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Резюме
В страната за периода от 2009г. до 2012г. през седмиците на „Отворените врати” са изследвани 

62 815 граждани. Открити са 693 случая на болни с активна туберкулоза и 2 199 с латентна ту-
беркулозна инфекция (ЛТБИ). 

Цел на  настоящата статия е да се представят резултатите за област Русе. Използвани са да-
нните за Русе от Годишните статистически отчети на СБАЛПФЗС – Русе и отчетите за извърше-
ната дейност през седмиците на отворените врати. За периода от 2009г. до 2012г. са анкетирани  
5 400 граждани. На 4 065 от тях са извършени прегледи. Открити са 13 нови случаи на болни с 
активна туберкулоза и 156 с латентна туберкулоза. Новооткритите туберкулозно болни през 
седмиците на Отворени врати варират между 7.3% и 4% за година. Наблюдава се тенденция за 
повишаване на броя на регистрираните лица с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ) по вре-
ме на инициативата – от 6% през 2009г. достигат 14.3% през 2012г.

При сегашната заболеваемост от туберкулоза активната инициатива “Отворени врати” е ефек-
тивна за ранното откриване и лечение на белодробната туберкулоза независимо от относител-
но малкия брой новооткрити болни, тъй като се осигурява достъп до квалифицирана медицин-
ска помощ и се скъсява пътя на рисковите пациенти. 

Ключови думи: седмица на „Отворените врати”, белодробна туберкулоза, латентна туберку-
лозна инфекция
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Abstract
In Bulgaria 62 815 people were investigated between 2009 and 2012 in the weeks of “Open Doors”. 

There were found 693 new cases of patients with active tuberculosis and 2 199 with latent tuberculosis 
infection (LTBI). 

THE aim of this study is to present the results for Rousse region. The data from annual statistical 
reports of Specialized Pulmonary Hospital – Rousse, and patients data  through the “Open Doors” 
2009 – 2012, Ruse were used. For the period from 2009 to 2012 5 400 people were surveyed. On  
4 065 of them were performed physical examination. There were found 13 new cases of patients with 
active tuberculosis and 156 with latent tuberculosis. New TB cases diagnosed in the weeks of “Open 
Doors” range between 7.3% and 4% per year. There is a tendency to increase the number of registered 
persons with LTBI in the initiative, from 6% in 2009 to 14.3% in 2012.

In the current prevalence of active tuberculosis, "Open Doors" initiative is effective for early detection 
and treatment of pulmonary tuberculosis despite the relatively small number of newly diagnosed 
patients, as it provides access to medical attention and shortens the path of risk patients.

Key words: week of “Open Doors”, pulmonary tuberculosis, latent tuberculosis infection
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Увод:
Според последните статистически данни на 

СЗО новоткритите случаи на туберкулоза на-
маляват от няколко години, но въпреки това  
глобалната тежест  на туберкулозата остава 
огромна.

През 2011 г. са регистрирани 8.7 млн. нови 
случаи на туберкулоза, 13% ко-инфектирани с 
HIV. 1.4 милиона души са починали от туберку-
лоза.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) 
продължава да расте и достига почти 60 000 в 
световен мащаб през 2011 г. Свръхрезистент-
ната туберкулоза, или XDR-TB, е 9.0%  от MDR-
TB в световен мащаб (3).

В Европа за 2011 година са отчетени 295 968 
нови случая на TB, 56.5% от тях са ко-инфекти-
рани с HIV. Смъртността е над 44 000 в абсолю-
тен брой.

Около 30 000 са откритите MDR-TB случаи 
в Европа за 2011 година, като 11% от тях са 
свръхрезистентна ТБ (XDR-TB). 

В 18 от 53-те европейски страни е съсредо-
точена: 
• 85% от заболеваемостта и болестността от 

туберкулоза в цяла Европа;
• 92% от смъртността от белодробна туберку-

лоза; 
• 91% от TB/HIV ко-инфектираните за Европа;
• 98% от всички MDR-TB. 

Тези 18 страни са обединени в група с най-
голям приоритет на наблюдение (HPC - high-
priority countries) и България е една от тях. 

Останалите са: Армения, Азербайджан, Бе-
ларус, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, 
Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Русия, Та-
джикистан, Турция, Туркменистан, Украйна и 
Узбекистан (6).
Проблемът туберкулоза в България:

Благодарение на предприетите дейности 
в изпълнение на „Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в Ре-
публика България”, на Програма „Подобряване 
на контрола на туберкулозата в България” и 
Програма „Укрепване на Националната про-
грама по туберкулоза в България”, които се 
финансират от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария, в България през 
последните години се наблюдава тенденция за 
намаляване на заболеваемостта от туберкуло-
за – от 38.5 на 100 000 през 2008 г. до 27.9 на 
100 000 през 2011 г. В сравнение, с тази в стра-
ните от ЕС (средно 14.2 на 100 000 население) 
тя е около 2 пъти по-висока. За област Русе за-
болеваемостта е по-ниска в сравнение с тази 
за страната (табл. 1) (2, 5).

Introduction:
According to the latest statistics of WHO new 

cases of TB have reduced for several years, but 
despite this encouraging progress, the global 
burden of TB remains enormous. There were an 
estimated 8.7 million incident cases of TB in 2011, 
13% co-infected with HIV. There were also 1.4 mil-
lion deaths from TB.

The number of cases of MDR-TB is increasеd 
and reached almost 60 000 worldwide in 2011. 
The average proportion of MDR-TB cases with 
XDR-TB (extensively drug-resistant TB) is 9.0% (3).

In 2011, the countries of the WHO European Re-
gion detected 295 968 new TB cases and relapses, 
56.5%  co-infected with HIV. In the European Re-
gion TB mortality was around 44 000 in total.

In 2011, almost 30 000 multidrug-resistant tu-
berculosis (MDR-TB) cases in the European Re-
gion were detected. Extensively drug-resistant 
tuberculosis (XDR-TB) representing 11% of the 
MDR-TB cases in the European Region.

Taking in consideration this data, and the fact 
that the vast majority of the TB burden occurs in 
the 18 high-priority countries of the European re-
gion (91% of TB/HIV co-infections, and 98% of the 
MDR-TB), the main efforts to combat and prevent 
TB in the region need to be focused there.

In 18 of the 53 European countries is concen-
trated:
• 87% of the TB incidence, 87% of the prevalence; 

• 92% of the mortality caused by TB; 

• 91% of TB/HIV co-infections;
• 99% of the MDR-TB. 

These 18 countries are united in a group with 
the highest priority monitoring (HPC - high-prior-
ity countries). One of them is Bulgaria. 

The other are: Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, 
Lithuania, Moldova, Romania, Russia, Tajikistan, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan (6).

The problem of tuberculosis in Bulgaria:
Thanks to the activities of "National Programme 

for Prevention and Control of Tuberculosis in the 
Republic of Bulgaria", programme "Improvement 
of Tuberculosis Control in Bulgaria", programme 
"Strengthening of the National Tuberculosis Pro-
gramme in Bulgaria", financed by the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, in Bul-
garia in recent years there has been a decreasing 
trend in the incidence of tuberculosis – from 38.5 
per 100,000 in 2008 to 27.9 per 100,000 in 2011 
compared, however, with this EU countries (av-
erage 14.2 per 100 000 population) it is about 2 
times higher. For Ruse incidence is lower in com-
parison with that of the country (table 1) . (2, 5)
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Специализираната Белодробна болница в 
Русе разполага със стационарен блок с 2 от-
деления и 95 легла, и с диагностично-консул-
тативен блок, където работят специализирани 
кабинети за доболнична помощ, рентгенова, 
микробиологична и клинична лаборатория.
 Цел:

Да представим резултатите от инициативата 
„Седмица на отворени врати“ (СОВ) за период 
от 2009 до 2012г. за област Русе. 
Материали: 

Използвани са данните за област Русе от Го-
дишните статистически отчети на СБАЛПФЗС – 
Русе и отчетите за извършената дейност през 
седмиците на отворените врати. За периода от 
2009г. до 2012г. са анкетирани 5 400 граждани. 
На 4 065 от тях са извършени прегледи.
Резултати за област Русе:

СБАЛПФЗС – Русе организира четири пъти 
годишно  СОВ. От 2009 до 2012 година са про-
ведени 14 пъти седмици на „Отворени врати”, 
анкетирани са 5 400 граждани, от тях на 4 065 
са извършени прегледи. Открити са 13 нови 
случая на болни с активна туберкулозна ин-
фекция и 156 с латентна туберкулозна инфек-
ция (Фиг. 1) (1).

Pulmonary Hospital (SHATPPD) Ruse has an 
inpatient unit with 2 wards and 95 beds, and 
diagnostic-consultative centre, which employs 
specialized offices for outpatient, X-ray, microbio-
logical and clinical laboratory.

Objective:
To present the results of the "Open Door" initia-

tive in region Ruse (2009 – 2012).

Materials:
The data from annual statistical reports of Spe-

cialized Pulmonary Hospital – Ruse, and patients 
data  through the “Open Doors” 2009 – 2012, Ruse 
were used.

Results for Ruse:
Four times per year SHATPPD – Ruse organized 

“Week for Open Doors” (WOD). From 2009 to 2012 
there have been 14 times WOD. 5 400 people were 
surveyed. Physical examination were performed 
on 4 065 of them. There were found 13 new cases 
of patients with active tuberculosis infection and 
156 with latent tuberculosis infection (Fig. 1) (1).

Между 2009 и 2012 г. през СОВ в страната са 
изследвани  62 815 граждани. Открити са 693 
случая на болни с активна туберкулоза и 2 199 
с латентна туберкулозна инфекция.

5 400 граждани са анкетирани за този пери-
од в Русе. От тях са прегледани 4 065. 2 591 са 
били клинично здрави. 1 447 са били съмни-
телни, като сред тях са открити 156 с ЛТБИ и 13 
нови болни с активна туберкулоза. На Фиг. 2 са 
представени резултатите от СОВ за област Русе 
по години.

In the country 62 815 people were questioned 
between 2009 and 2012 in the WOD. There were 
found 693 cases of patients with active tubercu-
losis and 2 199 with latent tuberculosis infection.

5 400 people were questioned for these years 
in Ruse. 4 065 have performed physical examina-
tion. 2 591of them were healthy, 1 447 were sus-
pected.There were found 156 patients with LTBI 
and 13 new patients with active tuberculosis.

The results in years are present in Fig. 2

Година

2009
2010
2011
2012

България
33,6
30,6
27,9

Русе област
29,9
30,3
21,1
21,8

Заболеваемост от туберкулоза (на 100 000 население) Year

2009
2010
2011
2012

Bulgaria
33,6
30,6
27,9

Ruse region
29,9
30,3
21,1
21,8

Incidence of tuberculosis (per 100 000 population)

Табл. 1. Сравнителни данни за заболеваемостта 
от туберкулоза за страната и област Русе (период 
2009г. – 2012г.).

Фиг. 1. Резултати от седмиците “Отворени врати” 
2009 – 2012 г. за област Русе.

Fig. 1. Results of the "Open door" for 2009-2012, 
region Ruse.

Таble 1. Comparative data on the incidence of 
tuberculosis in the country and region Ruse (period 
2009 - 2012).

2591

1305

169 156

1335

13

Анкетирани без данни за ТБК
Questioned - not suspected

Анкетирани - прегледани - здрави
Questioned-examined-healthy

Съмнителни
Suspected

Открити
Patients with active tuberculosis

ЛТБИ
LTBI
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2009г. бяха организирани само две кампании 
СОВ, поради което броят на пациентите е по- 
малък в сравнение с другите години. 
ЛТБИ за област Русе:

Наблюдава се тенденция за повишаване на 
броя на регистрираните лица с ЛТБИ по време 
на инициативата – от 6% през 2009 достигат 
14.3% през 2012 г. Това е свързано и с добрата 
организация на работа на БЦЖ екипа, който в 
СБАЛПФЗ – Русе не беше ликвидиран (Фиг. 3).

In 2009 only 2 campaigns were organized, so 
the number of patients is smaller compared with 
other years.
LTBI for Ruse

There is a tendency to increase the number of 
registered persons with LTBI in the initiative, from 
6% in 2009, reaching 14.3% in 2012. This is associ-
ated with better organization of work of the BCG 
team, which in SHATPPD – Ruse was not liquidat-
ed (Fig. 3).

Новоткрити ТБК за област Русе: 
От 2007 до 2012 се наблюдава тенденция за 

намаляване на заболеваемостта за област Русе 
от 37.0 до 21.8 на 100 000 население. Новоот-
критите туберкулозно болни през седмиците 
на Отворени врати за периода 2009 – 2012г. ва-
рират между 7.3% и 4% за година (Фиг. 4).

New cases with active tuberculosis in region 
Ruse

From 2007 to 2012 there is a tendency to reduce 
morbidity in Rousse from 37.0 to 21.8 per 100 000 
population. New TB cases diagnosed in the weeks 
of open doors range between 7.3% and 4% per 
year (Fig. 4).

Фиг. 2. Резултати по години за област Русе. Fig. 2. Results divided by years for region Ruse.

Фиг. 3. Открити пациенти с латентна туберкулозна 
инфекция през СОВ.

Фиг. 4. Новооткрити пациенти с активна туберку-
лоза за област Русе през седмиците на СОВ 2009 
– 2012г. 

Fig. 4. New diagnosed patients with tuberculosis 
during 2009 – 2012. 

Fig. 3. Diagnosed patients with LTBI during 2009 – 
2012.
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В последните 2 години рентгенографиите и 
туберкулиновите проби са почти на едно ниво 
и по-малко от 2009 – 2010 г., което се дължи на 
по-добро прецизиране и организация на рабо-
та (Фиг. 5). 

In the last 2 years radiographs and tuberculin 
tests were almost in the same level  and less than 
2009 – 2010, which is due to a better precision 
and organization of work (Fig. 5).

Към настоящата статия представяме два слу-
чая на пациенти с новооткрита активна тубер-
кулоза, открити през седмиците на „Отворени 
врати”:

Клиничен случай 1: Жена на 50 години, 
здравно неосигурена, с протрахиран брон-
хобелодробен, болков, астеноадинамичен и 
фебрилно-интоксикационен синдром. От про-
веденото микробиологично изследване на 
храчка – БК дир. (+) (Фиг. 6). 

In this study we present two clinical cases with 
new diagnosed active pulmonary tuberculosis 
during weeks of "Open Doors":

Clinical case 1: Female, 50 years old, uninsured, 
with prolonged broncho-pulmonary syndrome, 
pain, intoxication and fever. Mycrobiological test 
– BK (+) (Fig. 6). 

Клиничен случай 2: Мъж на 70 годишна въз-
раст, с протрахиран астеноадинамичен синд-
ром и увеличени лимфни възли в шийната об-
ласт. БК (-). Доказан специфичен лимфаденит 
след биопсия на лимфен възел. От представе-
ната рентгенография, данни за медиастинална 
лимфаденомегалия (Фиг. 7). 

Clinical case 2: Male, age 70, with prolonged 
asteno-adynamia syndrome and lymph nodes in 
the neck area. BC (-). After lymph node biopsy the 
diagnosis tuberculosis lymphadenitis was proved 
(Fig. 7).

Фиг. 5. Диагностични изследвания (рентегено-
графия на бял дроб и туберкулинови проби) по 
години.

Fig. 5. Dignostic tests (X-ray of lung and tuberculin 
tests) by years.

Фиг. 6. Рентгенография на бял дроб на пациентката 
с данни за инфилтративна туберкулоза в дясна бе-
лодробна половина, оформени кавитации в дясно, 
върхово, подключично.

Фиг. 7. Рентгенография на бял дроб – разширен 
медиастинум с рентгенографски данни за лимф-
аденомегалия. В дясно върхово инфилтративно 
засенчване.

Fig. 6. X-ray of lung – patient with active pulmonary 
tuberculosis in the right, cavitation in the right upper 
lobe. 

Fig. 7. X-ray of lung – enlarged mediastinum, 
lymphadenomegaly. Infiltrative process in the right 
upper lobe.
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Перспективи на инициативата „Отворени 
врати”:

Постигане на глобалната цел на СЗО за нама-
ляване на заболеваемостта и смъртността от 
ТБК наполовина до 2015г., което за Европа и в 
частност  България едва ли ще бъде осъщест-
вено.

Туберкулозата е не само медицински, но и 
социално-икономически проблем за обще-
ството, тъй като нейното разпространение е 
свързано с актуални в момента явления като 
икономически спад, непълноценно хранене, 
злоупотреба с алкохол и наркотици, миграци-
ята, особено сред ромите, разпространението 
на HIV, хронични неспецифични възпалителни 
заболявания на белите дробове, замърсяване 
на околната среда, хроничен стрес и т.н. 

В този смисъл инициативи като „Отворени 
врати“ имат място, независимо от относител-
но малкия брой новооткрити болни, тъй като 
се осигурява достъп до квалифицирана меди-
цинска помощ и се скъсява пътя на рисковите 
пациенти. 

В Русе провеждаме 2 или 3 пъти годишно по-
добни инициативи и за неспецифичните бело-
дробни заболявания.
Дискусия:

Трудно е да се определи конкретната фи-
нансова полза. Ориентировъчно разходите 
за една седмица на инициативата “Отворени 
врати” за СБАЛПЗС – Русе през годините възли-
зат между 5 000 и 7 500 лева, като в това число 
не влизат сумите за медицинския труд, които 
се изплащат по програмите. По данни на СЗО 
средната сума за лечение на пациент с първа 
линия медикаменти за България е между 5 000 
и 10 000 US $.

Диагностиката и лечението на болните от 
туберкулоза у нас са безплатни за пациента, 
каквито са препоръките на СЗО. В тази връзка 
годишно разходите на МЗ само за осигуряване 
на необходимите медикаменти за болните от 
туберкулоза възлизат на 1.3 млн. лева, а общо 
разходите, свързани с тези болни, възлизат на 
8 млн. лева годишно (4).

DALY (Disability Adjusted Life Years) – изгубени 
години живот, поради заболяване, е често из-
ползван показател за измерване и сравняване 
на резултатите от здравните интервенции.

Perspectives of the "Open Doors":
In Europe and Bulgaria in particular, it is unlikely 

to realize reducing morbidity and mortality from 
TBC half by 2015, which is the global target of 
WHO.

Tuberculosis is not only medical but also social 
and economic problem of society since its dis-
tribution is related to phenomenas such as eco-
nomic crisis, poor nutrition, use of alcohol and 
drugs, migration, eespecially in the gypsies, the 
spread of HIV, chronic nonspecific inflammatory 
lung diseases, environmental pollution, chronic 
stress, etc.

In this sense, initiatives like "Open doors" have, 
regardless of the relatively small number of newly 
diagnosed patients, as it provides access to medi-
cal attention and shortens the path of risk pa-
tients.

In Ruse 2 or 3 times per year are carried out sim-
ilar initiatives for nonspecific lung diseases.

Discussion:
Specific financial benefit is difficult to deter-

mine. The estimated cost for a week of "open 
doors" for SHATPPD – Ruse in the years is between 
5 000 and 7 500 levs, medical work, which is paid 
from the programmes, is not included. Accord-
ing to the WHO, the average amount for treating 
a patient with the first line drugs for Bulgaria is 
between 5 000 and 10 000 US $.

Diagnosis and treatment of tuberculosis in our 
country are free to the patient, such as the WHO 
recommendations. In this regard, the annual cost 
of the MH only to provide the necessary medica-
tion for tuberculosis amounted to 1.3 million bul-
garian levs, and total costs associated with these 
patients amounted to 8 million bulgarian levs per 
year (4).

The disability adjusted life year (DALY) is a com-
monly-used metric for measuring and comparing 
health outcomes across interventions.

Популация

Пациенти
с БК(+) TBК 

Пациенти с БК(-)  
или извънбелодробна TBК 

Пациенти 
с MDR-TB
Пациенти 

с HIV и ЛТБИ
Пациенти 

с HIV и ТБК
Суспектни 

за ТБК

Цена за предотвратени  
DALY (US$)

5–50

60–200

200–800

15–300

100–365

40–200

Интервенция

Конвенционална терапия 
по DOTS 

Конвенционална терапия 
по DOTS

18–24 лечение  
по препоръките на СЗО

Профилактика  
с Isoniazid 
Терапия 

по DOTS и ART
Диагностика 

POPULATION

Patients with  
smear-positive TB

Patients with smear-negative 
or extrapulmonary TB
Patients with MDR-TB

People living with HIV, 
infected with TB

People living with HIV, with 
TB disease

People in whom TB is 
suspected

COST PER DALY  
AVERTED (US$)a

5–50

60–200

200–800

15–300

100–365

40–200

INTERVENTION

First-line treatment  
under DOTS

First-line treatment  
under DOTS

18–24 months of second-line treatment 
under WHO guidelines

Isoniazid  
preventive therapy

First-line drugs  
under DOTS plus ART

Diagnosis of TB using Xpert MTB/RIF  
as an add-on to smear

Taбл. 2. Анализ според DALY, в зависимост от формата на бело-
дробната туберкулоза и необходимото лечение.

Table 2. Analysis by DALY, depending on the form of pulmonary 
tuberculosis and necessary treatment.
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Използвани съкращения:
СОВ – Седмица на отворените врати 
ЛТБИ – латентна туберкулозна инфекция
СБАЛПФЗ – специализирана болница за ак-

тивно лечение на пневмофтизиатрични забо-
лявания

СЗО – световна здравна организация
DALY –  Disability Adjusted Life Years

Abbreviations:
WOD – Week of Open doors
LTBI – Latent tuberculosis infection
SHATPPD – Specialized Hospital for Active 

Treatment of Pneumophtisiatric Diseases

WHO – World Health Organization
DALY – Disability Adjusted Life Years
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“ОТВОРЕНИ ВРАТИ” – 
 РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ  

ЗА ОБЛАСТ РУСЕ 

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

Приложена за лечението на туберкулозата, 
DALY  е приблизително равна на една година 
от спасен живот.

В таблицата са обобщени наличните доказа-
телства за рентабилността на интервенциите, 
свързани с TBК, според Глобалния доклад на 
СЗО за 2012 г. (3).

Има пропорционална зависимост между те-
жестта на туберкулозата и стойността в DALY 
(табл. 2).

СЗО определя една интервенция като "мно-
го рентабилна", ако цената на предотвратена-
та DALY е по-ниска от размера на БВП на глава 
от населението на страната, в която тя се осъ-
ществява. Според този показател, интервенци-
ите за TB са силно ценово ефективни. 

Ползите се изразяват не само с парична 
стойност, но и с подобряване в качеството на 
живот, измерено с  QALY (Quality Adjusted Life 
Years), включително и удължаване на живота.
Заключение:

При сегашната заболеваемост от туберкуло-
за активната инициатива “Отворени врати” е 
ефективна за ранното откриване и лечение на 
белодробна туберкулоза.

Applied to TB treatment, a DALY averted is ap-
proximately equal to a year of life saved. The fol-
lowing table summarizes the available evidence 
on the cost effectiveness of interventions for TB 
care and control (3).

There is proportional correlation between the 
severity of tuberculosis and the cost per DALY 
(table 2).

WHO defines an intervention as “highly cost ef-
fective” if the cost per DALY averted is less than 
the GDP per capita of the country in which it is be-
ing implemented. According to this benchmark, 
interventions for TB care and control are highly 
cost effective.

Benefits are expressed not only in monetary 
value but also in improving the quality of life 
measured by the QALY (Quality Adjusted Life 
Years) and prolongation of life.
Conclusion:

In the current prevalence of active TB "Open 
Doors" initiative is effective for early detection 
and treatment of pulmonary tuberculosis.


