspected sites of involvement  should be ob-
tained for microscopy and for culture and histo-
pathological examination.

EU-adapted supplement
Once TB is confirmed in a child, as defined pre-

viously, standards 2–5 should be followed for 
complete diagnosis of the case.

STANDARDS FOR TB TREATMENT

Standard 7 (ISTC 7 valid)
Any practitioner treating a patient for TB is as-

suming an important public health responsibility 
to prevent ongoing transmission of the infection 
and the development of drug resistance. To fulfil 
this responsibility the practitioner must not only 
prescribe an appropriate regimen, but also utilise 
local public and/or community health services, 
agencies and resources when necessary, to per-
form contact investigation, to assess the adher-
ence of the patient and to address poor adher-
ence when it occurs.

Standard 8 (ISTC 8 valid with an EU-adapted 
supplement)

All patients (including those with HIV-infection) 
who have not been previously treated and with-
out any risk factors for drug resistance should 
receive an internationally accepted first-line 
treatment regimen using drugs of known bio-
availability. The initial phase should consist of two 
months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide 
and ethambutol. The continuation phase should 
consist of isoniazid and rifampicin given for four 
months (2HRZE/4HR). The doses of anti-TB drugs 
used should conform to international recommen-
dations. Fixed dose combinations of two (isonia-
zid and rifampicin), three (isoniazid, rifampicin 
and pyrazinamide) and four (isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamide and ethambutol) drugs are highly 
recommended.

EU-adapted supplement
The selection of standardised regimens for 

WHO category I and III patients (i.e. new pulmo-
nary sputum smear-positive and new sputum 
smear-negative/extrapulmonary cases) should 
be performed according to international recom-
mendations in centres having the necessary ex-
pertise, as defined at the national level and based 
on the number of cases managed every year and 
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национално ниво и базиран на броя на преми-
налите през центъра случаи и други подходя-
щи параметри. Клиницистът трябва да осигури 
правилен лекарствен режим (включително 
четири активни медикамента за интензивната 
фаза на лечение) в правилни дози, за доста-
тъчно дълго време. Ежедневния прием на ле-
карствата е препоръчителен поне по време на 
интензивната фаза на лечение.

Лечението трябва да бъде адаптирано към 
модела на лекарствената чувствителност, по-
твърден от надеждна антибиограма.

В идеалния случай при всеки пациент трябва 
да се изключва наличието на MDR-ТВ. Случаите 
с рецидив трябва да бъдат третирани съобраз-
но индивидуалния риск от MDR-ТВ  докато не 
се изключи наличието на мултирезистентност. 

Стандарт 9. (Стандарт 9 от  МСГТ е валиден)
За да се оцени и насърчи придържането към 

режима, при назначаването му винаги тряб-
ва да се прилага подход, съобразен с болния, 
основаващ се на нуждите му и на взаимното 
уважение между него и осигуряващия грижи. 
Контролът и съдействието трябва да бъдат ин-
дивидуализирани и да се възползват от всички 
налични подпомагащи служби и препоръчи-
телни процедури, включително консултиране 
на пациента и обучение. Основен елемент на 
стратегията, ориентирана към пациентите, е 
използването на мерки за оценка и поощря-
ване на придържането към лечебния режим, 
както и въздействие в случаите, когато то не е 
достатъчно добро. Тези мерки трябва да бъдат 
съобразени с всеки отделен пациент, базирани 
на детайлна анамнеза за клиничната и социал-
на предистория, и да бъдат еднакво приемли-
ви, както за пациента, така и за осигуряващия 
грижи. Това може да включва пряко наблюде-
ние на акта на гълтане на лекарствата (Directly 
Observed Treatment) и намиране и обучение на 
сътрудник в лечението (на туберкулозата, при 
нужда и на НІV), който е приемлив и на който 
може да разчита както пациента, така и здрав-
ната система. Подходащи стимули, включител-
но и финансова и психосоциална помощ, могат 
също да подобрят придържането към режима.

Стандарт 10. (Стандарт 10 от МСГТ е вали-
ден с допълнение за Европейския съюз)

Пациентите с белодробна туберкулоза тряб-
ва да бъдат мониторирани за отговор към те-
рапията чрез контролна директна микроско-
пия на храчка и посявка  в края на началната 
фаза на лечението (два месеца за лекарствено 
чувствителна туберкулоза). Ако директната 
микроскопия и посявка са положителни в края 
на началната фаза, директни микроскопии 

other relevant parameters. The clinician should 
ensure the correct drug regimen (including four 
active drugs for the intensive phase of treatment) 
at the correct dose for a sufficient duration. The 
daily dosage is  recommended at least during the 
intensive phase of treatment. 

Based on confirmed DST results, treatment 
must be adapted according to the drug-suscep-
tibility pattern.

Ideally, MDR-TB should be excluded in all TB 
cases. Retreatment cases should be managed 
according to the individual risk of MDR-TB until 
multi-drug resistance is excluded.

This standard has implications for the standards 
of diagnosis, treatment and infection control.

Standard 9 (ISTC 9 valid)
To assess and foster adherence, a patient-cen-

tred approach to administration of drug treat-
ment, based on the patient’s needs and mutual 
respect between the patient and the provider, 
should be developed for all patients. Supervision 
and support should be individualised and should 
draw on the full range of recommended interven-
tions and available support services, including 
patient counselling and education. A central el-
ement of the patient-centred strategy is the use 
of measures to assess and promote adherence to 
the treatment regimen and to address poor ad-
herence when it occurs. These measures should 
be tailored to the individual patient’s circum-
stances, based on a detailed anamnesis of the 
patient’s clinical and social history, and be mutu-
ally acceptable to the patient and the provider. 
Such measures may include direct observation 
of medication ingestion (directly observed treat-
ment) and identification and training of a treat-
ment supporter (for TB and, if appropriate, for 
HIV-infection) who is acceptable and accountable 
to the patient and to the health system. Appropri-
ate incentives and enablers, including financial, 
social and psychosocial supports, may also serve 
to enhance treatment adherence.

Standard 10 (ISTC 10 valid with an EU-adapted 
supplement)

Response to therapy in patients with pulmo-
nary TB should be monitored by follow-up smear 
microscopy and culture at the time of completion 
of the initial phase of treatment (two months for 
drug-susceptible TB). If the sputum smear and 
culture are positive at completion of the initial 
phase, sputum smears should be examined again 
at three months and, if positive, drug susceptibil-
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трябва отново да се проконтролират на тре-
тия месец и ако са положителни трябва да се 
изследва лекарствената чувствителност. При 
болните с извънбелодробна туберкулоза и при 
деца, които не могат да отделят храчки, повли-
яването от лечението се преценява  клинично. 
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Мониторирането на лечението при случаи с 
MDR-ТВ трябва да се базира на контролни ди-
ректни микроскопии и посявки ежемесечно. 
Процедурата по проследяване на лечението 
трябва да е съгласувана с националните пре-
поръки.

Стандарт 11. (замества стандарт 11 от МСГТ, 
виж също 1, 2 и 3 от СГТЕС)

При всички пациенти трябва да се оценява 
вероятността за  лекарствена резистентност 
на базата на анамнезата за предхождащо про-
тивотуберкулозно лечение, контакт с вероятен 
източник на резистентни щамове, както и на 
данните за резистентността в общността. Бър-
зо тестуване, включващо резистентност към 
рифампицин и изониазид, трябва да се осъ-
ществява при всички пациенти суспектни за 
резистентност, както е посочено в стандарти 2 
и 8. Обучението и консултирането на пациента 
трябва да започнат веднага с оглед намалява-
не риска от трансмисия. Необходимо е да се 
приложат съобразени със средата мероприя-
тия за контрол на инфекцията, съгласно препо-
ръките на стандарт 20 от СГТЕС за обществено-
то здраве.

Стандарт 12. (замества стандарт 12 от МСГТ)
Пациенти с доказана  или с твърде вероятна 

туберкулоза причинена от резистентни (осо-
бено  мултирезистентни или екстензивно-ре-
зистентни - MDR/XDR) щамове трябва да бъдат 
лекувани със специализирани режими съдър-
жащи противотуберкулозни лекарства от вто-
ри ред. Избраният режим може да бъде стан-
дартизиран или базиран на предполагаем или 
доказан вариант на резистентност. Лечението 
трябва да включва поне четири лекарства, 
към които щамът е чувствителен или се пред-
полага, че е чувствителен, включително и ин-
жекционен противотуберкулозен лекарствен 
продукт и pyrazinamide. Лечението трябва да 
продължи поне 20 месеца като препоръчвана-
та интензивна фаза трябва да бъде 8 месеца (а 
не 6, както в предишни препоръки; за детайли 
виж по-долу добавката, адаптирана за Евро-
пейския съюз).
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Тъй като лечението на MDR/XDR–ТВ понякога 
е последния шанс на пациента за излекуване и 
преживяване, за да се постигне сътрудничест-
во с него е необходимо да се осигури пълен 
набор от мерки, съобразени с болния, вклю-

ity testing should be performed. In patients with 
extrapulmonary TB and in children unable to 
produce sputum, the response to treatment is as-
sessed clinically.

EU-adapted supplement
Treatment monitoring of MDR-TB cases should 

be performed based on sputum smear and cul-
ture on a monthly basis.The practices for treat-
ment monitoring should be performed according 
to international guidelines .

Standard 11 (replaces ISTC 11, see also ESTC 1, 
2 and 3)

An assessment of the likelihood of drug re-
sistance, based on history of prior treatment, 
exposure to a possible source case having drug-
resistant organisms and the community preva-
lence of drug resistance, should be obtained for 
all patients. Rapid testing, including rapid rifam-
picin and isoniazid resistance testing should be 
performed for all patients suspected of resistance 
as defined in standards 2 and 8. Furthermore, pa-
tient counselling and education should begin im-
mediately for all TB patients, in order to minimise 
the potential for transmission. Infection control 
measures appropriate to the setting should be 
applied as recommended in ESTC public health 
standard 20.

Standard 12 (replaces ISTC 12)
Patients with, or highly likely to have, TB caused 

by drug-resistant (especially MDR/extensively 
drug-resistant (XDR)-TB) organisms should be 
treated with specialised regimens containing 
second-line anti-TB drugs. The regimen chosen 
may be standardised or based on suspected or 
confirmed drug susceptibility patterns. At least 
four drugs to which the organisms are known, or 
presumed, to be susceptible to, including an in-
jectable agent and pyrazinamide, should be used. 
Treatment should be given for at least 20 months, 
the recommended intensive phase of treatment 
being 8 months (instead of 6 months as in previ-
ous recommendations; see below the EU adapta-
tions for further detail).

EU-adapted supplement
As the treatment of MDR/XDR-TB often repre-

sents a last chance to ensure patient cure and 
survival, a full range of patient-centred measures, 
including counselling, observation and support 
of treatment, as well as psychosocial support are 
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чително консултиране, наблюдение и подпо-
магане на лечението, както и психосоциална 
помощ. Това е от голямо значение като се има 
предвид, че тези пациенти често принадлежат 
към социално и икономически рискови групи.

За лечение на MDR-ТВ се препоръчва доба-
вяне на pyrazinamide  към минимум четири 
противотуберкулозни лекарства от втори ред 
с вероятна ефективност, включително използ-
ване на инжекторен противотуберкулозен ле-
карствен продукт, флуорохинолон (по-старите 
генерации на флуорохинолони - ciprofloxacin и 
ofloxacin, вече не се препоръчват в случай, че 
са налични по-нови генерации - levofloxacin и 
moxifloxacin), ethionamide (или prothionamide),  
и или cycloserine, или  p-aminosalicylic acid, ко-
гато  cycloserine не може да бъде използван.

Необходимо е да се осъществи изследване 
на чувствителността към противотуберкулоз-
ните лекарства от втори ред, за да се уточни 
модела на резистентност и да се направи пра-
вилен избор на  медикаменти.

Страничните ефекти от лекарствата от втори 
ред трябва да бъдат овладявани съгласно меж-
дународните препоръки с цел да се ограничи 
възможността за загуба на ефективно лекар-
ство поради такива странични ефекти.

Овладяването на страничните ефекти, както 
и вземането на решение за започване, спиране 
или модифициране на  режим с противотубер-
кулозни лекарства от втори ред е най-добре 
да се осъществява от екип от експерти (напр. 
„консилиум” или подобен орган), а не от от-
делни специалисти, с оглед минимизиране на 
грешките и поделяне на отговорността, както 
и с оглед обмяна на опит и знания. Трябва да 
се положат всички усилия за избягване на въз-
можността за развитие на допълнителна ре-
зистентност.

В допълнение на лекарственото лечение в 
избрани случаи хирургичните методи са с до-
казана ефективност.

 Стандарт 13. (Стандарт 13 от МСГТ е вали-
ден с добавка, адаптирана за Европейския 
съюз)

При всички пациенти е необходимо да се 
записват получаваните лекарства, бактери-
ологичния отговор и страничните ефекти при 
лечението.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

При първия контакт с пациента трябва да 
се снеме пълна клинична и социална анамне-
за свързана с туберкулозата и това трябва да 
бъде вписано в медицинската документация. 
Тези данни трябва да включват наличната ин-
формация за предхождаща диагноза, лечение 
(режим, дози, продължителност и промени в 
режима и т.н.) и сътрудничество в лечението, 
както и пълна информация относно бактери-

required to ensure adherence. This is particularly 
important given that these patients often be-
long to socially and economically disadvantaged 
groups. 

For the treatment of MDR-TB, the addition of 
pyrazinamide to a minimum of four second-line 
anti-TB drugs likely to be "effective" is recom-
mended, including the use of second-line inject-
able drugs, as well as the use of fluoroquinolones 
(earlier generations of fluoroquinolones, cip-
rofloxacin and ofloxacin, are no longer recom-
mended when later generation fluoroquinolones, 
levofloxacin or moxifloxacin, are available) and 
ethionamide (or prothionamide) and either cy-
closerine or p-aminosalicylic acid if cycloserine 
cannot be used. 

Second-line DST should be performed to con-
firm the drug resistance pattern and to guide the 
correct choice of treatment.  Adverse events fol-
lowing prescription of second-line drugs should 
be managed according to international recom-
mendations with the aim to limit the probability 
of losing an effective drug due to such adverse 
events. 

Adverse events and the decision to start, modify 
or interrupt a second-line regimen should ideally 
be managed by a team of experts (e.g. ”Consilium” 
or similar body) and not by individual physicians, 
in order to minimise mistakes and share responsi-
bilities as well as share experience and expertise. 
All efforts should be made to avoid development 
of additional drug resistance. 

In addition to chemotherapy, surgery has prov-
en to be effective in selected cases.

Standard 13 (ISTC 13 valid with an EU-adapted 
supplement)

A written record of all medications given, bacte-
riological response and adverse reactions should 
be maintained for all patients.

EU-adapted supplement
At the first contact with each patient, the com-

plete clinical and social history on TB should be 
collected and included in the medical records. 
It should include the available information on 
previous diagnosis, treatment (regimen, doses, 
duration and changes in the regimen, etc.) and 
compliance, as well as complete information on 
bacteriology at diagnosis and during follow-up 
(sputum smear, culture and species identification, 
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ологията в момента на диагнозата и по време 
на проследяването (директна микроскопия 
на храчка, посявка и видова идентификация, 
антибиограма за първи и втори ред противо-
туберкулозни лекарства). Тази информация 
трябва да бъде включена в документа, с който 
се изписва пациента (епикриза, документ за 
пренасочване в друг район или друга подобна 
информация) за да се улесни приемствеността 
в грижите за пациента ако той се поема от дру-
го здравно заведение.

СТАНДАРТИ СВЪРЗАНИ С НІV ИН-
ФЕКЦИЯ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стандарт 14. (замества стандарт 14 от МСГТ)
При всички пациенти с доказана или подо-

зирана туберкулоза трябва да се направи из-
следване и консултация за НІV инфекция. Това 
трябва да е особено важна част от рутинните 
изследвания при всички пациенти в райони с 
висока честота на НІV инфекция сред общата 
популация и при пациенти със симптоми и/
или белези на  НІV-свързани състояния. Пора-
ди тясната връзка между туберкулозата и НІV 
инфекцията се препоръчва интегриран подход 
за превенция и лечение и на двете инфекции.

Стандарт 15. (замества стандарт 15 от МСГТ)
При всички пациенти с  туберкулоза и НІV ин-

фекция трябва да се прецени наличието на по-
казания за провеждане на  антиретровирусно 
лечение по време на противотуберкулозния 
курс. Трябва да се вземат необходимите мерки 
за осигуряване на достъп до антиретровирус-
ни медикаменти за пациентите, които отгова-
рят на индикациите за провеждането му. Ле-
чението на туберкулозата обаче не трябва да 
бъде отлагано, а антиретровирусното лечение 
трябва да бъде започнато възможно най-рано, 
базирано на съответната оценка.

Стандарт 16. (Стандарт 16 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Лица с НІV инфекция, които след щателна 
оценка имат положителен тест  за предполага-
ема латентна инфекция с M. tuberculosis (ЛТБИ) 
(ТКТ и/или ИГТ), но са без активна туберкуло-
за, трябва да бъдат лекувани за евентуална 
латентна туберкулозна инфекция с isoniazid за 
6-9 месеца или с нов терапевничен режим, ос-
нован на доказателства.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Лица с доказана НІV инфекция, при които ЛТБИ 
е потвърдена, или твърде вероятна, и актив-
на туберкулоза е изключена, трябва да започ- 
нат превантивно лечение на ЛТБИ с isoniazid.

Тъй като е известно, че НІV инфекцията по-

drug susceptibility testing for first- and second-
line drugs). This information should be reported 
in the documentation released to the patient 
(discharge letter, transfer-out form or equivalent 
document) to facilitate continuum of care if the 
patient is moved to another health unit.

STANDARDS FOR ADDRESSING 
HIV INFECTION AND COMORBID 
CONDITIONS

Standard 14 (replaces ISTC 14)
HIV testing and counselling should be recom-

mended to all patients with, or suspected of hav-
ing, TB. Testing is of special importance as part of 
the routine management of all patients in areas 
with a high prevalence of HIV infection in the gen-
eral population and in patients with symptoms 
and/or signs of HIV-related conditions. Because 
of the close relationship between TB and HIV in-
fection, integrated approaches to prevention and 
treatment of both infections are recommended.

Standard 15 (replaces ISTC 15)
All patients with TB and HIV infection should be 

evaluated to determine if antiretroviral therapy is 
indicated during the course of treatment for TB, 
according to the severity of their immunodefi-
ciency. Appropriate arrangements for access to 
antiretroviral drugs should be made for patients 
who meet indications for treatment. However, ini-
tiation of treatment for TB should not be delayed 
and the antiretroviral treatment prescribed as 
soon as possible based on evidence.

Standard 16 (ISTC 16 valid with an EU-adapted 
supplement)

Persons with HIV infection who, after careful 
evaluation, have a positive test for presumed 
latent infection with M. Tuberculosis (LTBI) (TST 
and/or IGRAs) but do not have active TB should 
be treated with isoniazid for 6–9 months or any 
new regimen for which evidence becomes avail-
able.
EU-adapted supplement

In persons with known HIV infection in whom 
LTBI is confirmed or highly probable, and in whom 
active TB is excluded, LTBI preventive treatment 
with isoniazid should be provided.

As HIV infection is known to increase the prob-
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вишава риска от преминаване на латентната 
туберкулоза в активна, пациентите с НІV пози-
тивен статус, които са били в контакт с MDR-ТВ 
трябва да бъдат стриктно клинично проследя-
вани, за да може да се започне своевременно 
специализирано лечение при данни за разви-
тие на заболяването. До изчакване на резулта-
та или при липса на изолиран щам лечението 
трябва да бъде базирано на модела на резис-
тентност на източника на заразата (виж също 
стандартите на ЕС за диагноза и лечение).

Случаите на латентна инфекция, при която 
източникът на зараза е с MDR-ТВ подлежат на 
стриктен клиничен мониторинг без да се про-
вежда  лечение на ЛТБИ.

Горепосочения стандарт трябва да се прила-
га също и при пациенти със съпътстващи забо-
лявания или терапии, които увеличават риска 
от реактивация на туберкулозата.

Стандарт 17. (Стандарт 17 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, които се грижат за болни с туберку-
лоза, трябва да направят внимателна оценка на 
обстоятелствата, които биха могли да повлияят 
отговора към лечението или изхода от заболя-
ването. В момента на обсъждане на лечебния 
план осигуряващият грижи трябва да вземе 
предвид всички възможни служби, които биха 
подпомогнали оптималния подход към всеки 
пациент и да ги включи в индивидулания план 
за грижи. Този план трябва да включва оценка 
и насочване за лечение на други заболявания, 
с особено внимание към тези, които биха мог-
ли да повлияят изхода от лечението, напр. гри-
жи за захарния диабет, програми за лечение 
на алкохолизъм и наркомании, програми за 
отказване на тютюнопушенето и други видове  
психологическа подкрепа или насочване към 
кабинет за женска и детска консултация.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Прилагане на пълния пакет от мерки, опи-
сан в препоръките на СЗО за съвместни TB/HIV 
дейности трябва да се има предвид както при 
активностите споменати тук, така и при тези, 
описани в останалата част от пакета на СЗО. 

СТАНДАРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРА-
ВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Стандарт 18. (Стандарт 18 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, които се грижат за пациенти с тубер-
кулоза, трябва да осигурят на лицата в близък 
контакт с бацилоотделители (напр. семейство, 
пребиваващи в институции като лагери за ими-
гранти, училища и затвори) оценка и подход,  
съгласуван с международните препоръки. 
Рискът от трансмисия на туберкулозата зави-

ability of developing TB disease upon infection, 
HIV-seropositive persons who have been in con-
tact of an index case harbouring an MDR-TB strain, 
should undergo strict regular clinical follow-up, 
allowing rapid initiation of specialised treatment 
in case of disease development. While waiting for, 
or in the absence of isolation of the responsible 
strain, the treatment should be based on the in-
dex case’s drug-susceptibility pattern (see also 
ESTC standards for diagnosis and treatment). 

Strict clinical monitoring and no treatment of 
latent infection should be provided if the index 
case is affected by an MDR-TB strain. 

The ESTC above should also be applicable for 
persons with comorbidities or on treatments that 
increase the risk for TB reactivation.

Standard 17 (ISTC 17 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers should conduct a thorough assess-
ment of conditions that could affect TB treatment 
response or outcome. At the time the case man-
agement plan is developed, the provider should 
identify additional services that would support an 
optimal outcome for each patient and incorpo-
rate these services into an individualised plan of 
care. This plan should include assessment of, and 
referrals for treatment, of other illnesses with par-
ticular attention to those known to affect treat-
ment outcome, for instance care for diabetes mel-
litus, drug and alcohol treatment programmes, 
tobacco smoking cessation programmes and 
other psychosocial support services, or to such 
services as antenatal or well-baby care.

EU-adapted supplement
Implementation of the entire package de-

scribed in the WHO interim policy on collabora-
tive TB/HIV activities should be performed for all 
the activities, both those covered here and in the 
remaining WHO package.

STANDARDS FOR PUBLIC HEALTH AND 
TB PREVENTION

Standard 18 (ISTC 18 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers of care for patients with TB should 
ensure that persons who are in close contact with 
patients who have infectious TB (e.g. in fami-
lies, congregate settings like migrants shelters, 
schools and prisons), are evaluated and managed 
in line with international recommendations. The 
risk of TB transmission depends on the concentra-
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си от концентрацията на микобактериите във 
въздуха, от продължителността на контакта и 
от предразположението на контактния към ин-
фекция и заболяване. Определянето на прио-
ритетните групи за изследване на контактните 
се базира на вероятността контактният 1) да 
има недиагностицирана туберкулоза; 2) да има 
висок риск да бъде инфектиран от източника; 
3) да има висок риск да развие туберкулоза ако 
се инфектира; и 4) да развие тежка форма на 
туберкулоза ако се разболее.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Пациенти, провеждащи лечение с TNF-анта-
гонисти трябва да се считат за високорискови 
контактни. Съгласно 16 стандарт от СГТЕС при 
индивиди, които са НІV инфектирани или със 
съпътстващи заболявания, трябва да се започ-
не незабавно  лечение на ЛТБИ ако се устано-
ви туберкулозна инфекция с ТКТ и /или ИГТ и 
активна туберкулоза е изключена. В случай на 
контакт с пациент с MDR-ТВ трябва да се осигу-
ри стриктно клинично мониториране, тъй като 
няма доказателства, че лечението на ЛТБИ с 
наличните медикаменти е ефективно.

Стандарт 19 (Стандарт 19 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Деца на възраст под 5 години и лица на всяка 
възраст с НІV инфекция, които са в близък кон-
такт с бацилоотделител, и които след внима-
телна оценка нямат активна туберкулоза, тряб-
ва да бъдат лекувани за евентуална латентна 
туберкулозна инфекция с isoniazid.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Както бе посочено в предишните стандарти 
на ЕС, при контакт с източник на MDR-ТВ не 
трябва да се провежда лечение на ЛТБИ, а да 
се осигури стриктно клинично мониториране.

Когато се установи и докаже бацилоотдели-
тел, клиницистите трябва да колаборират със 
здравните власти за да осигурят издирване на 
контактните чрез процедури, съобразени с на-
ционалните и с  международните препоръки. 

Стандарт 20 (Стандарт 20 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всяка здравна институция, която се грижи за 
пациенти с доказана или подозирана туберку-
лоза, трябва да създаде и да прилага подходящ 
план за контрол на туберкулозната инфекция.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Клиницистите трябва да осигурят изолация 
на всички новоприети пациенти, които  са с 
подозирана заразна туберкулоза до момента 
на доказване или отхвърляне на тази диагноза.

С оглед предотвратяване на трансмисията 
на микобактериите  към други пациенти, пер-
сонал или посетители, бацилоотделителите 
трябва да бъдат изолирани в специални стаи 
докато се постигне бактериологична конвер-

tion of the mycobacteria in the air, the duration 
of the contact and the susceptibility of the con-
tact to infection and disease. The determination 
of priorities for contact investigation is based on 
the likelihood that a contact: 1) has undiagnosed 
TB; 2) is at high risk of having been infected by 
the index case; 3) is at high risk of developing TB if 
infected; and 4) is at risk of having severe TB if the 
disease develops.

EU-adapted supplement
Individuals undergoing treatment with TNF-an-

tagonists should be considered as high-risk con-
tacts. According to ESTC number 16, in individuals 
who are HIV infected or affected by comorbidities, 
treatment of latent infection should be promptly 
initiated if TB infection is identified by TST and/or 
IGRAs and active TB disease is excluded. In case 
of contact with an MDR-TB index case, strict clini-
cal monitoring should be provided, as there is no 
evidence that treatment of latent infection with 
available drugs is presently effective.

Standard 19 (ISTC 19 valid with an EU-adapted 
supplement)

Children under 5 yrs of age and persons of any 
age with HIV infection who are close contacts of 
an infectious index patient and who, after care-
ful evaluation, do not have active TB, should be 
treated for presumed latent TB infection with iso-
niazid.
EU-adapted supplement

As per previous ESTC, strict clinical monitoring 
and no treatment of latent infection should be 
provided if the index case is affected by an MDR-
TB strain. Clinicians should collaborate with pub-
lic health authorities in implementing adequate 
contact tracing procedures, performed according 
to national and international recommendations 
on progressive circles, when an infectious index 
case is diagnosed and notified.

Standard 20 (ISTC 20 valid with an EU-adapted 
supplement)

Each healthcare facility caring for patients who 
have, or are suspected of having infectious TB, 
should develop and implement an appropriate 
TB infection control plan.
EU-adapted supplement

Clinicians should ensure that all newly admit-
ted patients who are suspected of having infec-
tious TB are subject to respiratory isolation until 
their diagnosis is confirmed and excluded. 

In order to prevent transmission of mycobac-
teria to other patients, staff and/or visitors and 
smear-positive TB patients should ideally be iso-
lated in appropriate rooms until they achieve 
bacteriological conversion (negative-sputum 
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сия (отрицателна директна микроскопия на 
храчка). Пациентите с подозирана туберкулоза 
(при възможност) и тези с мултирезистентна 
туберкулоза (силно препоръчително) трябва 
да бъдат изолирани в стаи с вентилация с от-
рицателно налягане. 

Специалния план за контрол на инфекцията, 
за който трябва да отговаря определено лице, 
трябва да съдържа следните компоненти: ме-
нажерски активности, административен кон-
трол, контрол на околната среда и лични пред-
пазни средства. Във всички здравни заведения 
трябва да са налице адекватни административ-
ни мерки за контрол на туберкулозата, както 
и адекватни мерки за респираторен контрол 
(вкл. използване на респиратор за персонала 
след тест за напасване и използване на хирур-
гични маски за пациентите с бацилоотделяне). 
В плана също трябва да се включи обучение на 
персонала за контрол на инфекцията и стан-
дартизирано здравно обучение на пациенти-
те по отношение на това, с което трябва да се 
съобразяват при кашлица. Необходимо е да се 
създадат и комитети за контрол на предавани-
те по въздушнокапков път инфекции, в които 
да се включат експерти в тази област. 

Стандарт 21 (Стандарт 21 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, осигуряващи грижи, трябва да отчи-
тат пред местните здравни власти както новите 
случаи, така и рецидивите и изхода от тяхното 
лечение  в съответствие със законовите  изиск-
вания и политики. 
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Специалистите трябва да оценяват ефекта от 
лечението в клиничните звена, в които рабо-
тят, на определени интервали от време (напр. 
на тримесечие). Резултите от лечението трябва 
да се отчитат пред местните здравни системи 
в съответствие със законовите  изисквания 
и политики и едновременно с това трябва да 
се използват като средство за мониторинг и 
оценка с цел повишаване качеството на работа 
с пациентите.

Информацията за резултатите от лечението 
също трябва да бъде регулярно предоставяна 
от отделите за обществено здраве на работе-
щите в системата на здравеопазването, за да се 
осигури координирана оценка на резултатите. 
Клиничното звено, което е започнало лече-
нието, трябва да е запознато с окончателния 
резултат от него даже ако пациентът е насочен 
към друго звено.  Персоналът, който подготвя 
отчетите за изхода от лечението за здравните 
власти и изготвя тримесечната оценка на слу-
чаите, лекувани в звеното, трябва да бъде до-
бре обучен за това. Този принцип е валиден и 
за пациенти, които се придвижват през грани-
ците на страните от Европейския съюз.

microscopy). Patients suspected of having TB (if 
feasible) and MDRTB patients (strongly recom-
mended) should be isolated in negative-pressure 
ventilation rooms. 

An appropriate infection control plan, man-
aged by a designated person, should include the 
following four components: managerial activities, 
administrative controls, environmental controls 
and personal protection interventions. Adequate 
administrative measures for TB infection control 
should be in place in all healthcare facilities, as 
well as adequate respiratory protection measures 
(including the use of respirators following respira-
tor fit testing for staff and the use of surgical mask 
for infectious patients). Appropriate training on 
infection control to staff, and standardised health 
education of patients on cough etiquette, based 
on validated tools, should also be included in the 
infection control plan. Infection control commit-
tees, which cover airborne diseases, and includes 
infection control experts, should also be imple-
mented.

Standard 21 (ISTC 21 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers must report both new and retreat-
ment TB cases and their treatment outcomes to 
local public health authorities, in conformance 
with applicable legal requirements and policies.

EU-adapted supplement
Clinicians should perform treatment outcome 

evaluations in their clinical unit at regular time 
intervals (e.g. quarterly). Treatment outcomes 
should be reported to local public health au-
thorities, in conformance with applicable require-
ments and policies and, at the same time be used 
as a monitoring and evaluation tool to improve 
the quality of patient management.

Information on treatment outcome should also 
regularly be channelled back from the public 
health department to the healthcare providers, to 
allow a coordinated evaluation of the outcomes. 
Information on the final outcome of patients 
should be available at the clinical unit which ini-
tiated treatment, even when the patient is trans-
ferred out. Adequate training must be provided 
to health staff in charge of reporting treatment 
outcomes to public health authorities and per-
forming the quarterly evaluation of own cases. 
This principle is also applicable to TB patients 
moving across the EU borders .
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