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Мотиви 

Относно: създаване на лабораторна мрежа за диагностика на COVID-19 

На 30 януари 2020 г. Световна здравна организация (СЗО) обяви спешност за 

общественото здраве от международно значение, поради бързото разпространение на 

тежко заболяване, наречено впоследствие COVID-19, предизвикващо смърт от нов, 

неизвестен до сега коронавирус. По-късно, разпространението на заболяването обхвана 

няколко континента, поради което СЗО обяви пандемия от COVID-19, което е тежка 

извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и в световен мащаб 

с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.  

Заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна 

ситуация, което изисква своевременното въвеждане на мерки за намаляване на риска от 

разпространение с възможност за адаптиране към новите научни данни за заболяването 

и причинителя му.  

Съществено значение за определяне на мерките е провеждането на вирусологичен 

надзор на COVID-19. Съгласно дефиницията за потвърден случай на заболяването, 

съответстваща на дефиницията на Европейския център за превенция и контрол на 

заболяванията, от водещо значение е провеждането на лабораторно изследване по метода 

PCR. В тази връзка, както и за навременно откриване и диагностика на заболяването, в 

страната се създава лабораторна мрежа за провеждане на високоспециализирано медико-

диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ в 

определени за целта лаборатории в лечебни, здравни заведения и в РЗИ.  

Предвид необходимостта от навременно изследване и доказване на всеки 

съмнителен за COVID-19, списъкът с лаборатории, които извършват PCR изследване на 

болни и контактни лица непрекъснато се разширява, с което се цели осигуряването на 

достъп на гражданите от различни населени места до възможността за тестване за новия 

коронавирус и свързаните с това навременна изолация или хоспитализация на 

лабораторно потвърдени заразени лица. 

С оглед увеличаване на качествения лабораторен капацитет в страната и съгласно 

насоките на Световна здравна организация, се въвежда като изискване първите 5 

положителни проби и първите 10 отрицателни проби на заболели, които отговарят на 

дефиницията за случай и са изследвани в регионални лаборатории да се изпратят за 

потвърждаване в националната референтна лаборатория. С това се цели създаването на 

мрежа от надеждни лаборатории за изследване на SARS-CoV-2 на национално ниво.  
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Провеждането на лабораторен надзор на COVID-19 e в основата на 

предприемането на насочени противоепидемични мерки в обществото - при доказани 

епидемични огнища (семейства, работни колективи, домове за стари хора, детски и 

учебни заведения), при определяне типа на разпространение на инфекцията, при оценка 

на тежестта на протичане и степента на хоспитализация, целящи ограничаване 

предаването на заболяването, неговото правилно и навременно лечение, 

предотвратяване на възникнали усложнения и на неблагоприятните последици от 

COVID-19. 

 

 

    


