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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

На кирилица: 

БГВ – битова гореща вода  

БДС – Българси Държавен Стандарт 

БЗС – Българския Зъболекарски Съюз 

БСВ – битова студена вода 

ВАП – пневмония, асоциирана с апаратна вентилация 

ВБИ – вътреболнични инфекции 

ВС – водопреносна система 

ВСДЮ – водна система на денталния юнит 

ДЮ – дентален юнит 

ИДП – индивидуални дентални практики 

ИСДО – инфекции, свързани с денталното обслужване 

ИСМО – инфекции, свързани с медицинското обслужване 

ЛБ – Легионерска болест 

ЛЗЗ – лечебни здравни заведения 

ЛПС – лични предпазни средства 

ЛЧХ – Лицево-челюстна хирургия 

КАИК – Катетър асоциирани инфекции на кръвообращението 

КАИУТ – Катетър асоциирани инфекции на уринарния тракт 

КИПВЕХ  – Клиниката по изгаряния, пластична, възстановителна и 

естетична хирургия 

КФХ – Краниофациална хирургия 

НИ – нозокомиални инфекции 

НЦЗПБ – Национален Център по Заразни и Паразитни Болести 

ОИЗ – остри инфекциозни заболявания 

ООБИ – особено опасни бактериални инфекции 

ПБВ – план за безопасност на водите  

РЗИ – регионална здравна иснпекция 

СЖА – свободно живеещи амеби 

ФДМ – Факултета по дентална медицина 

ХК – хирургичен комплекс 
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На латиница: 

CDC – Център за контрол и превенция на заболяванията 

cfu/ml – колония формиращи единици на милилитър 

CNS – коагулазо-негативни стафилококи 

ELISA – ензимно-свързана имуносорбентен анализ 

MRSA – метицилин-резистентни Staphilococcus aureus 
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I. Въведение 

Познаването на теорията и практиката в епидемиологията на 

инфекциите свързани с медицинско обслужване (ИСМО) в частност с 

дентално обслужване (ИСДО) са ежедневно професионално задължение на 

денталните лекари. Пациентите и денталният персонал могат да бъдат 

изложени на патогенни микроорганизми, включващи Сytomegalvirus, HBV, 

HCV, Herpes simplex virus type 1 и 2, HIV/СПИН, Mycobacterium 

tuberculosis, стафилококи, стрептококи и други, които колонизират или 

инфектират устната кухина и респираторния тракт. Експертите уточняват, 

че денталният персонал освен лекари, сестри и зъботехници, включва и 

администрация и помощен персонал, които, въпреки че не са директно 

свързани с диагностика и лечение, са потенциално изложени на тези 

микрорганизми. Редица проучвания в чуждата литература предоставят 

непрекъснато нови данни по темата, но все още у нас епидемиологичния 

риск не се познава или не се дооценява. 

Микроорганизмите могат да бъдат пренесени в денталния кабинет с 

оборудването и различни пособия чрез: директен контакт с кръв, орални 

секрети или други материали от пациента; индиректен контакт с 

контаминирани обекти (инструменти, екипировка или повърхности); 

контакт на конюнктивите, носната или орална лигавица с аерозол 

(капчици, пръски), съдържащ микроорганизми, отделени от инфектиран 

човек разпръснати на близко разстояние (кихане, кашляне или говор); 

инхалиране на преносими чрез въздуха микроорганизми, които могат да 

престоят във въздуха за дълъг период от време. Огромен интерес 

предизвикват онези бактерии, пренасяни чрез водната система на 

денталния юнит, особено Legionella spp., още повече непроучена в нашата 

дентална практика.  

Рискът от предаване на инфекции в денталната практика е свързан с 

наличието на източници на инфекции, съответно пациент (болен или 

заразоносител) и обслужващ персонал (болен или заразоносител). 

Установяването им изисква провеждане на епидемиологична анкета от 

денталния лекар. Във всички случаи  трябва да се имат в предвид 

аксиомите, че всеки пациент е потенциално заразен и че всеки от 

персонала сам пази себе си. Още повече Медицинският стандарт за 

профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (Наредба № 3 от 

8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и 

контрол на вътреболничните инфекции, ДВ бр. 43 от 14.05.2013 г.) 

регламентира задължителния характер на защитата на пациенти и 

персонал.  
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ІІ. Цел и задачи на проучването 

ЦЕЛ 

Целта на дисертационният труд е да се проведе комплексно проучване 

на основни епидемиологични и микробиологични характеристики на 

инфекции, свързани с дентално обслужване, по отношение на източниците, 

механизмите, пътищата и факторите на предаване,  за да се усъвършенства 

превенцията и контрола на инфекциите.  

 

ЗАДАЧИ 

1. Да се проведат епидемиологични и микробиологични проучвания, 

свързани с разпространението на Legionella spp. в денталната 

практика: 

1.1. Изследвания на водните пътища в денталната практика (дентален 

юнит и водопреносна система).  

1.2. Сероепидемиологично проучване за установяване наличието на 

антитела срещу Lеgionella spp. (anti-L.pneumophila Sg1-6 

IgG+IgM) сред дентален/ медицински  персонал.  

 

2. Да се проведат епидемиологични и микробиологични проучвания 

сред  хоспитализирани пациенти, болнична среда и дентален 

персонал в денталната практика: 

2.1. Клинико-епидемиологични и микробиологични проучвания на 

хоспитализирани  пациенти и обекти от външната дентална среда 

в клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ).  

2.2. Микробиологични проучвания на обекти от външната среда в 

индивидуални дентални практики в сравнителен план – преди и 

след терапия на пациент. 

2.3. Микробиологични проучвания на ръце на дентален персонал и 

студенти преди извършване на рискови манипулации. 

 

3. Експериментални проучвания, свързани с нивото на 

деконтаминация на критични и полукритични дентални 

инструменти: 

3.1. Оценка качеството на ръчната предстерилизиационна обработка 

на критични и полукритични дентални инструменти посредством 

прилагане на бензидинов тест.  
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3.2. Провеждане на 4 различни тест-дизайна за оценка на ръчната 

деконтаминация на инструменти с особен дизайн, посредством 

предхождащо контаминиране със суспензия Enterococcus faecalis.  

 

4. Анкетни проучвания в денталната практика за оценка на 

епидемиологичния риск и нивото на познание на медицинския 

стандарт по превенция и контрол на инфекциите:  

4.1. Оценка нивото на познание на денталните лекари относно 

медицинския стандарт по превенция и контрол на 

нозокомиалните инфекции в  денталната практика.  

4.2. Оценка на рисковите екзпозиции и степента на прилагане на 

основни предпазни средства от студенти по дентална медицина 

по време на работа с пациент.  

4.3. Оценка на познанието на студенти и специалисти по медицина и 

дентална медицина относно клинико-епидемиологичните  

характеристики  на Легионерската болест.  

4.4. Оценка на необходимостта от дентална сестра в превенцията и 

контрола на инфекциите в индивидуалните дентални практики. 
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ІІІ. Материали и методи 

Материали, използвани при собствените проучвания 
 

 Епидемиологични и микробиологични проучвания, свързани с 

разпространението на Legionella spp. в денталната практика. 

  

1. Изследвания на водните пътища в денталната практика (дентален 

юнит и водопреносна система). 

Проспективно епидемиологично и микробиологично проучване за 

определяне наличието на легионелни и нелегионелни бактерии във 

водопреносната система (ВС) и водната система на денталния юнит 

(ВСДЮ). Изследвани са общо 56 водни проби, съответно от Факултет по 

дентална медицина (ФДМ) – 18, Хирургичен комплекс (ХК) УМБАЛ „Св. 

Георги”, гр. Пловдив – 27, Индивидуални дентални практики – 10 и МБАЛ 

Пловдив – 1. 

Пробосъбирането се провежда планово в продължение на март 2013 – 

март 2014. Паралелно с пробовзимането са замервани и някои физико-

химични показатели на водата: температура на битова гореща вода (БГВ), 

температура на битова студента вода (БСВ) и съдържание на свободен 

хлор. Тези дейности са извършени в съответствие с методиките на 

Европейската Работна Група по Легионелни Инфекции от специално 

обучен за целта персонал. Обследването и пробонабирането съответства на 

EWGLI Technical Guidelines for the investigation, control and prevention of 

travel associated Legionnaires’ Disease, 2011 и по изискванията на ISO 

11731 и БДС ЕN ISO 11731-2 от номинираната от Европейската Надзорна 

Мрежа за Легионерска болест към ECDC референтна за България 

лаборатория в НЦЗПБ.  

Допълнително, 21 водните проби (води за медицински и битови 

нужди) са изследвани за наличие на свободно живеещи амеби (СЖА).  
 

2. Сероепидемиологично проучване за установяване наличие на 

антитела срещу Lеgionella spp.(anti-L.pneumophila Sg1-6 IgG+IgM) 

сред дентален/медицински персонал.  

В проучването са обхванати общо 156 лица, разпределени в две групи: 

I група (n=66) – здравен персонал (медицински/ дентален) и II група (n=90) 

– контролна. 

Критерии за включване в първата група са: възраст над 25 години 

(практика в лечебно заведение минимум 1 година), работа с 

медицински/дентални устройства, генериращи воден аерозол и липса на 
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анамнестични данни за пневмония в последните 6 месеца. Средната 

възраст±SD на участниците в първата група е 46.39±12.09 години (от 26 до 

71 години) при съотношение жени спрямо мъже (4.5:1). В допълнение, 

серумните проби за първата група са подбрани сред работещи в лечебни 

заведения с воден мониторинг за наличие на Legionella spp.  

Критериите за включване във втората група са: възраст над 20 години, 

липса на анамнестични данни за пневмония и отсъствие на дентални 

манипулации в последните 6 месеца, предхождащи проучването. Средната 

възраст ±SD на контролната група е 50.06±13.84 години (от 24 до 80 

години) при  съотношение жени спрямо мъже (1.04:1). 
 

 Епидемиологични и микробиологични проучвания сред  

хоспитализирани пациенти, болнична среда и персонал в 

денталната практика. 
 

1. Клинико-епидемиологични и микробиологични проучвания на 

хоспитализирани  пациенти и обекти от  болничната среда в 

Клиника по Лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ).  

Обхванати са 142 пациенти с възпалителни заболявания, на които са 

проведени микробиологични изследвания. Изследвани са 45 проби от 

болничната среда (водно-въздушна спринцовка, плот на работна количка, 

дръжка на лекарствен шкаф, дръжка на врата, фаянс над работен плот, 

работно облекло, мивка, калъфка, биофилм от чешма). Проучването е 

проведено през 2014 г. 
 

2. Микробиологични проучвания на обекти от външната среда в 

индивидуални дентални практики (ИДП) в сравнителен план –

преди и след терапия на пациент. 

 Изследвани са 120 проби от обекти, които са в близост до денталния 

юнит: повърхност на маса (n=30), плювалник (n=22), кутия за използвани 

инструменти (n=20), дръжка на рефлектор (n=24) и работно облекло 

(n=24). Пробите са взети в сравнителен план: 60 преди и 60 след дентална 

манипулация. Проучването е проведено в 5 индивидуални дентални 

практики през ноември 2014 г. -февруари 2015 г. 

 

3. Микробиологични проучвания на  ръце на дентален персонал и 

студенти преди извършване на рискови манипулации. 

Изследвани са 54 проби от ръце (14 дентални лекари и 40 студенти по 

дентална медицина) за определяне на кожната микрофлора и 
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отдиференциарнето на резидентната от транзиторната, след хигиенна  

дезинфекция на ръце с алкохол-съдържащ антисептик и преди извършване 

на рискова манипулация. Кожният антисептик е приложен съгласно 

утвърдените стандарти за количество и експозиция по метода на „шесте 

стъпки”. Проучването е проведено през месец юни 2015г. 

 

 Експериментални проучвания, свързани с нивото на 

деконтаминация на критични и полукритични дентални 

инструменти. 

 

1. Оценка на качеството на ръчната предстерилизиационна 

обработка на критични и полукритични дентални инструменти 

посредством прилагане на бензидинов тест.  

Изследвани са 485 дентални инструменти (205 едри и 280 дребни. В 

групата на едрите инструменти са изследвани:огледало (50 броя), сонда (50 

броя), пинсета (55 броя) и клещи (50 броя). В групата на дребните 

инструменти са изследвани: нервекстрактори (60 броя), стоманени борери 

(80 броя), К-пила (70 броя), Н-пила (70 броя). Приложена в бензидинова 

проба за оценка нивото на рутинната ръчна предстерилизиационна 

обработка на критични и полукритични дентални, видимо контаминирани 

с кръв. Проучването е проведено през 2015 г. (м.януари- м.февруари).  

Използван е следният алгоритъм:  

1). видимо контаминирани с кръв едри и дребни инструменти се 

потапят във ваничка с дезинфектант за 30 минути. Използван е 

дезинфектант с бактерицидно, вирусоцидно (enveloped viruses), 

туберкулоцидно и  фунгицидно действие, съдържащ активно действащите 

вещества alkylamine и N,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl) ammonium  

propionate;  

2). следва механично ръчно почистване на всички инструменти с 

четка, изплакване и подсушаване. Използваната четка се дезинфекцира 

след работа;  

3). накапване с капкомер на 3 капки бензидинов разтвор по 

инструментите. Пробата е качествена и се отчита като положителна при 

получаване на характерно синьо оцветяване (от бледо до интензивно 

синьо), показателно за наличие на остътъчни следи от кръв върху 

инструментите;  

4). инструментите, които са дали положителна бензидинова проба се 

подлагат на почистване във ултразвукова ваничка с дезинфекционен 
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разтвор на същия дезинфектант, използван  при първоначалната обработка 

на инструментите; 

5). повторно прилагане на бензидинова проба. 

  

2. Провеждане на 4 тест-дизайна за оценка на ръчната 

деконтаминация на инструменти с особен дизайн, посредством 

предхождащо контаминиране със суспензия Enterococcus  faecalis.  

160 проби от дентален инструментариум с особена форма и дизайн (К-

пила, Н-пила, борери, клещи) са контаминиране с контролен щам 

Enterococcus faecalis. В последствие са приложени 4 различни по своята 

същност тест-дизайна за ръчно почистване и дезинфекция. При всеки 

дизайн са тествани 40 инструмена (по 10 от посочените видове). 

Резултатът от предстерилизационната обработка е оценен посредством 

нивото на редукция на контролния щам. Използвани са дезинфекционни 

препарати и ензимен препарат, съгласно указанията на производителя: 

Deconex dental BB (състав – етандиал, пентандиал, 

дидецилдиметиламониевихлориди) за дребния дентален инструментариум 

(К-пила, Н-пила, борери), Sekusept pulver classic (състав – пероцетна 

киселина) за едър дентален инструментариум (клещи) и Aniosyme DD1 

(ензимен препарат). Проучването е проведено през м. юли 2015 г.  

Тест-дизайни: 

Тест дизайн I – 15 мин. потапяне в дезинфекционен разтвор, след 

което контаминираните инструменти се изплакват на течаща вода и се 

премества за изсушаване за 1 час при повишена температура от 45°С. 

Тест дизайн II – започва с изсушаване на инструментите само за 15 

мин. при стайна температура. Следва потапяне в продължение на 15 мин. с 

2 мин. четкане в дезинфекционен разтвор. Накрая инструментите се 

изплакват за половин минута на течаща вода. 

Тест дизайн III – започва с 60 мин. изсушаване при стайна 

температура. Почистването и дезинфекцията започва с половин минута 

изплакване под течаща вода, следвано от 10 мин. потапяне и 2 мин. 

четкане в разтвор на ензимен детергент. Отново за половин минута 

изплакване под течаща вода и след това 15 мин. потапяне в 

дезинфекционен разтвор. Процесът завършва с изплакване с вода.  

Тест дизайн IV – започва с 60 мин. Изсушаване при стайна 

температура. Следва 10 мин. потапяне и 2 мин. четкане в дезинфекционен 

разтвор. Отново за половин минута изплакване под течаща вода и след 

това повторно потапяне в дезинфекционен разтвор на същия препарат за 

15 мин. Процесът завършва с изплакване с вода.  
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 Анкетни проучвания в денталната практика за оценка на 

епидемиологичния риск и нивото на познание на медицинският 

стандарт по превенция и контрол на инфекциите.  
 

1. Оценка нивото на познание на денталните лекари относно 

медицинският стандарт по превенция и контрол на 

нозокомиалните инфекции в  денталната практика.  

Участват 162 дентални лекари с индивидуални практики в Пловдив, 

от които 96 са и преподаватели във Факултет Дентална медицина на 

Медицински Университет -Пловдив. Изработена е и използвана анонимна 

анкетна карта с 36 въпроса, базирани на Наредба № 39 от 2010 г. за 

превенция и контрол на ВБИ/ НИ. Проучването е проведено през 2012 г. 

(м.септември). 
 

2. Оценка на рисковите екзпозиции и степента на прилагане на 

основни предпазни средства от студенти по дентална медицина по 

време на работа с пациент.  

Участват 93 студенти по дентална медицина ІV курс с едногодишна 

денталната  практика (започват работа с пациенти от III курс).Изработена е 

и използвана анонимна анкетна карта с 6 въпроса. Проучването е 

проведено през 2012 г. (м. април). 
 

3. Оценка на познанието на студенти и специалисти по медицина и 

дентална медицина относно клинико-епидемиологичната 

характеристика на Легионерската болест.  

Проучването обхваща 185 студенти и специалисти по медицина и 

дентална медицина от гр. Пловдив (21 лекари, 29 стажант-лекари, 34 

студенти по медицина, 33 дентални лекари, 25 стажанти по дентална 

медицина и 43 студенти по дентална медицина).  

Данните са събрани чрез пряка индивудуална анонимна анкета, 

разработена специално за  проучването, включваща 16 затворени въпроса 

тип "меню" с възможност за повече от един верен отговор. Проведено е в 

гр. Пловдив през 2015 г. (м. януари – м.февруари).  
 

4. Оценка на необходимостта от дентална сестра в превенцията и 

контрола на инфекциите в индивидуалните дентални практики. 

50 дентални лекари с индивидуални дентални практики в Пловдив са 

анкетирани с изработена за целите карта с 4 въпроса относно 

необходимостта от дентална сестра в превенцията и контрола на 

инфекциите в денталната практика. Проучването е проведено през 2014 

година ( м.октомври-м.ноември). 
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МЕТОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СОБСТВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ 

I. Комплексен епидемиологичен метод.  

II. Експериментален метод. 

III. Лабораторни методи: 
 

1. Микробиологични конвенционални изследвания, проведени в 

Катедрата по Микробиология и клинична имунология на 

Медицински Университет - Пловдив. 

 Микробиологични изследвания на проби от повърхности и 

инструменти преди и след дезинфекция и/или автоклавиране от дентални 

кабинети, манипулационни и операционни зали на Клиника по Лицево-

челюстна хирургия и индивидуални дентални практики в гр. Пловдив. 

Материали: Смив от повърхности, взети със стерилен тампон  и 

поставени в транспортна среда. Ползвани са следните хранителни среди за 

култивиране на микроорганизмите: Кръвен агар, Левин и Хром агар. 

 Микробиологично изследване на смив от ръцете на дентален 

персонал. 

Материали: Смив от ръце след хигиенна дезинфекция и преди 

извършване на рискова манипулация, взет със стерилен тампон и поставен 

в транспортна среда. 

Хранителни среди за култивиране: Кръвен агар, Левин и Хром агар. 

 Микробиологично изследване на контаминирани с контролен щам 

Enterococcus faecalis дентални инструменти за оценка нивото на 

деконтаминация (почистване и дезинфекция) при 4 различни тест-дизайна.  

Материали: След прилагане на всеки тест дизайн са  взети  смивове от 

инструментите със стерилен тампон  и поставени в транспортна среда. 

Хранителни среди за култивиране: Кръвен агар. 

Методика: 

1. Материалът взет със стерилния тампон  се посява на Кръвен агар. 

2. Култивиране 24 часа на  37Сº . 

3. Отчитане на пробите на 24
-я
 час (отчитаме микробното число 10

5
, 10

4
, 10

3
).  

Оценка: Критериите за успешен процес на почистване и дезинфекция е 

редукционен фактор (РФ) с най-малко 5 log или редукция с 99.999%. 
 

2. Микробиологични изследвания на водни проби за наличие на 

Легионелни и нелегионелни бактерии, проведени в Националната 

Референтна Лаборатория “ООБИ” при НЦЗПБ- София. 

Вземане и изследване на проби: 
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1. Пробите са взети в стерилни контейнери от 500 мл. Вземането на 

водата става след механично разместване на биофилма и веднага след 

отваряне на крана на умивалника или накрайника на денталния юнит.  

Физико-химичните измервания след вземане на пробата: 

1. Измерване на свободен хлор – извършва се на студената вода с 

преносим апарат PICO (MERCK). Инструментът използва DPD 

фотометричен метод (DPD индикатор = N, N-диетил-p-фенилендиамин).  

2. Температурта на студена вода – измерва се след 2 мин. от отваряне 

на крана за студена вода след вземане на пробата. 

3. Температурта на топла вода – измерва се след 1 мин. от отваряне на 

крана за топла вода след вземане на пробата. 

Предварителна обработка: 

Концентрация чрез филтриране през филтър с пора 0.22 m и 

центрофугиране за 30 мин. при 3000 оборота. 

Посявка: 

По 0.1 мл от концентрата от всяка проба върху селективна среда за 

легионели по 3 Петриеви панички: нативна проба; термично инактивирана 

проба (30 мин. на 50
0
С) и киселинно обработена проба (5 мин. при 

рН=2.2). Култивиране до 10 дни (срок на наблюдение) при 36
0
С1

0
С, 

атмосфера съдържаща 2-5% СО2 и влажност 80%. 

Колонии, съмнителни за легионела (появили се след 36 часа и 

показващи характерна структура на матово стъкло при наблюдение на 

стереомикроскоп) се субкултивират на сектори BCYE агар и КА (кръвен 

агар) за определяне на цистеинова зависимост. След 48 час субкултури, 

расли на BCYE агар, но не на КА се подлагат на последваща 

идентификация за принадлежност към род Legionella. 

3. Серологични изследвания за определяне на антитела (IgG и IgM) 

на Legionella pneumophila в серум от дентален/медицински 

персонал, проведени в Националната Референтна Лаборатория 

“ООБИ” при НЦЗПБ- София. 

Използван е имуноензимен метод ELISA за определяне на серумен 

антитяло индекс (Ab index) към L.pneumophila Sg1-6 IgG+IgM (Vircell, 

Spain). Преди тестирането на включените в настоящото проучването 

(персонал и контроли), се проведе определяне на Ab index cut-off  чрез 

намиране на средния Ab index±SD в серумни проби от лица, покриващи 

следните критерии: възраст над 20 години, липса на анамнестичн данни за 

прекарана пневмония през последните 2 години, обитаване на 

еднофамилен дом без централно топлоподаване и професия, не свързана с 

рискове за ЛБ. Бе получен Ab index cut-off ≥ 5. Въз основа на така 

определеният cut-off, бе въведена скала за групиране на същинските 
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резултати, получени при сероепидемиологичното проучване на персонала 

и контролната групите: проби с нисък Ab index (<5), с междинен Ab index 

(5-11) и висок Ab index (>11).  

4. Статистически методи: 

- Параметричен анализ  на честотни разпределения 

- Непараметричен анализ 

- Логистично-регресионен  анализ 

- Графичен анализ 

Проведените сероепидемиологични проучвания, чиито резултати са 

включени в дисертационния труд, са одобрени от Комисията по Научна 

етика към Медицински Университет – Пловдив (протокол № 5/31.10.2013 

г.). Проучените проспективно лица са изследвани след писмено 

декларирано информирано съгласие и попълнена карта според целите и 

задачите на проучването. Част от проучванията са финансирани от 

вътреуниверситетски проект НО-01/2013 г.  

 

 

 

IV. Резултати и обсъждане 

4.1. Резултати и обсъждане на проведните епидемиологични и 

микробиологични проучвания, свързани с разпространението на 

Legionella spp. в денталната практика. 

  

Резултати и обсъждане на изследванията на водните пътища в 

денталната практика.  

Проведено бе проспективно епидемиологично проучване в периода 

март 2013 г. – март 2014 г. за определяне наличието на представители на 

Lеgionella spp. във водни проби от здравни заведения, имащи отношение 

към денталната практика. Поради фактът, че водната система на денталния 

юнит (ВСДЮ) често е обвързана със сградните водни системи (ВС), както 

и наличието на лежащо болни в някои дентални клиники се препоръчва 

обследване и на двете системи.  

С цел оценка легионелния статус на големи лечебни и здравни 

заведения (ЛЗЗ) и връзката му с легионелната контаминация на денталната 

апаратура, освен от дентални юнити, пробонабиране бе извършено и от 

асоциирани източници на водната система (ВС): душове, умивалници, 

терапевтични вани и др. За целта изследвахме водни проби от различни 

точки на ВС в сградата на ФДМ, както и от централни и крайни точки на 

етажа на ЛЧХ към ХК на УМБАЛ “Св. Георги” (централни – ЛЧХ и 
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крайни – Кранио-фациална хирургия (КФХ) и Клиника по изгаряния, 

пластична, възтановителна и естетична хирургия (КИПВЕХ). Пробите от 

индивидуални практики бяха само от денталните кабинети.  

От изследваните 56 водни проби от гр. Пловдив, наличие на 

култивируеми легионелни бактерии бе установено 32.14±6.24%. 

Разпределението на положителните проби е представено на Таблица 1. 

 

Таблица 1. Разпределение на изследваните обекти в гр. Пловдив за 

наличие на Lеgionella spp. според местоположението. 

Изследвани обекти  Брой проби 

n 

От тях (+) 

      n (%) 

ФДМ 18 0 (0) 

ЛЧХ 8 3 (37.5) 

Индивидуални дентални практики 10 1 (10) 

Кранио-фациална хирургия (КФХ) 9 6 (66.7) 

Клиника по изгаряния, пластична, 

възтановителна и естетична хирургия 

(КИПВЕХ) 

 

10 

 

8 (80) 

МБАЛ Пловдив 1 1 (100) 

ОБЩО 56 18 (32.14) 

 

Наличието им в около 1/3 от водните проби е факт, изискващ 

насочване вниманието на здравните специалисти, включително 

мениджърите на лечебните/ дентални заведения, предвид някои 

особености на този микроорганзъм и потенциалния риск, който има върху 

човешкото здраве. 

Бактериите от род Legionella, са случайни патогени за човека, но 

могат да причинят тежка, животозастрашаваща пневмония известна като 

Легионерска болест (ЛБ). ЛБ се проявява като спорадични случаи, 

клъстъри от такива и дори епидемични взривове достигащи до 

няколкостотин заболели. Legionella са водни микроорганизми, които 

контаминират с големи вариации в концентрацията разнородни направени 

от човека водни системи/устройства. Обичайно инфектирането на човек 

става при инхалиране или, особено в болнични условия, аспириране на 

контаминирана вода. 

Денталната практика, при която обичайно се формира фин воден 

аерозол, също крие риск от водни инфекции при пациенти и персонал. 

Установено е, че ниски концентрации на легионела могат да се излъчват от 
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водни системи и епидемиологичните доказателства сочат, че инфекция 

може да възникне на разстояние от източника на водния аерозол. 

От друга страна концентрацията на легионели във външната среда 

може да бъде недооценена поради технически препятствия при детекцията 

им. Известно е, че този бавнорастящ и необичайно придирчив организъм 

се култивира трудно. Това изисква добавяне на антимикробни съставки, 

които да инхибират конкурентни микроорганизми. Още повече, че 

жизнеспособни некултивируеми, но патогенни форми на легионела могат 

да присъстват във водните системи. Същевременно инфекциозният риск от 

водния аерозол, съдържащ легионели, зависи от оцеляването и 

стабилността на бактерията в него. Това зависи от няколко фактора, 

свързани със самите легионели (метаболитна активност, ефекти на пасажа 

и вирулентност на щама) и неговата връзка с други микроорганизми, 

особено синьо-зелени водорасли и амеби. Известно е, че колкото човек е 

по-близо до източника и/или е с увреден имунитет, толкова по-голяма 

вероятност има да развие заболяване дори и при ниски бактериални 

концентрации във водата, съответно водния аерозол. В допълнение трябва 

да се отбележи и относително дългият инкубационен период (2-10 дни) на 

заболяването и трудното епидемиологично проучване, които водят до 

сравнително късно изследване на възможните фактори/източници. 

Несъмнено денталната практика предлага условия за възникване на 

инфекция и всики посочени съображения трябва да се имат  предвид 

поради високия относителен дял на положителните проби, които ние 

установихме.  

Освен това стандартните микробиологини параметри, използвани като 

индикатори за качеството на водата, не са достатъчно надеждни, за да 

бъдат използвани като предиктори за наличие на легионела. Leoni E et al., 

2015 установяват, че въвеждането на мерки за контрол, включително 

използването на дейонизирана вода за водните линии на денталния юнит и 

прилагането на комбинирана протокол за постоянна и периодична 

дезинфекция с различни активни продукти за различните водни 

устройства, може да доведе до добър контрол върху контаминацията с 

легионела. 

Детайлизирайки изследваните от нас проби в ХК според мястото на 

пробовзимане, с най–високи и близки относителни дялове са представени 

двете крайни като местоположение клиники – КИПВЕХ с 8 положителни 

проби (80%) и КФХ с 6 положителни проби (66.7%), а с най-малък брой е 

ЛЧХ – в 37.5%, пространствено разположена между двете клиники 

(Таблица 2). Обобщени данни за етажа на ЛЧХ показват наличие на 
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Legionella spp. в 62.96% (17/27) от пробите. Централното разположение на 

този етаж в сградата на ХК, както и единични пробовземания с 

положителни проби от партерен и последен етаж (данните не са 

представени), сочат легионелна контаминация на цялата сградна ВС.  

  

Таблица 2. Разпределение на водните проби, положителни за Lеgionella 

spp. (по серогрупи и в асоциация) от хирургичния комплекс на УМБАЛ 

“Св. Георги”, според точките на пробовзимане. 

Локация Обект Брой 

проби 

Legionella 

pneumophila   

Sg1 

Legionella 

pneumophila  

Sg 2-14 

Асоциация 

на 

легионелни 

бактерии от 

разлини 

серогрупи 

 

КФХ 

Стая 4 душ 3 - - 3 

Предоперационна, 

Десен умивалник  

1 - - - 

Предоперационна, 

безконтактен 

умивалник 

2 1 - 2 

Общо  6 1 - 5 

 

 

КИПВЕХ 

 

Вана с  лъчи, 

ОАРИЛ 

3 - - 3 

Вана с централна 

вода, отделение 

3 - - 3 

Стая 11, отделение 2 2 - - 

Общо  8 2 - 6 

 

 

ЛЧХ 

 

Стая 3, душ 1 - 1 - 

Манипулационна, 

дестилирана вода от 

бутилка от дентален 

юнит  

1 1 - - 

Реанимация стая 7, 

бутилка с 

дестилирана вода от 

дентален юнит 

1 - 1 - 

Общо  3 1 2 - 

 

В съответствие с изискванията за пробонабиране при изследване за 

легионели, бяха извършени физико-химични замервания на водата от ВС: 

температура на битова гореща вода (БГВ), на студената такава (БСВ) и 

концентрацията на свободен хлор (Cl2), като резултатите са представени на 

Фиг. 1. 
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Фиг. 1. Средни амплитуди на студената и топлата вода 

според поредността на пробовземане. 

 

Установихме, че температурата на БГВ не отговаря на изискванията за 

борба с легионелните бактерии. Регистрирани бяха вариации в диапазона 

17.9°С - 44.0°С, при средна температура от 30.85°С до 43.25°С. Последните 

стойности са изключително благоприятни за размножаване на 

легионелните бактерии. В природни (естествени) условия L. pneumophila 

преживява и може да се размножава при температура на водата между 25-

45° С, с оптимална температура между 32-42°С. Оптималната температура 

може да предизвика бързо увеличаване броя на легионелите, а тъй като 

тяхното предаване се осъществява чрез аерозол, влажността  е важен 

фактор за оцеляването им.  

Повишаването на температурата до 60 °С в резервоари за топла вода 

не води до ерадикация на L. pneumophila от водопровода, но промиване на 

системата за гореща вода с 70-75° С на всеки два месеца е ефективно за 

намаляване на броя на организмите и случаите на нозокомиална ЛБ според 

JF. Plouffe et al., 1983. Предполага се, че поддържането на температурата 

на горещата вода на 60°C предпазва от първоначално колонизиране на 

системата за гореща вода с L. pneumophila в ендемични области, но само 

по себе си не е достатъчно ефективно за тяхната ерадикация, след като 

вече е настъпило колонизиране на сградата.  

Съгласно изискванията на EWGLI Technical Guidelines for the 

investigation, control and prevention of travel associated Legionnaires’ 

Disease, 2011 температурата на входа на БГВ трябва да е ≥ 60°С, а в 

крайните точки – не по-ниска от 50°С на първата минута от проточването. 

Не бяха установени проблемни температури при замерване на БСВ (норма 
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< 20°С). Концентрацията на свободен Cl2 бе в диапазона 0.3-0.6 mg/L. 

Според БДС за водите тази концентрация отговаря на изискванията за 

безопасна консумация. Тя би могла да бъде приемлива за контрол на 

легионела в инсталации, при които няма проблеми в: дължината на 

мрежата, материалите от които е изпълнена, отговарящ на изискванията 

температурен режим, отсъствие на биофилм и регулярни отрицателни 

резултати от микробиологично изследване за легионела. При системи, 

които не отговарят на посочените условия (каквито са повечето в 

България), Европейското методично указание сочи като подходящи за 

намаляване на риска от ЛБ стойности на свободния хлор 1-2 mg/L , като 

разбира се такава вода не се препоръчва за пиене. 

Установено бе разнородно водоподаване към денталните юнити 

(централно или автономно), а също и нерегулярно ползване по 

предназначение (столове, които се ползват само за преглед и рядко се 

захранват с вода). Дори при автономно захранване с дестилирана вода бе 

изолирана легионела, както и множество не-легионелни бактерии. Нашето 

проучване установи, че се използва нестерилна дестилирана вода, 

транспортирана и съхранявана в неясни срокове и в подръчни контейнери 

(използвани шишета от минерална вода, туби от вода за парни ютии и пр.). 

Не на последно място значение има и практиката на поддържане и пълнене 

на автономните контейнери. При някои юнити се наблюдаваше видим 

биофилм по вътрешната повърхност на контейнерите (Фиг. № 2 а и б).  

 

      

Фиг. 2 а) Видим биофилм по вътрешната повърхност на автономен 

контейнер за дестилирана вода. б) Части от същия биофилм по време на 

междинна фаза на преподготовка за култивиране. 

 

Бе получена и информация, че често ново зареждане се извършва след 

щателно изплакване с чешмяна вода. Силно обезпокоителен е факта, че 

последното действие се изтъква от персонала, като признак на добра 

практика. Тези примери са показател за сериозни пропуски в обучението 
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на студентите и повишаване квалификацията на практикуващите относно 

не-гастроинтестиналните предавани с води инфекции. 

Трябва да отбележим, че нашите проби от крайни точки на ВС по 

същество са комбинирани (основно съдържат бактерии в планктонична 

фаза и известна порция от инкорпорираните в биофилма, който леко 

разместваме механично преди вземането на пробите). По литературни 

данни легионелната концентрация в биофилмите е по-висока и са по-

резистентни, тъй като последните осигуряват протекция срещу физически 

и химически въздействия, които имат ефект върху единични планктонични 

бактерии.  

Legionella spp. бе изолирана в 32.14±6.24% от пробите, в 

концентрации вариращи от 0 до 10
4
 кое/л

-1
. Всички щамове се отнасят към 

най-опасния за човешкото здраве вид L. pneumophila, с различно 

застъпване на нейните серогрупи (Sg) - Sg1 и Sg 2-14. Идентификацията на 

принадлежността на L. pneumophila към определна серогрупа показва, че с 

най-висок относителен дял от пробите 61.11% е представена асоциацията 

от L. pneumophila Sg 1 и L. pneumophila Sg 2-14, следвана в почти равни 

дялове проби с моноизолати съответно – 22.22% L. pneumophila Sg1 и 

16.67% L. pneumophila Sg2-14 (р>0.05) (Фиг. 3). Резултатите са 

показателни, че денталната вода (вкл. дестилирана вода) може да се 

контаминира с най-малко един вид Legionellа, но да е налична ко-

контаминация с различни серогрупи на този вид, което е предпоставка за 

ко-инфекция.  

 

Фиг. 3. Разпределение на водните проби, положителни за Lеgionella spp., в 

зависимост от серогруповата принадлежност. 

 

Всичко изброено, както и липсата на програма за превенция по 

отношение на легионелните инфекции в изследваните обекти и в 

болницата като цяло е предпоставка за възникване на нозокомиални/ 

вътреболнични легионелни инфекции (предавани с води 

негастроинтестинални инфекции) при наличие на подходящи условия и 

подходящ терен. Нозокомиална ЛБ, свързана с контаминиране на 
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питейната системи за топла вода в болниците с Legionella pneumophila е 

описано в англоезичната литература още през 80-те години на XX век. 

Същевременно не е изяснено как точно и кога става колонизирането на 

питейната вода в ЛЗЗ, изхождайки, че микроорганизма е изолиран от 

естествени водоеми като потоци и езера.    

През едногодишният период на пробовзимане и проследяване нито 

веднъж не бе изолирана Lеgionella spp. от ФДМ. Най-вероятно това се 

дължи на факта, че ФДМ и съответно водопреносната му мрежа са 

сравнително нови (въведени в експлоатация през 2006 г.) и сградата не 

предлага множество условия за застойни явления (регулярно ползване на 

юнитите и умивалниците, отсъствие на болнични стаи с неизползвани 

крайни точки и др.), както и относително краткия период на наблюдение. 

Независимо от това, поради липса на насочена превантивна програма, бе 

установено притеснително подобие с ХК във физико-химичните параметри 

на водата, както и други предпоставки за бъдеща колонизация. Такива 

примери са наличието на механични примеси по вътрешната повърхност 

на смесителни цедки и на дебел биофилм по външната повърхност на 

крайни точки, които като правило подлежат на превантивно третиране 

(Фиг. 4 а и б). Допълнителното проследяване във времето би допринесло 

за изясняване момента на колонизиране на ФДМ с Lеgionella spp. и 

неговия характер. 

 

      

Фиг. 4 а) Механични примеси по вътрешната повърхност на смесителни 

цедки на умивалници. б) Дебел биофилм по външната повърхност на 

смесителна цедка. 

 

От друга страна, ХК е изграждан от 1965 г. и е въведен в експлоатация 

през 1987 г. След това основна подмяна на ВС не е извършвана, а през 

годините са провеждани само частични аварийни ремонти с разнородни 

материали и технически решения, несъобразени с превенцията на ЛБ. Това, 

в комбинация с отсъствието на План за безопасност на водата (ПБВ), 

комплексността на болничната ВС (вода за битови и медицински цели), а 

често и с недостига на мотивиран персонал е в основата на установената от 
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нас контаминация с L. pneumophila както на ВС (душове, умивалници), 

така и на дентална и друга медицинска апаратура (терапевтични вани, 

ротаметри).  

Не трябва да се забравя и факта, че много от пациентите в отделенията 

на етажа на ЛЧХ (както и в други клиники, където има пациенти с дефекти 

на гълтателния рефлекс) могат да бъдат инфектирани нозокомиално освен 

чрез инхалация, така и чрез микроаспирация на контаминирана вода.  

Пробите от ФДМ и ХК са взимани през интервал от около 3 месеца, 

като положителните находки са разпределени почти по равно във времето 

(Таблица 3), което говори за наличие на едно постоянно ниво на 

контаминация на ВС в ХК и по специално на етажа на ЛЧХ.  

 

Таблица 3. Разпределение на водните проби, изследвани за наличие на 

Lеgionella spp. според поредността на пробовзимането. 

Пробовземане 
Брой проби 

N 

От тях положителни 

N (%) 

I Пробовземане 18 6 (33.3%)±11.59 

II Пробовземане 20 7 (35%)±10.67 

III Пробовземане 18 5 (27.8%)±10.57 

Общо 56 18 (32.14%)±6.24 

 

Разпределението на изолатите според вида на обекта (водопреносна 

система и медицинска апаратура) е представено на таблица 4.  

 

Таблица 4. Разпределение на водните проби, изследвани за наличие на 

Lеgionella spp. според вида на обекта (ВС и медицинска апаратура) и 

поредността на пробовзимането. 

 

Пробовземане 

От тях:  

Общо 

положителни 

брой (%) 

 

проби от 

водопреносна 

система 

проби от 

денталната 

апаратура 

брой /положителни брой/ положителни 

Първо (n=18) 12/5 6/1 6 (33.3%) 

Второ (n=20) 10/6 10/1 7 (35%) 

Трето (n=18) 10/5 8/0 5 (27.8%) 

Общо 32/16 24/2 18 (32.14%) 

 

Изолиране на култивируеми Lеgionella spp. се установи в 50% (16/32) 

от пробите от ВС, като досторено по-нисък е дела 8.33% (2/24) от 
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денталната апаратура (р<0.05). От друга страна трябва да се има предвид, 

че поради спецификите на тръбните системи в денталните юнити, 

механично разместване на биофилма е невъзможно без разглобяването им 

(което по понятни причини бе неосъществимо). Поради това пробите от 

тях съдържат основно бактерии в планктонична фаза,  което може да 

обясни по-ниския дял на положителните резултати при дентална 

апаратура.  

Интерес представлява една проба от дестилирана вода за 

стоматологичен стол, в която освен изолиране на L.pneumophila Sg1 на 5
-ия

 

ден от култивирането върху селективен BCYE агар (10 дни срок на 

проследяване), още на 24
-ия

 час бе наблюдаван и масов растеж на 

нелегионелни бактерии върху кръвен агар (Фиг. 5 а и б). Проведеното 

култивиране не отчита наличието на други взискателни бактерии, като 

водните нетуберкулозни микобактерии (NTM), които също трябва да се 

имат предвид като причинители на инфекции при хора.  

 

  

Фиг. 5 а) Масов растеж на не-легионелни бактерии върху кръвен агар на 

24 час от култивиране на проба дестилирана вода от дентален юнит.  

б) Растеж на L. pneumophila Sg1 върху селективен BCYE агар след 

термично и киселинно инактивиране на същата проба. 

 

Показателен за отсъствието на Превантивна програма е факта, че 

същата L.pneumophila Sg1, установена в пробата дестилирана вода, бе 

изолирана и от умивалника в съседство, на който се изплаква контейнера 

на денталния юнит. Независимо от добавените селективни антибиотични 

суплементи в средата за култивиране на легионелни бактерии в 14 (25%) от 

общо 56 проби още на 24-48 час от култивирането при всяко от 

извършените пробовземания също бе наблюдаван масов растеж на 

нелегионелни бактерии (Таблица 5).   
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Таблица 5. Разпределение на положителни за легионелни и нелегионелни 

бактерии (самостоятелно и в асоциация с легионели) водни проби, в 

зависимост от поредността на пробовзимане. 

  
Общ 

бр.  

I
-во

  

пробовземане  

(n= 18 )  

II
-ро

 

пробовземане  

(n=20)  

III
-то

 

пробовземане  

(n= 18)  

Масов растеж на 

нелегионелни 

бактерии  

 8    4  3  1  

L. pneumophila   12  2  6  4  

В асоциация 

(легионелни и 

нелегионелни 

бактерии) 

 6  4  1  1  

Без изолация   30  8  10  12  

Общо   56  18  20  18  
 

В хода на настоящото проспективно проучване се проведе пилотно 

изследване за наличие на свободно живеещи амеби (СЖА) във води на 

лечебни здравни заведения (ЛЗЗ), което е първото по рода си у нас, макар 

лимитирано по обем. Едни от първите проучвания проведени въобще у нас 

и разкриващи някои взаимоотношения на СЖА с облигатни анаеробни 

бактерии и патогенни бактерии се свързва с имената съответно на А. 

Томов, 1999 г. и И. Томова, 2001 г. 

СЖА са широко разпространени в околната среда. Част от тях 

обитават водата, която е естесвена среда и за легионелите, като именно в 

амебите се осъществява тяхното вътреклетъчно размножаване. Също така 

някои СЖА сами по себе си са причинители на тежки инфекции засягащи 

очи и ЦНС при хора. Извън това, СЖА са активни участници и при 

изграждането на биофилми. Биофилмът е универсален проблем за водната 

среда. Той лесно се образува по вътрешната страна на тръбите, свръзките 

на ВС, тръбните медицински устройства и пр. Съдържа разнообразни 

микроорганизми, някои от които с висок епидемичен потенциал. Сред тях 

се открояват Pseudomonas aeruginosa и Legionella spp. (Legionella 

pneumophila).  

През последните десетилетия широко застъпени в научната 

литература са проучванията за взаимодействието на СЖА с разнородни 

микроорганизми с патогенен потенциал за човека. Началото на тези 

изследвания е поставено именно с взаимодействието на Legionella spp. с 
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протозои (основно СЖА), които се оказват единствения естествен 

резервоар на легионелните бактерии. СЖА (дори и непатогенни за човека) 

предоставят на амеба-резистентните микроорганизми уникална, 

протектирана от вредни околни влияния и богата на хранителни вещества 

среда, в която патогените се намножават. Тяхната в пъти по-голяма 

резистентност към процедурите за третиране на битова вода ги прави 

почти непобедими „Троянски коне” в трансмисията на водни инфекции 

към човека. 

В тази връзка установеното за първи път наличие на СЖА във вода в 

ЛЗЗ представлява интерес. Наличие на  СЖА – род Acanthamoeba, 

Hartmannella vermiformis се доказа  в 7 (33.3%) от водите за медицински и 

битови нужди (Фиг. 6, Фиг. 7).  

 

Фиг. 6. Разпределение на изследваните водни проби за наличие на СЖА. 
 

 

Фиг. 7. Фазовоконтрастна микроскопия на СЖА (собствена снимка на 

изолатите, доказани в НЦЗПБ). А) Цисти на Acanthamoeba sp. 400x; B) Ко-

контаминация. Цисти на H. vermiformis+трофозоити на Acanthamoeba spp. 100x 
 

Три от пробите са от дестилирана вода от резервоар на дентален юнит, 

2 – от битова вода за медицински цели и 2 – вода за битови нужди. Една 

проба бе ко-контаминирана с два рода СЖА. Установен е растеж на СЖА 

при 37°С, но не и при 42°С.  Изолирането на амеби с косвени показания за 

патогенност за бозайници (растеж при 37°С) е свидетелство за 
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потенциален здравен риск. Предприемане на разширени проучвания, както 

и мерки за елиминиране на СЖА в точките на употреба на води в ЛЗЗ, ще 

намали риска от възникване на предавани с води инфекции при пациенти и 

персонал.  

В заключение: Проведените епидемиологични проучвнания, 

микробиологични изследвания и проследване на ВС (сградна и на 

денталния юнит) в денталната практика с доказването на легионели, 

нелегионелни бактерии и СЖА са първи опит да се обърне внимание на 

един значим, но неоценен здравен риск. Въз основа на получените 

резултати и особено наличието на най-опасната за човешкото здраве L. 

pneumophila Sg1, както и наличието на нелегионелни бактерии във водните 

пътища на дентално оборудване, предвид манипулирането в 

непосредствена близост до дихателния тракт на пациентите , последното 

може да се категоризира като рисково за възникване на легионелни 

инфекции, както при лекуващите се, така и при денталните лекари.  
 

Сероепидемиологично проучване за установяване наличие на 

антитела срещу Lеgionella spp. (anti-L. pneumophila Sg1-6 IgG+IgM) 

сред дентален/медицински  персонал.   

 Наличие на Legionella pneumophila Sg 1-6 (IgG+IgM) антитела се 

установи във всички изследвани проби в широк интервал: от 0.607 - 12.127 

при персонала и от 0.84 - 8.03 при контролната група. Този резултат е 

показателен за широкото разпространение на Legionella spp. и в частност 

на Legionella pneumophila Sg 1-6 в заобикалящата ни среда, както и за 

честото експониране при ежедневни дейности. Разпределението на 

изследваните от двете групи (персонал и контроли) според Ab индекса, 

съгласно приетата от нас скала, е  представено на Фиг. 8.  

 

Фиг. 8. Разпределение на изследваните лица от двете групи според Ab индекс 
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В групата с Ab индекс (<5) статистически значимо по-висок е дела на 

индивидите от контролнта група (92.22% vs. 59.09%, р<0.001), докато в 

групата с междинен Ab индекс (5-11) съотношението е обратното- 

преобладават позитивните проби сред болничния персонал (39.39% vs. 

7.78%, р<0.001).Този резултат индиректно насочва към значително по-

честа среща с инфекциозния агент на работното място, довела до по-

високи стойности на антитела при персонала. Само при една проба от 

дентален лекар (1.51%, 1/66) бе установен Ab index=12.127, който е 

индикативен за настояща инфекция (Ab index>11) по скалата на 

производителя  на теста (Vircell, Spain). При отсъствие на клинични 

симптоми, тази находка е показателна за кумулативното натрупване на 

антитела при редовна експозиция.  

Серологичните тестове за детекция на легионелна инфекция могат да 

бъдат адаптирани за нуждите на сероепидемиологията, да бъдат 

използвани за определяне на групите в риск и за установяване на 

потенциалните фактори за серопозитивност. С оглед по-прецизното 

анализиране на вероятните рискови фактори и в двете групи (персонал и 

контроли), серумните проби с индекс над 5 (по-близки по стойност до 

приетите за диагностични индекси от над 11, предимно при перосонала), 

определихме като положителни, а всички проби с Ab индекси под 5 за 

отрицателни.  

При така направеното разпределение, наличие на Legionella 

pneumophila Sg 1-6 антитела се установи в 27/66 (40.91%) от персонала 

спрямо 7/90 (7.78%) в контролната група (χ
2 

= 24.55, p<0.0001; Fisher’s 

exact test p<0.0001). Проведеният статистически анализ потвърди ролята на 

професионалната експозиция като рисков фактор за серопозитивност сред 

персонала (OR=8.21). Не се доказа статистически значима разлика в нивата 

на серопозитивност във всяка една от групите по отношение на 

потенциално проучвани фактори като пол, съпътстващи хронични 

заболявания, прием на медикаменти, повлияващи имунитета и 

тютюнопушене, пневмония в миналото. От допълнително събраните данни 

сред персонала се установи  наличие на статистически значима връзка 

между дела на позитивните проби (Ab индекс >5)  и заеманата длъжност 

(χ
2
 = 6.836, df=2, p=0.033), (Фиг. 9).  
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Фиг. 9. Разпределение на позитивните проби (Ab индекс >5)  

в групата на здравния персонал според заеманата длъжност. 

 

Прилагайки логистично-регресионен анализ се доказа ролята на 

фактори като възраст, ползване на предпазни средства и месторабота 

(сграда с доказано наличие на L. pneumophila във водната система) от една 

страна и серопозитивността от друга (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Асоциация между наличието на Legionella pneumophila SG 1-6 

антитела и значими фактори (възраст, предпазни средства, месторабота) 

Фактор OR 

Възраст (р=0.019) 

до 49 г. vs. над 50 г. 

 

9.77 

Предпазни средства (р=0.003) 

Едно предпазно средство vs. всички предпазни средства 

Маска и ръкавици vs. всички предпазни средства 

 

63.868 

3.796 

Месторабота  (р=0.044) 

хирургичен комплекс vs. факултет дентална медицина 

индивидуални дентални практики vs. факултет дентална 

медицина 

 

3.571 

21.136 

  

От съществено значение е легионелният статус на водопроводната 

система на сградата. Рискът за пациенти и персонал е по-висок в сгради с 

легионелна контаминация (каквато установихме в около 1/3 от водните 

проби, изследвани по проекта), особено с L. pneumophila Sg1 и при 

използване на рискови устройства директно свързани с такъв водопровод. 
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42,85 

8,33 
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Риск съществува дори при устройства работещи с дестилирана вода, ако 

контейнерите не се манипулират правилно при почистване и зареждане.  

В заключение:Наличието на статистически значимо по-високи нива 

на легионелни антитела при персонала спрямо контролната група може да 

се асоциира с професионалната рискова експозиция, особено при 

отсъствие на системна и редовна употреба на предпазни средства при 

работата в комбинация с  липса на изградена система за регулярен 

мониторинг и профилактика на водните съоражения в здравните 

заведения. Наличието и спазването на План за безопасност на водата по 

отношение на легионела е есенциален за превенцията на ЛБ.  

 

4.2. Резултати и обсъждане на проведените епидемиологични и 

микробиологични проучвания в денталната практика. 

 

 Микробиологични изолати от хоспитализирани пациенти в ЛЧХ.   

От общо 1836 хоспитализирани пациента за проучвания период с 

възпалителни заболявания са 510 (27.77%±1.98). Микробиологични 

изследвания са извършени едва при 142 (27.84%) от тях (Фиг. 10). Една от 

причините е, че рутинната микробиологична диагностика в денталната 

практика доказва аеробната флора, а клиничната практика обикновено 

прилага емпирична анаеробна терапия във връзка с преобладаващите 

анаеробни микроорганизми. Известно е, че оралната кухина на човека е 

гостоприемник на повече от 700 бактериални видове, от които по-малко от 

половината все още не са идентифицирани. Установени са различия в 

микрофлората на секретите в устаната кухина - слюнката съдържа 

предимно аероби или факултативни анаероби, за разлика от гингивалната 

течност, която има приблизително 100 пъти повече микроорганизми на 

грам/тъкан и 70% от тези микроорганизми са анаероби. 

Нормална флора и стерилни посявки се установиха в почти равни 

относителни дялове – 12.71% и 11.62% съответно (р>0.05). При 12.67% 

(18/142) пациента се установиха общо 20 изолата: S. aureus (3), 

Enterococcus fаecalis (5), E. coli (5), Enterobacter cloacаe (1), Enterobacter 

spp. (1), Enterobacter aglomerans (1), Serratia marcescens (2), Candida 

albicans (1), Acinetobacter spp. (1) (Фиг. 11). Моноизолати се доказаха при 

16 пациенти. С близки относителни дялове са представени Грам(-) и 

Грам(+) микроорганизми – 55% и 40% съответно (z=0.6,p=0.548). По вид с 

най-високи и равни дялове от 25% се изолираха Enterococcus fаecalis и 

E.сoli. Установените микроорганизми при пациентите с възпалителни 
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заболявания се различават по вид от нормалната флора. Резултатите 

насочват към екзогенен произход  на инфекцията. 
 

 

Фиг. 10. Хоспитализирани пациенти с микробиологични изследвания. 

 

 

Фиг. 11. Разпределение на микробиологичните изолати по вид. 

 

Инфекции, възникнали в резултат на рискови дентални манипулации 

и операции са дефинирани при 8 от хоспитализираните пациенти (Таблица 

7). Средната възраст на тези пациентите е 62.87±4.28 г., като шест от тях са 

имунокомпрометирани – с диагностицирани онкологични заболявания. 

Всички пациенти са лекувани с цефтриаксон.  
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Таблица 7. Микробиологични, епидемиологични и клинични данни за 

инфекции свързани с денталната хирургична практика при 

хоспитализирани пациенти.  

 

Пациенти с 
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диагноза 
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постъпване 

Поява на 

ИСДО 
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Автори групират инфекциите в лицечо-челюстната област в 3 

категории: локализирани инфекции (денто- алвеоларни, периодонтални, 

инфекции на слюнчени жлези или тонзили и целулит от тъканно 

нараняване), инфекции по съседство (остеомиелит на максилата и манди 

булата;  инфекции на дълбоките лицеви области; нома; инфекция на задния 

медиастинум; анаеробни инфекции на белия дроб)  и инфекции на 

отдалечени места (абсцес на мозъка и черния дроб, септичен артрит). 

Съобразно представената класификация, инфекциите при 8
-те

 

пациенти могат да бъдат отнесени към: при 6 локализирани инфекции и 

при 2 инфекции по съседство. 

Известно е, че нозокомиалните инфекции са регистрирани във всички 

типове отделения, болнични структури и болни, като факторите, които 

благоприятстват развитието на инфекцията могат да бъдат обособени в три 

големи групи: 

1. фактори от външната (болничната) среда – обичайно нямат  водеща 

роля, но тяхното значение не може да бъде пренебрегнато. Такива са: 

въздуха и по специално този в операционните зали, водата и 

архитектурния дизайн на здравното заведение. 

2. фактори от страна на пациента – възраст, общо здравно състояние, 

видове процедури и интервенции. В зависимост от това рискът за 

възникване на ВБИ се определя като: минимален, среден или висок.  

 пациенти с минимален риск: нямат значимо подлежащо заболяване 

(съпътстваща болест), имат интактна имунна система, и не 

подлежат на инвазивна манипулация. 

 пациенти със среден риск: по-възрастни пациенти, които са по-

предразположени към инфектиране по редица причини като 

коморбидност, понижение на имунитета, непълноценно хранене 

(недохранване).  

 пациенти с висок риск: пациенти, претърпели органна 

трансплантация, с онкологични заболявания или инфектирани с 

HIV. С висок риск са също пациентите с множествена травма и с 

изгаряния, както и тези, които са оперирани или понесли инвазивна 

интервенция (ендотрахеална интубаци, поставяне на централен 

венозен катетър). 

3. ятрогенни фактори – три са основните ятрогенни фактора, свързани 

с развитието на нозкомиална инфекция: операции, употреба на 

антибиотици и ползвани медицински изделия и оборудване 

В заключение:При дискутираните от нас пациенти се наблюдават 

почти всички представени по-горе рискови фактори, благоприятстващи 
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развитието на инфекция свързана с медицинското обслужване. 

Епидемиологичното проучване има предимството да посочи проблемите, 

свързани с превенцията и контрола на инфекциите в денталната практика: 

1) противоречие в съотношението висок относителен дял на 

хоспитализира- ните с възпалителни заболявания спрямо много нисък на 

етиологично доказаните; 2) мултирезистентните щамове имат потенциал за 

нозокомиално предаване; 3) добрата медицинска практика изисква 

прецизиране на методите за правилно вземане на раневи секрети и 

изготвяне на препоръки. 

 

 Микробиологични изолати от обекти от болничната  среда в 

ЛЧХ. 

От изследваните общо 45 проби от 13 вида обекти с най-висок дял 

33(73.33%) са стерилните и 12 (26.67%) са положителните проби (Таблица 

8). Микроорганизми се изолират от 8 обекта като 6 (50%) от 

положителните проби са от дентален юнит, а от работно облекло и дръжка 

на метална кутия за инструменти, съответно по 2 положителни проби – 

16.66%. 

Таблица 8. Разпределение на изследвани обекти от външната дентална 

среда в ЛЧХ според микробиологичните резултати. 

Обекти 

проби 

 (n)  

От тях 

стерилни (n) 

положителни 

(n) 

Масичка на дентален юнит 11 8 3 

 Плювалник 5 3 2 

Водно-въздушна спринцовка 3 2 1 

Дръжка на рефлектор 5 5 0 

Плотна работна количка  4 4 0 

Дръжка на лекарствен шкаф 4 3 1 

Дръжка на врата  1 1 0 

Фаянс над работния плот  1 1 0 

 Работно облекло  3 1 2 

Мивка  3 2 1 

 Калъфка  1 0 1 

Биофилм от чешма  1 0 1 

Дръжка на метална кутия за 

инструменти 3 1 2 

Общо: n (%) 45 

33 

(73.33%±6.59) 

12 

(26.67%±6.59) 
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 В 72.73% от положителните проби се изолират Грам (+) 

микроорганзими, представители на резидентната орална флора. Същите се 

допускат като нормални контаминанти на външната среда, произлизащи 

предимно от пациентите. Останалите 27.27% от изолатите са от групата на 

Грам (-) микроорганизми (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii), етиологично свързвани с нозокомиални инфекции. Нашето 

изследване посочва масичката на денталния юнит като най-контаминирана 

с относителен дял 31.82%, като изолатите включват Грам(+) и Грам(-) 

бактерии (Таблица 9). 

 

Таблица 9. Разпределение на изолираните микроорганизми по вид и обекти. 

Обекти 
изолати 

(n) 

От тях 

P. 

aeruginosa 

A. 

baumannii 
CNS (-) S. viridans S. citreus 

Масичка на 

дентален юнит 
7 2 1 2 1 1 

Плювалник 4 1 0 1 1 1 

Водно-въздушна 

спринцовка 
1 0 0 1 0 0 

Работно облекло 2 0 0 1 0 1 

Мивка 1 0 0 1 0 0 

Калъфка 2 0 0 1 0 1 

Биофилм от 

чешма 
1 1 0 0 0 0 

Дръжка на 

метална кутия за 

инструменти 

4 1 0 1 1 1 

n 

(%) 

22 

(100%) 

5 

(22.73%) 

1 

(4.54%) 

8  

(36.36%) 

3 

(13.64%) 

5 

(22.73%) 

 

 Анализът на резултатите от изследваните обекти според изолати в 

монокултура и в асоциация (Таблица 10) посочва два пъти по-висок брой 

на тези в асоциация, предимно от масичката и плювалника на денталния 

юнит.  
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Таблица 10. Разпределение на изследваните обекти според характеристиката 

на изолати (в монокултура и в асоциация). 

Обекти 

(общ брой) 

 

Положителни     

проби  

n 

От тях с: 

 

Моноизолати 

n 

Изолати в 

асоциация 

n  

1.Масичка на дентален юнит 3 0 3 

2.Плювалник 2 0 2 

3. Водно-въздушна спринцовка 1 1 1 

4.Работно облекло 2 1 1 

5.Мивка 1 0 1 

6. Калъфка 1 1 0 

7. Биофилм от чешма 1 1 0 

8. Дръжка на метална кутия за 

инструменти 
1 0 1 

Общо n (%) 12 4 (33.33%) 8 (66.67%) 

 

В заключение: Така обсъжданите общо резултати за микробна 

контаминация на болничната  среда при обслужване на пациенти отчитат 

значимостта на изследваните фактори в предаването  на дентални 

инфекции.  Те могат да послужат за оформяне на дизайн за контрол на 

инфекциите в денталната практика, като се обърне внимание на 

епидемиологично значимите повърхности и по-специално върху 

необходимостта от почистване и педантична дезинфекция. 

 

Микробиологични изолати от обекти от външната среда в 

индивидуални дентални практики в сравнителен план –преди и след 

терапия на пациент. 

Изследвани са 120 проби от дентални кабинети в индивидуални 

дентални прктики (ИДП), като смивове за взети от следните 5 

обекта/повърхности: от денталния юнит (повърхност на масата, 

плювалник, дръжка на рефлектор) и в непосредствена близост до 

денталния юнит (кутия за използвани инструменти и работно облекло). С 

цел съпоставяне на микробната контаминация на изброените 

обекти/повърхности, пробите допълнително са разпределени 2 две 

подгрупи - по 60 проби преди и по 60 проби след обслужване на пациенти. 

Относителният дял на положителните проби е 38.33% (46/120), който 
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определяме като висок. Анализът на позитивни проби по обекти в 

низходящ ред показва почти еднакви дялове на пробите от плювалници и 

от дръжка на рефлектор –съответно 54.55% и 54.17% (р>0.05), т.е. 

обектите които са най-често контаминирани (Таблица 11) и заслужават 

внимание при последващата деконтаминация. 

От 46 положителни проби, тези с моноизолат и в асоциация са с равен 

брой – по 23 (Таблица 12). Изолати в асоциация се установяват от масичка 

на дентален юнит, плювалник, дръжка на рефлектор и кутия за използвани 

инструменти, т.е. единствено от работно облекло отсъстват изолати в 

асоциация. Така обсъжданите общо резултати  за микробна контаминация 

отчитат значимостта на изследваните фактори в предаването  на дентални 

инфекции.  За ефикасен епидемиологичен контрол обаче има много по-

голямо значение изследването на микробната им контаминация  преди и 

след дентално обслужване, защото в първия случай отчитаме качеството на 

почистването и дезинфекцията на обектите, а във втория количеството и 

разнообразието на микрофлората, произхождаща предимно от пациента. 

Тази микрофлора е с вариабилна устойчивост във външната среда (от 

няколко часа до месец) и крие риска от трансмисия и инфектиране на 

следващ пациент при пропуски в деконтаминацията.  

 
Таблица 11. Разпределение  на изследваните обекти от външната среда в 

индивидуални дентални практики общо (преди и след) според 

микробиологичните резултати.   

Обекти 

 
Проби 

(n) 

Положителни 

n (%) 

Отрицателни 

n (%) 

1. Повърхност на маса на 

дентален юнит 
30 10(33.33±8.61) 20(66.66) 

2.Плювалник 22 12(54.55±10.62) 10(45.45) 

3.Кутия за използвани 

инструменти 
20 5(25.00±9.68) 15(75.00) 

4.Дръжка на рефлектор 24 13(54.17±10.17) 11(45.83) 

5.Работно облекло 24 6(25.00±8.84) 18(75.00) 

Общо 120 46(38.33±4.44) 74(61.67) 
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Таблица 12. Разпределение на изследваните обекти от външна среда на 

дентални практики с положителни проби според изолатите в монокултура 

и в асоциация. 

Обекти 

  

Положителни 

проби (n) 

  

От тях с: 

Моноизолати 

(n) 

Изолати в 

асоциация(n) 

Масичка на дентален 

юнит (n= 30) 10 4 6 

Плювалник (n= 22) 12 7 5 

Дръжка на рефлектор 

(n= 24) 13 4 9 

Работно облекло  (n= 24)  6 6 0 

Дръжка на метална 

кутия за инструменти 

(n= 20) 5 2 3 

Общо: 120 46 23(50.00±7.37%) 23(50.00±7.37%) 

 

Установените общо 18.33% (11/60) положителни проби преди 

обслужване на пациента показва пропуски в деконтаминацията, а 

статистически достоверно по-високият дял от 58.33% (35/60) (р<0.05) 

положителни проби след денталните манипулации доказват интензивна 

микробна контаминация върху изследваните обекти, произхождаща 

основно от устната кухина на пациентите (Таблица 13). Трябва да се 

отбележи, че броят и разнообразието на бактериите, откривани в устната 

кухина нараства с увеличаване на възрастта. Всичко това, както и 

способността с водно –въздушната струя тези микроорганзими да се 

отделят във въздуха, а в последствие да се утаят върху най-близко 

разположените повърхности  насочват към необходимостта от провеждане 

на гарантирана деконтаминация и дезинфекция. Подобни изследвания в 

други европейски страни потвърждават риска от експозиция в работната 

среда и необходимостта от прилагане на ефективни мерки за намаляването ú.   

 

Таблица 13. Разпределение на положителни  и отрицателни проби, 

получени преди и след обслужването на пациентите. 

Проби Положителни 

(n,%) 

Отрицателни 

(n,%) 

Преди (n = 60) 11(18.33±5.00%) 49(81.67%) 

След (n= 60) 35(58.33±6.36%) 25(41.67%) 

Общо(n=120) 46(38.33±4.44) 74 
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От изследваните 120 проби, взети от обекти на денталната среда, 

положителни са 46 проби. Доказаха се 69 изолата, принадлежащи към 9 

микробни вида (Фиг. 12), между които 5 потенциални патогени: P. 

aerugionosa (8 изолата), E.coli (12 изолата), Enterococcus spp. (3 изолата), K. 

pneumoniaе (2 изолата) и A.baumannii (1 изолат). Същите представляват 

37.68% (26/69) или приблизително 1/3 от изолатите, идентифицирани общо 

преди и след лечението на пациентите. Останалите 62.42% (43/69) са 

представители на нормалната човешка флора – в близки относителни 

дялове са Neisseria spp., S.viridans и Coag.(-) Staphylococcus, но биха били 

значими при подходящ терен –имуносупресия, значими кожно-лигавични 

рани, инвазивни манипулации.  

 

 

Фиг. 12. Разпределение на микробиологичните изолати по вид от обекти 

от външната дентална среда в ИДП. 

 

В сравнителен план делът на изолати преди - 11 (15.94%) е достоверно 

по-нисък от относителния дял на тези, установени след дентално 

обслужване на пациенти - 58 (84.06%) (р<0.05) и ни дават възможност за 

епидемиологичен анализ с изводи и насоки за инфекциозния контрол. 

Епидемиологичен интерес представлява анализа на резултатите от 

микробната контаминация на дискутираните обекти в индивидуалните 

дентални практики сравнени с резултатите от същите обекти, които 

изследвахме в ЛЧХ както следва: 

1. В ЛЧХ относителният дял 26.67% на положителните проби е 

статистически достоверно по-нисък от този 38.33% в ИДП (z=1.47, p>0.05). 
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2. В ЛЧХ относителният дял 66.67%  на микробните изолати в 

асоциация е недостоверно по-висок от  този от 50.00% в ИДП (z=1.08, 

p>0.05).  По отношение на пробите с един изолат – в ЛЧХ моноизолатите 

са с по-нисък дял 33.34%  спрямо тези в асоциация, докато в ИДП 

относителните дялове на моно и на изолати в асоцияция са равни по 50%. 

3. В ЛЧХ се изолират 2 вида микроорганизми, които приемаме за 

недопустими от външна дентална среда (P.aerugionosa и A.baumannii ) 

срещу по-голямо видово разнообразие в ИДП – 5 вида (E.coli, Enterococcus 

spp. , K. pneumoniaе, A.baumannii, P. aerugionosa).   

В обобщение дентална среда в ИДП е по-контаминирана и е 

представена с по-голямо видово разнообразие на изолатите спрямо ЛЧХ, 

което свързваме от една страна с по-големия поток от пациенти за по-

кратко време, даващо възможност за по-интензивен обмен на 

микроорганизми. От друга страна често в ИДП липсата на допълнителен 

помощен персонал, които да е натоварен с процесите на почистване и 

дезинфекция, влошава качеството на деконтаминация. Всичко това е в 

подкрепа на нашето виждане за необходимостта от работа в екип в ИДП с 

обучена по инфекциозен контрол дентална сестра.  

 

Микробиологични изолати от ръце на дентален персонал/ 

студенти преди извършване на рискови манипулации. 

От изледваните 54 смива от ръце (14 персонал и 40 студенти по 

дентална медицина)  преди извършване на рискова манипулация  в 26/54 

(48.14%) се доказа наличие на Coag.(-) Staphylococcus, като в 17 от пробите 

във високо микробно число - 10
4
-10

5. 
В останалите 28/54 (51.86%) пробите 

са стерилни (Фиг. 13). При съпоставяне на резултатите между двете групи 

(персонал и студенти) (Фиг. 14) прави впечатление, че в групата на 

персонала преобладават стерилните проби, докато при студентите липсва 

значима разлика (45% стерилни спрямо 55% с Coag.(-) Staphylococcus, 

р>0.05). Това свързваме с факта, че при персонала, които са и 

преподаватели във факултета по дентална медицина, има в по-висока 

степен изграден навик за правилно втриване на кожни антисептици на 

алкохолна основа (по метода на шестте стъпки).  

Липсата на „транзиторна микрофлора” – Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia 

cepacia, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis 

(съгласно утвърдените норми за контрол на дезинфекцията на ръце) е 

добър показател за качественото провеждане на хигиенна дезинфекция на 
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ръце с алкохол-съдържащ антисептик и е потвърждение, че дезинфекцията 

е с предимства пред хигиенното измиване със сапун. 

 

Фиг. 13. Разпределение на резултатите от проведеният микробиологичен 

контрол върху качеството на хигиенната дезинфекция на ръце. 

 

 

Фиг. 14. Резултати от проведен микробиологичен контрол върху 

качеството на хигиенната дезинфекция на ръце по категории изследвани 

(персонал и студенти). 

 

В голяма обзорна статия върху хигиената на ръцете Günter Kampf, 

2009 г. обобщава, че дезинфекцията на ръце не само редуцира, но и 

елиминира преобладаващата част от познатите причинители на 

нозокомиални инфекции като: Escherichia coli (свързван основно с 

КАИУТ), Pseudomonas aeruginosa (основно с ВАП), Staphylococcus aureus 

(основно с ИХМ), Staphylococcus epidermidis (основно с КАИК), както и 

Candida spp., вируси с обвивки като HBV, HCV, HIV и грипните вируси. 

 

персонал студенти

71%

29%

стерилни проби 
CoNS(+)

45%

55%

стерилни проби 

CoNS(+)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kampf%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19890431
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Единствено по отношение на много малко причинители като вируси без 

обвивки (норовируси) и спорите на спорообразуващи бактерии като C. 

difficile, наличните средства за дезинфекция на ръце са неефективни.  

Съгласно нормативната уредба в страната (Медицински стандарт по 

превенция и контрол на вътреболничните инфекции) препоръчваният 

метод за взимане на контролни проби от ръце е „метод на отпечатъковите 

микробни култури”, при който отпечатъкът се взима с лек натиск от 

обектите, подлежащи на контрол върху петри, което се култивира на 37°C 

за 48 часа. Пробонабиране посредством отпечатък от върха на петте пръста 

на доминиращата ръка прилагат и в други държави, като отчитат, че най-

често изолираната резидентна микрофлора включва Coag.(-) 

Staphylococcus. Използваният от нас метод на взимане на смив от ръце със 

стерилен тампон дава възможност да се обтрие по-голяма площ, особено 

анатомични гънки на дланта и междупръстия, за които е известно, че 

обичайно се пропускат при втриване на дезинфектанта. 

В заключение: Всепризната е ролята на ръцете на 

медицинският/дентален персонал като основен фактор за разпространение 

на вътреболнични щамове и възникване на нозокомиални инфекции. От 

друга страна K.Ellingson et al., 2014 подчетрава, че повече от 150 години в 

света са налице безспорни доказателствата, че съществува асоциация 

между подобряването на хигиената на ръцете и редуцирането на 

вътреболничните инфекции, а широкото разпространение на алкохол-

базирани антисептици през последното десетилетие увеличава 

възможностите на персонала удобно и комфортно да обеззаразява ръцете 

си на чести интервали. Натрупаните данни от експериметални проучвания, 

посочват, че препарати с алкохолна концентрация между 62%-95% са 

много по-ефективни спрямо обикновения или антимикробния сапун при 

почти всички микроорганзими. В тази връзка е интересно виждането на 

Purva Mathur, 2011, че една от причините микроби да оцеляват в природата 

е вероятно тяхната простота: проста геномна рамка с кодиране на 

основните стратегии за оцеляване. Пречупвайки това през призмата на 

болничната хигиена и контрола на инфекциите, същият автор заключва, че 

за да се справи с тях, човешките същества също трябва да следват основни 

и прости протоколи за предотвратяване на инфекция. Това означва, че 

системата на здравеопазването трябва да успее да наложи прости, базови и 

ефективни практики на хигиена на ръцете в ежедневните си дейности  по 

грижите за пациентите и които да служи като модел за подражание на 

бъдещите поколения от лекари, медицински сестри и помощен персонал. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mathur%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22199099
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4.3. Резултати и обсъждане на експериментални проучвания, 

свързани с нивото на деконтаминация на критични и 

полукритични дентални инструменти. 
 

Оценка нивото на рутинната ръчна предстерилизиационна 

обработка на критични и полукритични дентални инструменти 

посредством бензидинова проба.  

От общо 485 изследвани проби, взети от едър и дребен 

инструментариум, остатъчни следи от кръв се установи при 63 (12.98%), 

който определяме като висок относителен дял. В групата на едрите 

дентални инструменти положителна бензидинова проба се доказа при 

7.80% (16/205) спрямо 16.78% (47/280) при дребните, като разликата е 

статистически значима (p<0.01), (Фиг. 15). 
 

 

Фиг. 15. Разпределение на изследваният инструментариум по групи (едър 

и дребен) в зависимост от наличието на кръв, доказана с бензидинов тест. 
 

От изследваните едри дентални инструменти (Таблица 13) само при 

сондите не се установи наличие на кръв. Най-висок е дела на положителните 

проби при пинсетите – 12.72% (7/55) със следи от кръв в ретенционната им 

част. При останалите два вида едри инструменти – клещи и огледа дела на 

положителните проби е близък, съответно 10% (5/50) и 8% (4/50) (p>0.05). 

Фактът, че дори по гладката повърхност на огледалата се доказаха 

микроследи от кръв е показателно за сериозните недостатъци на манулната 

деконтаминация, произтичащо от субективността при провеждането ú. 

Данните от обработката на 280 броя дребни инструменти (Таблица 13) 

посочват, че най-проблемни при ръчната деконтаминация са 

нервекстракторите, които в над ¼ остават положителни – 16/60 (26.67%). 

Незадоволителни са също резултатите, получени и от останалите дребни 

 
едър инструментариум дребен инструментариум

7.80%

92.20%

положителен бензидинов тест

отрицателен бензидинов тест

16.78%

83.22%

положителен бензидинов тест

отрицателен бензидинов тест
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инструменти – положителни проби от 12.86% (9/70) при Н-пилите до 15.71% 

(11/70) при К-пилите (u=0.48, p>0.05), произтичащо от особеностите в 

дизайна им. 

Като втори етап в експерименталната постановка, всички 63 

положителни проби (16 от едър и 47 от дребен инструментариум) бяха 

обработени допълнително посредством ултразвук (Таблица 13). Остатъчни 

следи от кръв се установиха в 12.70% (8/63), като всички положителни проби 

са получени от нервекстракторите. Резултатите потвърждават необходимостта 

от спазването на изискването за еднократна употреба на тези изделия. 

Прилаганата широко у нас ръчната деконтаминация на денталния 

инструментариум крие множество рискове за пациенти и денталния екип: 

отнема време; наличие на субективност при провежданаето, свързано със 

знанията и уменията на персонала; риск от професинална експозция на 

кръвнопреносими вируси посредством перкутанна инокулация или попадане 

на пръски кръв в конюнктивата. Логично е изброените недостатъци да 

изместят използване ръчната деконтаминация. Машинният метод за 

почистване се приема днес за най-ефективен и предпочитан, защото избягва 

изброените по-горе недостатъци на ръчната деконтаминация. Трябва също да 

подчертаем, че най-сигурният метод за превенция на разпространението на 

кръвнопреносими инфекции е използването на някои инструменти и 

изолационно облекло, и др. за еднократна употреба. 

 

Таблица 13. Разпределение на изследваните инструменти според 

наличието на остатъчни следи от кръв по групи и вид при двете обработки 

(ръчна деконтаминация и ултразвуково почистване). 

Инструменти 

Ръчна деконтаминация 

(I етап) 

Ултразвуково почистване 

(II етап) 

общ брой 

n 

положителни 

n (%±SE) 

общ брой 

n 

положителни 

n (%±SE) 

едри инструменти 

огледало 50 4 (8.00±3.84) 4 0 

сонда 50 0 0 0 

пинсета 55 7  (12.72±4.49) 7 0 

клещи 50 5  (10.00±4.24) 5 0 

дребни инструменти 

нервекстрактор 60 16 (26.67±5.71) 16 8 (50.00±4.39) 

стоманени борери 80 11(13.75±3.85) 11 0 

К-пили 70 11 (15.71±4.35) 11 0 

Н-пили 70 9 (12.86±4.00) 9 0 

Общо (n) 485 63 63 8 
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В исторически аспект в България ръчната предстерилизационната 

подготовка на дентален и друг медицински инструментариум винаги се е 

контролирала предимно с бензидинова проба.  

Хронологически в България  освен бензидинова проба са използвани и 

различни други методи за доказване на остатъчни следи от кръв, но нито 

един от тях не се е наложил поради недостатъци от различно естество: 

хематест (във вид на ленти улесни работата на контролиращите органи  

между 1990-2005 г.), биуретов метод от 2010 г., вече отменен, защото е 

практически неудобен, несъвършен и скъп. Към настоящият момент в 

страната, в стандарта за превенция на вътреболничните инфекции е 

посочена необходимостта от контрол на предстерилизационната 

подготовка с качествени и количествени методи без да бъдат 

конкретизирани. Така бензидиновата проба у нас, въпреки наличните 

недостатъци (токсичност, канцерогенност, фалшиво положителни 

резултати и др.) остава все още в практиката за качествен контрол на 

предстерилизационна ръчна деконтаминация. 

В заключение:Ръчното почистване не гарантира деконтаминация на 

денталните инструменти, за разлика от ултразвука, при който изцяло се 

отстраняват остатъчните следи от кръв при едрите инструменти. При 

дребните инструменти откриваме следи от кръв и след ултразвук, което 

налага съчетаването му с подходящ ензимен препарат, а нервекстракторите 

по изискване трябва да са за еднократна употреба.  

  

Провеждане на 4 тест дизайна за ръчна деконтаминация на 

инструменти с особена форма (клещи, нервекстрактори, пили и борери).  

От тестваните 160 инструменти, потопени предварително в суспензия, 

съдържаща Enterococcus faecalis с изходно микробно число от 10
5
 и след 

това подложени на 4 различни по своята същност тест-дизайна за ръчно 

почистване и дезинфекция, в нито една от пробите не се доказа контролния 

щам (Таблица 14, Таблица 15, Таблица 16, Таблица 17). Използваните от 

нас дентални инструменти са от 2 групи: дребни дентални инструменти (К-

пила, Н-пила и борчета) и едър дентален инструментариум (клещи). 

Подборът на инструментите по вид е базиран на две основни причини: 

това са едни от най-често прилаганите в ежедневната дентална практика 

инструменти и се характеризират с особености в дизайна, които улесняват 

задържането на органична материа и съответно са проблемни при 

обеззаразяване. Самото изпълнение на опитна постановка е повлияна от 

проф. Урс Розенберг, експерт, участващ в усъвършенстване на стандартите 

за ръчно миене и деконтаминация на инструменти с особен дизайн. 
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Таблица 14. Резултати от прилагането на тест- дизайн I. 

Инстру-

ментариум 

Б
р

о
й

 п
р

о
б

и
 

М
и

к
р

о
б

н
о

 ч
и

сл
о

 

сл
ед

 

к
о

н
т
а

м
и

н
а

ц
и

я
 

(и
зх

о
д

н
о

 н
и

в
о

) 

Описание на 

експеримента 

М
и

к
р

о
б

н
о

 ч
и

сл
о
 

(с
л

ед
 п

о
ч

и
ст

в
а

н
е/

 

д
ез

и
н

ф
ек

ц
и

я
) 

Н-пила 10 10
5 

 

1. Потапяне за 15 минути  в 

дезинфекционнен разтвор.  

2. Контаминираните 

инструменти се изплакват 

на течаща вода. 

3. Изсушават се за 1 час в 

термостат на 45С⁰. 

Няма растеж 

К-пила 10 10
5 

 

Няма растеж 

стоманено 

борче 

10 10
5 

 

Няма растеж 

клещи 10 10
5 

 

Няма растеж 

 

 

 

Таблица 15. Резултати от прилагането на тест- дизайн II. 

Инстру-

ментариум 
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о
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л
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о
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и
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в
а

н
е/

 

д
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и
н

ф
ек

ц
и

я
) 

Н-пила 

 

10 10
5 

 

1.Изсушаване на 

инструментите за 15 

минути на стайна 

температура.  

2.Следва потапяне в 

продължение на 15 минути 

с 2 минути четкане в 

дезинфекционен разтвор. 

3.Инструментите се 

изплакват за половин 

минута на течаща вода. 

Няма растеж 

К-пила 

 

10 10
5 

 

Няма растеж 

стоманено 

борче 

 

10 10
5 

 

Няма растеж 

клещи 10 10
5 

 

Няма растеж 
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 Таблица 16. Резултати от прилагането на тест-дизайн III. 

Инстру-

ментариум 

Б
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о
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(с
л

ед
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о
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и
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в
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н
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д
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и
н

ф
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ц
и

я
) 

Н-пила 

 

10 10
5 

 

1. Изсушаване за един час 

на стайна температура.  

2. Изплакват се за половин 

минута на течаща вода. 

3. Следва потапяне за 10 

минути и четкане за 2 

минути в ензимен разтвор.  

4. Отново изплакване за 

половин минута на течаща 

вода. 

5. Потапяне за 15 минути в 

дезинфекционен разтвор.  

6. Изплакваме отново за ½ 

минута на течаща вода. 

Няма растеж 

К-пила 

 

10 10
5 

 

Няма растеж 

стоманено 

борче 

 

10 10
5 

 

Няма растеж 

клещи 10 10
5 

 

Няма растеж 

Таблица 17. Резултати от прилагането на тест-дизайн IV. 

Инструмен- 

тариум 
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Н-пила 

 

10 10
5
 1.Изсушаване за 1 час на 

стайна температура.  

2.Потапяне за 10 минути и 

четкане за 2 минути в 

дезинфекционен разтвор.   

3.Изплакване за половин 

минута на течаща вода. 

4. Потапяне  отново в 

дезинфекционен разтвор за 

15 минути. 

5. Изплакване отново за ½ 

минута на течаща вода. 

Няма растеж 

К-пила 

 

10 10
5 

 

Няма растеж 

стоманено 

борче 

 

10 10
5
 Няма растеж 

клещи 10 10
5
 Няма растеж 
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Резултатът от проучването посочва, че независимо от избора на метод 

за мануална деконтаминация, стриктното спазване на алгоритъма води до 

ефективна предстерилизационна обработка. Това проучване обаче е 

проведено в лабораторни условия, след предварително много подробно 

запознаване с опитната постановка, нейното стриктно изпълнение под 

контрол на лекар, както и при отсъствие на остатъчни следи от органична 

материя (кръв, слюнка и др.) по инструментите, което определено би 

повлияло върху резултатите и тяхната интерпретация. Трябва да 

отбележим, че в рутинната дентална практика множество обективни 

фактори (наличие или не на достатъчен брой инструменти; химичният 

състав на използваните почистващи/дезинфекциращи средства; наличие на 

отделно помещение за провеждане на деконтаминацията; наличието или не 

на квалифициран помощен персонал; възможностите за последващ 

контрол и др.) и субективни фактори (ниво на информираност и познание 

за методите и средствата за ръчна деконтаминация; информираност 

относно рисковете от повторното прилагане на медицински/дентални 

изделия; нагласите и отговорности при практическо приложение на 

деконтаминацията и др.) оказват влияние върху качеството на цялостната 

предстерилизационна обработка.   

Проблемът е актуален в световен мащаб, особено в Европа 

(Германия), където се дебатира дали ръчните процедури могат изобщо да 

бъдат валидирани. Актуалността произхожда и от фактът, че ръчната 

обработка все още е основна в страните от Централна и Източна Европа, 

особено в индивидуалните дентални практики. 

В заключение, нашето проучвания показава значимостта на 

педантичното почистване и цялостна деконтаминация, предхождаща 

процеса на стерлизация. Въпреки това, във всички случаи, когато е 

приложимо, трябва да се престъпва към употреба на консумативи за 

еднократна индивидуална употреба, изхождайки от факта, че в 

ежедневната практиката има значимо разминаване между съществуващите 

препоръки и тяхното приложение. В останалите случаи, изхождайки и от 

резултатите ни „на терен” (постановката с бензидиновия тест), 

препоръчваме в рутинната дентална практика при обработката на 

инструменти, особено със специфичен дизайн, да се преминава към 

алтернативни методи. Такива са предхождаща обработка с ензимен 

препарат и ултрзавуково почистване с дезинфектант и най-доброто, което 

позволява валидиране на процеса- машинна деконтаминация. 
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4.4. Резултати и обсъждане от проведените анкетни проучвания в 

денталната практика. 

Оценка нивото на познание на медицинският стандарт по 

превенция и контрол на вътреболничните инфекции в денталната 

практика. 

Проведеното анкетно проучване на теоретичните и практическите 

знания на дентални лекари за превенция и контрол на инфекции, свързани 

с дентално обслужване е първо по рода си в България. Преди всичко 

оценяваме нивото на знания, съобразно Наредба на МЗ №39/26.08.2010 г. 

за превенция, надзор и контрол на ВБИ/НИ, които са основополагащи за 

добра практика. Представени и анализирани са част от включените в 

анкетната карта въпроси, които най-демонстративно отчитат нивото на 

информираност и професионалния риск.     

Само 9.26% от анкетираните са чели подробно медицинският стандарт 

по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, а други 48.15% се 

съобразяват с изискванията на стандарта, или обобщено 57.41% от 

анкетираните можем да определим като информирани-резултат, определен 

от нас категорично като незадоволителен (Фиг. 16). 
 

 

Фиг. 16. Познавате ли наредба N39/26.08.2010 г. за утвърждаване на 

Медицински стандарт за превенция и контрол на ВБИ? 
 

Липсата на познание относно начините и средствата за превенция е 

предпоставка за повишен професионален риск от инфектиране на 

персонала, а също така и на пациентите. 

Доказателство за това са резултатите от анкетата в следните 

направления, които посочват насоките за работа с цел оптимизиране на 

надзора и контрола на инфекциите:  

- предстерилизационна обработка на едър инструментариум–

химична обработка (с дезинфектант) изваршват 91%, вместо оптималните 

100% от анкетираните; механична деконтаминация провеждат едва 2/3, а 
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относителният дял на денталните лекари (околко 50%), които използат 

ултразвукови вани е нисък. 

- предстерилизационна обработка на дребен инструментариум-

химична дезинфекция, съответсваща на изискванията на стандарта 

извършват 90.74%. Смущаваща е липсата на отговор в 41% за вида на 

конкретното използвано средство. 37% (60/162) от анкетираните не дават 

отговор на въпроса, свързан с познаване на експозиционното време на 

въздейстивие на използвания в практиката им препарат. Тълкуваме това 

двузначно - подценяване на въпроса или липса на знания.  В повече от 1/3 

от денталните практики поставяме под съмнение провеждането на 

предстерилизационната обработка съгласно изискваната експозиция и 

концентрация на работния разтвор. За поддържаща стерилизация 12.38% 

използват параформалдехидни таблетки, като много висок е дела на 

неотговорилите. По наше мнение нерешен остава въпроса за 

поддържащата стерилизация на дребния инструментариум. Сигурен метод 

на обеззаразяване е автоклавиране. 

- приложение на нервекстрактори – нервекстракторите са 

инструменти, предназначени за еднократна употреба. Така работят 64.81% 

от денталните лекари. Равни са дяловете на неотговорилите на въпроса и 

тези, които ги използват многократно. От деклариралите многократна 

употреба правилно ги стерилизират в автоклав само 62.07%. Получените 

от нас експериметални резултати при прилагане на бензидиновата проба 

(описана по-горе) потвърждават необходимостта от преминаване към 

еднократни нервекстрактори, поради ретенцията на органична 

материя(кръв) и невъзможността да бъдат напълно деконтаминирани. 

- обеззаразяване на наконечници- около 40% от анкетираните не 

разполагат с достатъчен брой наконечници, което затруднява 

деконтаминацията им. Средствата, използвани за дезинфекцията им са 

съгласно установените изисквания. Наконечникьт не се възприема като 

фактор за предаване на инфекции от 8.64% от денталните лекари, поради 

което  не го дезинфекцират след всеки пациент. 

- продухване на турбината в началото на работния ден и след 

всеки пациент – работата с турбина изисква продухване в началото на 

работния ден и между пациентите. Това е необходимо във връзка с 

превенцията на разпространение на влаголюбиви микроорганизми като P. 

aeruginosa, Legionella spp., Streptococcus intermedius, S.sanguinis и др. 

Турбината е медицинско пособие, свързано с риск от нозокомиални 

инфекции, тъй като след приключване на работата с пациента, тя засмуква 

секрети от устната кухина, които съдържат разнообразна микрофлора и 
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лесно могат да се пренесат на следващия пациент. Установихме, че в  

началото на работния ден не всички, а 86.86% от анкетираните продухват 

турбината, но само 53.70 % – след всеки пациент. 

За намаляване на риска се изисква 3 минутно продухване, което 

провеждат само 26.97 % от работещи. Оценката на риска е довела до 

иновации – на пазара вече има нова генерация турбини, при които този 

риск е отстранен. 

- дезинфекция в близост до денталния стол – дезинфекция на 

повърхности в близост до денталния стол извършват 85.80%, а 11.11% 

откровено съобщават, че не я провеждат. Според нас делът на тези, които 

не извършват деконтаминация дори е по-висок, защото 27% от 

положително отговорилите не уточняват как я провеждат. Определени 

повърхности, особено тези, които са докосвани често (ключове на лампи, 

копчета на юнита, дръжките на чекмеджетата и др.) приемаме също за 

фактори на предаване на нозокомиални патогени. Въпреки, че не са 

свързани директно с трансмисията на патогени при всеки пациент, това 

може лесно да се реализира по контактен път посредством  ръцете.  

- обработка на отпечатъчни материали – много висок 42% е дела на 

денталните лекари, които не деконтаминират отпечатъчните материали. 

Известно е, че HBV може да се съхрани в следи от кръв във външната 

среда до 6 месеца, което крие риск  от инфектиране на  зъботехниците. 

- приложение на метода на 6
-те

 стъпки при хигиенна дезинфекция 

на ръце – дезинфекция на ръцете по метода на шестте стъпки не се 

извършва коректно в 30% от случаите. Не сме убедени, че и при 

останалите положително отговорили имаме практическо приложение на 

метода, а не теоретично познание. 

- професионални рискови експозиции и протекция с хепатит В 

ваксина- изключително висок (82.71%) е делът на деклариралите 

професионална рискова експозиция като перкутанна инокулация 

(порязване, убождане с използвана игла, остър инструмент) и др. Това 

поставя сериозни въпроси, свързани с добрата дентална практика и по-

специално с безопасността на персонала. Известно е, че в лечебните 

заведения (медицински и дентални), перкутанната инокулация е с най-

висок риск по отношение трансмисията на кръвнопреносими вируси като 

HBV, HCV и HIV от пациент към персонал. Същевременно 

имунизационният обхват с хепатит В ваксина е 77.78%, който определяме 

като относително висок, но не оптимален и вероятно се дължи на факта, че 

повече от половината анкетирани, освен в ИДП, работят и във ФДМ -

Пловдив като асистенти и са имунизирани от работодателя. Установи се 
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асоциативна връзка между продължителността на трудовия стаж на 

анкетираните от една страна и от друга имунизационния обхват и 

професионалните наранявания (Таблица 18.). 
 

Таблица 18. Разпределение на анкетираните според техния професионален 

опит, имунизационен обхват и професионални наранявания. 

Трудов стаж 

Имунизация с хепатит 

В ваксина 

(общо 77.78%) 

Професионални 

наранявания 

(общо 82.71%) 

Да 

N (%) 

Не 

N (%) 

Да 

N (%) 

Не 

N (%) 

< 5 години 13 (61.9%) 8 (38.1%) 11 (52.4%) 10 (47.6%) 

5-10 години 44 (93.6%) 3 (6.4%) 39 (83.0%) 8 (17.0%) 

>10 години 69 (73.4%) 25 (26.6%) 84 (89.4%) 10 (10.6%) 

Pearson chi-square χ
2
 χ

2
=10.92, p<0.05 χ

2
= 16.42, p<0.05 

 

- ползване на лични предпазни средства (ЛПС) при работа с 

пациент- предпазни средства при обслужване на всеки пациент използват 

91% от анкетираните. Когато детайлизираме по отделно - използване на 

очила,  ръкавици и маски при различни ситуации (Фиг. 17) получаваме 

резултати, вариращи от 0-80% и които оценяваме като незадоволителни. 
 

 

Фиг. 17. Ползване на лични предпазни средства (ЛПС) по вид и при 

различни експозиции. 
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В заключение: Анализьт на получените резултати ни дава основание 

да обобщим: недостатъчно ниво на познание на Стандарта за превенция и 

контрол на вътреболничните инфекции, видно от поведението на 

денталния лекар в индивидуалните дентални практики. Решаваща 

подкрепа за ефикасни превенция и контрол на инфекциите в денталната 

практика дават общообразователните инициативи и продължителното 

обучение за новости в тази област. 

  

Оценка на професионални рискови екзпозиции и степента на 

прилагане на стандартни предпазни средства в денталната практика.  

От анкетираните 93 студенти по дентална медицина ползване на 

еднократни ръкавици в ежедневната практика се посочва от всички (100%). 

Обезпокоителен е фактът, че само 96.77% сменят ръкавиците между 

отделните пациентите вместо оптималните 100% (Фиг. 18).  

 

 

Фиг. 18. Разпределение на позитивните отговори относно 

ползването на лични предпазни средства (ръкавици и очила) 

от студентите по дентална медицна. 

 

Смяната на ръкавици е абсолютно задължителен елемент в добрата 

медицинска/дентална практика, независимо от наличието или липсата на 

видими следи от кръв или друга органична материя. Това предпазва от 

т.нар. крос инфекции (пациент-персонал), изхождайки от относителната 

устойчивостта на повечето бактерии и вируси във външна среда, 

включително и по ръцете на персонала.  

Предпазни очила при работа ползват само от 68.81% от студентите. 

Резултатът е показателен, че най-вероятно както те, така и част от техните 

преподаватели нямат изградени навици за употребата им, произтичащо от 
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факта, че не оценяват конюнктивата като входна врата за трансмисия на 

парентерално предавани вируси като HBV, HCV и др.  

Висок е относителният дял на студентите, които са отговорили, че са 

претърпели рискова професионална експозиция при работа с пациент като 

убождане с игла или остър инструмент– 46.24%, а 55% от тях съобщават за 

повече от 1 наранявания (Фиг. 19). Независимо от недостатъците на 

анкетните проучвания и сравнително малката извадка, трябва да 

отбележим, че проучването дава насоки в обучението на студентите по 

епидемиология, особено по отношение на всички аспекти на 

нозокомиалните инфекции и професионалните рискови експозиции. 

 

 

Фиг. 19. Разпределение на анкетираните студенти, според декларираните 

инциденти и техният брой. 

 

Само около 1/3 от студентите (36.56%) прилагат орален антисептик 

преди терапя на всеки пациенти (Фиг. 20), което най-вероятно е резултат 

от пренебрегване на този аспект в общия пакет от мерки при работа от 

страна на самите преподаватели. Съгласно препоръките на CDC в САЩ, на 

Денталното училище при Щатския Университет по дентална медицина в 

Ню Йорк  и Американската асоциацията на денталните хигиенисти 

предварителното (преди дентална процедура) изплакване на устата на 

пациента се препоръчва, за да се намали броят на микроорганизмите в 

устната кухина, които могат да се освободят под формата на аерозол или 

пръски, генерирани по време на рутинни процедури с въртящи се 

инструменти (напр. стоматологични наконечници или ултразвукови 

скалери) и които впоследствие могат да попаднат върху денталния 

специалист  и повърхности от денталното оборудване. 

ДА
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1 убождане/нараняване

2 убождания/наранявания

> 2 убождания/наранявания
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Фиг. 20 . Провеждане на орална хигиена с антисептик  

при всеки пациент преди терапия. 
 

В заключение: Независимо от недостатъците на анкетните 

проучвания и сравнително малката извадка, нашето изследване показа, че 

преподавателите в денталните факултети трябва да се фокусират върху 

постоянно мотивиране на студентите в правилното и рутинно прилагане на 

мерките за контрол на инфекциите и стриктно следене за спазването им. 

Образователните програми във всички дентални училищата (факултети и 

колежи) трябва да бъдат ориентирани и към превенцията, надзора и 

контрола на инфекциите в денталната практика. 
 

Оценка на познанието на студенти и специалисти по медицина и 

дентална медицина относно клинико-епидемиологичната 

характеристика на Легионерската болест. 

Първият въпрос в анкетата се оказа стоп-въпрос за  90(48.65%) от 

участниците, които категорично отговарят, че не познават клиниката и 

епидемиологията на заболяването и прекратяват попълването на анкетата 

(Фиг. 21). Доказа се асоциативна връзка между наличието на познание 

относно ЛБ и професионалната категория на анкетираните (Pearson 

χ
2
=72.222, df= 5, p=0.000), както и между нивото на познание и обобщените 

категории медицински спрямо дентален персонал (Pearson χ
2
=51.817, df= 1, 

p<0.0001). Единствено в групата на стажант-лекарите по медицина няма 

посочен негативен отговор, което свързваме с факта, че темата  е част от 

обучението им  на стажа по Епидемиология. 

Статистически значимо по-ниското ниво на познание в групата на 

дентистите спрямо на медиците е обезпокоително, предвид високият риск 

от контаминиране, размножаване и формиране на биофилм, съдържащ  

Legionella pneumophila във водните линии на денталния юнит и 

последващото финно разпрашаване, на което са експонирани персонал и 

пациенти. За разлика от добре известният сред здравната общественост 

Да 

36,56% Не 

63,44% 
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професионален риск от кръвнопреносими вируси (HBV, HCV и HIV), 

рисковете от заразяване при работа с водни устройства (вани и душове за 

хидротерапия, овлажнители за кислород,  наконечници, турбини и 

ултразвук в денталната практика и др.) са непознати и недооценени, 

особено сред по-възрастните колеги. Непознати и недооценени са и 

рисковете за нозокомиално инфектиране на пациентите, но по литературни 

данни инфекцията с Legionella spp. се нарежда сред трите най-чести 

причини за тежка пневмония в обществото и в 1-40% от случаите на 

нозокомиална пневмония, регистрирани като спорадични случаи или под 

формата на взрив.  
 

 

Фиг. 21. Разпредление на анкетираните по категории, отговорили 

негативно относно познанията за ЛБ. 
 

Сред причната за изключително високият процент спрели 

попълването на анкетната карта поради липса на познания (48.65%), трябва 

да отбележим и факта, че на национални ниво заболяването остава 

неразпознато само до преди десет години, когато бе включено в списъка на 

инфекциозните заболявания, обект на системата за надзор и регистрация.  

Разпределението на акетираните (със стаж до 5 г., между 5-10 и над 10 

години) отговорили положително е съответно 53.19%, 62.50% и 41.67%. Не 

се установи асоциация между продължителността на трудовия стаж и 

познанието относно особеностите на ЛБ (Pearson χ
2
=1.941,df=2, p=0.379). 

Резултатите на останалите въпроси са групирани в две групи: въпроси с 

добро ниво на познание и въпроси с незадоволително ниво на познание, 

като критерият за включване в първата група е отговорили правилно в 

≥50% от анкетите. 
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Анализът на останалите данни от проучването показват добро 

познаване предимно на епидемиологичните храктеристики на ЛБ-

естесвената среда на обитание на Legionella spp., механизмите и факторите 

на предаване. Добро познаване, надвърлящо 80% верни отговори, е 

демонстрирано и при отговорите за клиничната локализация на ЛБ и за 

рисковите групи. Най-вероятно това се дължи на факта, че сред 

продължилите с попълване на анкетата след стоп въпроса от общо 90 лица 

68 (75.5%) са предимно медици. Те познават инфекцията по-добре от 

денталните лекари, като я изучават в диференциално-диагностичен аспект 

като причинител на атипична пневмония и по вътрешни болести.  

Важна и с практическа насоченост е необходимостта от повишаване 

познанията по отношение на експресната диагносика и терапията на ЛБ, 

основно при медиците. Доказването на респираторни инфекции 

посредством тестване на уринарен антиген е с нараснала популярност в 

последните години по отношение диагностиката на няколко значими 

инфекции на дихателните пътища сред които и на Legionella pneumophila. 

Доказването на уринарен антиген е единственият  метод за експресна 

диагностика (под 1 час), удобен е за ранна детекция на взривове и е лесно 

приложим. Недостатъците  произтичат основно от невъзможността да се 

докажат други легионели освен Legionella pneumophila Sg1, но тя е най-

честият причинител на тежкопротичаща ЛБ. Предвид неспецифични 

клинични прояви на Легионерската болест и високата смъртност при липса 

на навременно адекватно лечение се  препоръчва рутинна употреба на  

тестове за доказване на антиген в урината при всички пациенти с 

придобита в обществото пневмония. 

Препоръките за лечение на всички пациенти с пневмония, свързана с 

дихателна недостатъчност, шок или основно заболяване, причиняващо 

силна имунна недостатъчност, включват емперична терапия с активност 

срещу Legionella spp. (по-нови макролиди и флуорохинолони), поне до 

изясняване на етиологията. Забавяне в началото на адекватна терапия е 

ключов фактор, свързан с лоша прогноза при ЛБ.  

В заключение: Нашето проучване установи незадоволителна 

информираност относно Легионерската болест, особено сред денталните 

специалисти, които всъщтност са в по-голям риск, предвид работата им в 

непосредствена близост до образуващи аерозол дентални пособия. От 

друга страна ниското познаване (под 50%) на експресните диагностични 

тесове и терапевтичните препоръки изискват специално внимание от 

медицинските специалисти и студенти по медицина. В ежедневната си 

практика, както медиците, така и денталните медици, трябва да 
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предприемат мерки, с които да редуцират или елиминират микробната 

контаминация на водата, използвана при лечение. Това категорично налага 

необходимостта от актуализиране на учебните програми по медицина и 

дентална медицина, разширяване на обучението, както по време на 

семестриалното, така и на следдипломното обучение, особено за 

денталните лекари. 
 

Оценка относно необходимостта от дентална сестра в 

превенцията и контрола на инфекциите в индивидуалните дентални 

практики. 

Проведеното анонимно анкетно проучване сред дентални лекари от 

ИДП цели да се уточнят проблеми в три основни направления:  

-квалификацията на изпълняващите длъжността денталната сестра, 

-оценка на необходимостта от дентална сестра в индивидуалните 

практики от страна на денталните лекари,  

- определяне значимостта на денталната сестра в отделните етап на 

лечебния процес (предтерапевтичен, терапевтичен и следтерапевтичен). 

От анкетираните 50 дентисти, 26 (52%) са отбелязали, че работят в 

екип с дентална сестра (Фиг. 22) и са продължили с попълването на 

анкетата. За останалите 24 (48%), отговорили отрицателно, това се оказа 

стоп- въпрос, като ние свързваме липсата на помощен персонал предимно 

с финансови аспекти във взаимоотношенията дентист -сестра.  

Само 15 % са тези, които работят с квалифицирана дентална сестра,  

58% работят в екип с медицинска сестра и 27% използват помощен 

персонал с друго образование (Фиг. 22). 

 

Фиг. 22. Разпределение на анкетираните дентални лекари спред 

отговорите на въпросите „Работите ли в екип с дентална медицинска 

сестра?” и „С какво образование е сестрата, с която работите?” 

ДА 
52%НЕ

48%

15%

58%

27%

квалифицирана дентална сестра

медицинска сестра

помощен персонал с друго 
образование
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Трябва да отбележим, че в България обучението на стоматологични 

сестри е преустановено през 90
-те

 години на XX век. Много дълго, около 

две десетилетия, нишата се запълва с медицински сестри. За разлика от 

съществуващият регистър за броя на денталните лекари в страната (по 

данни на Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2011 г. 8242 дентални 

лекари), липсва регистър за денталните сестри, както и в каква степен са 

обезпечени индивидуалните дентални практики с помощен персонал. Това 

не позволява да се направи точна оценка на съществуващия дефицит, но по 

приблизителна информация на БЗС над 30 % от денталните лекари у нас 

работят без подрепа от медицинска сестра, което естествено затруднява 

работа им. В опит да се запълни недостига им, от януари 2012 г. в София 

стартира първата учебна година за дентален асистент със срок на обучение 

8  месеца след завършване на средно образование.  

Можем да обобщим, че към настоящият момент в страната 

съществуват най-малко шест вида ИДП: – с дентални сестри, – с 

медицински сестри, – с дентален асистент, – с лица с друго образование, но 

подготвени индивидуално от самите дентални лекари, – ИДП с повече от 

един асистент/помощен персонал и – ИДП без асистент/помощен 

персонал. Цялото това многообразие от варианти отразява 

многоаспектността в клиничната дентална практика и поставят под въпрос 

коя форма на екипна работа най-оптимално покрива не само финансовите 

критерии, но и критериите за качествена и добра дентална практиа. Липсва 

вероятно еднозначен отговор, за което свителстват данните от обобщената, 

анализирана и оценена информация в света за образованието и 

практическата дейност на професионалисти, подкрепящи денталния лекар. 

Възлагането на все повече отговорности на денталната сестра 

произтича от все по-нарастващите отговорности на самия дентален лекар. 

В моделът на Ira B. Lamster и Kayleigh Eaves от 2011 г. за денталните 

практики на XXI век се аргументира възможността широк набор от 

дейности, които по принцип са част от първичната здравна грижа като 

скрининг за хипертония, захарен диабет, остеопороза, превенция на 

тютюнопушенето и др, да се извършват от денталните лекари в ИДП, което 

от своя страна налага значими промени в образованието на самите 

дентисти. Изхождайки от всичко това, както и необходимостта за 

постоянно повишаване на квалификацията на денталните лекари във 

връзка с навлизането на нова специфична за тях апаратура, на дневен ред 

се поставя необходимостта от разширяване на дейностите на помощниците 

им и свързаните с това образователни инициативи.  



62 

 

В подкрепа на това са нашите данни, че помощта на денталната сестра  

в различните периоди на работа (предтерапевтичен, терапевтичен и 

следтерапевтичен) се определя от  болшинството анкетирани (85%) като 

необходима и в трите периода.  

Един много важен аспект в дейността на денталната сестра и въобще 

на помощния персонал е свързан с контрола на инфекциите и по 

специалност с качеството на почистването и дезинфекцията на 

инструментариума. 

81% от анкетираните от нас дентални лекари оценяват ролята на 

денталната сестра като категорично необходима в ежедневната практика 

при рутинното ръчно почистване и дезинфекция (деконтаминация) на 

инструментите, а според 19% тя е необходима, но не е задължителна 

(р<0.05) (Фиг. 23). Нито един от тях не е посочил третата възможна опция 

на отговор на този въпрос, а именно „не ми е необходима”.  

 

 

Фиг. 23. Оценка на ролята на денталната сестрата в рутинното ръчно почистване 

и дезинфекция на инструменти във всекидневната дентална практика. 

 

Трябва да отбележим обаче, че основните стандартни мерки за 

превенция в денталната практика, към които принадлежи и 

деконтаминацията, не се прилагат винаги в достатъчен обем - нещо, което 

се потвърди от анкетното проучване сред денталните лекари в Пловдив. 

Тяхното приложение зависи от денталния специалист: нивото на  

познание; чувството за отговорност; теоретическата и практическата 

подготовка;  възможността за самостоятелна организация по изпълнението, 

финансовите възможности  за осъществяване, наличието на помощен 

дентален персонал  и др. 

В заключение от анкетното проучване и анализа на литературните 

данни, малкият брой квалифицирани дентални сестри са показателни за 
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актуалността  на специалността и необходимостта от възобновяване на 

обучението в Медицинските колежи. От друга страна необходимостта от 

дентална сестра и в трите етапа на обслужване на пациентите, посочено от 

преобладаващата част от анкетираните дентални лекари, е показателен за 

осъзнаване необходимостта от поверяване на отговорността за безопасен 

противоепидемичния режим в денталните кабиненти на добре 

квалифициран персонал, особено по отношение на опасните биологични 

отпадъци, почистването и дезинфекцията на работното място и 

инструментариум. В условия на силна конкуренция днес, денталните 

лекари винаги се нуждаят от помощ, чрез работа в екип с дентална сестра с 

подходяща квалификация по време на профилактичните, диагностичните и 

терапевтични процедури за осигуряване по-високо качество на 

извършваните услуги от една страна, а от друга и по-надеждно ниво на 

протекция на пациенти и персонал. Нашите резултати са в подкрепа на 

предложението за въобновяване на специалността „ Дентална медицинска 

сестра” базирана на медицинските стандарти и в частност на Медицинския 

стандарт ”Превенция и контрол на вътреболничните инфекции” и на 

анализ на чужди литературни източници. Денталната сестра с висше 

образование по акредитирана учебна програма ще има сигурен принос в 

превенцията и контрола на инфекциите, свързани с денталната практика. 
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V. Изводи 

1. Наличие на L.pneumophila се доказа в около 1/3 от водните пробите –

32.14%. В хирургичният комплекс положителните находки са 

разпределени почти по равно във времето, което говори за постоянно 

ниво на контаминация на водната система. Не се изолира 

L.pneumophila във ФДМ, най-вероятно поради факта, че 

водопреносната мрежа е сравнително нова и относително краткия 

период на проследяване. 

 

2. Физико-химични параметрите на водата показват, че температурата на 

горещата вода не отговаря на изискванията за борба с легионелните 

бактерии и е в диапзазона  17.9° С  - 44.0° С, при норма  над 60° С. 

Концентрацията на свободен хлор е в диапазона 0.3-0.6 mg/L и също 

не отговаря на изискванията за борба с легионелната контаминация.  
 

3. От проведеното пилотно проучване за наличие на свободно живеещи 

амеби  във водни проби от лечебни заведения се установи наличие на 

род Acanthamoeba, Hartmannella vermiformis в 33.3% от пробите (3 

проби от дестилирана вода от резервоар на дентален юнит, 2 от битова 

вода за медицински цели и 2 от вода за битови нужди). Наличието на 

растеж на СЖА при 37°С, но не и при 42°С е с огромно значение, тъй 

като СЖА могат да действат като „троянски кон” за атипичните 

микобактерии, легионели и др.  
 

4. Наличието на anti-Legionella pneumophila Sg 1-6 антитела при 

денталния/ медицинския персонал е сигнификантно по-високо спрямо 

контролната група (40.91%  vs. 7.78%, p<0.0001 ). Това  се асоциира с 

професионална рискова експозиция, особено при отсъствие на 

системна употреба на предпазни средства при работата, отсъствие на 

изградена система за регулярен мониторинг и профилактика на 

водните съоражения в здравните заведения за наличие на легионели.  
 

5. В Клиниката по ЛЧХ се установи противоречие в съотношението 

висок относителен дял на хоспитализирните с възпалителни 

заболявания спрямо много нисък на етиологично доказаните. Добрата 

медицинска практика изисква прецизиране на методите за правилно 

вземане на раневи секрети. 
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6. В индивидуалните дентални практики 38.33% от обектите в близост 

до денталния юнит са контаминирани с микроорганизми. Намерените 

18.33% положителни проби преди манипулация са показателни за 

пропуски в деконтаминацията, а много високият дял от 58.33% (общо 

69 изолата от 9 микробни вида) след дентална манипулация доказва 

интензивна микробна контаминация, произхождаща предимно от 

пациента и е свързана с аерозол, генериран от високоскоростните 

турбини и ултразвук.  
 

7. При  контрол на хигиенната дезинфекция на ръце наличие на 

стерилни проби се доказа в 51.86%, а при останалите Coag.(-) 

Staphylococcus, отнасян към нормалната кожна флора. Липсата на 

„транзиторна микрофлора”- P.aeruginosa, сем. Enterobacteriaceae, S. 

aureus, съгласно утвърдените норми потвърждава предимството на 

дезинфекцията пред хигиенното измиване в медицинската практика. 
 

8. При оценка на ръчната деконтаминация с бензидинов тест, остатъчни 

следи от кръв по денталните инструменти се установи в 12.98%  

(7.80% при едрите vs. 16.78% при дребните, p<0.01). Последващото 

ултразвуково почистване не успя да отстрани наличната органична 

материя само при нервекстракторите. Потвърждава се необходимостта 

от спазване изискването за еднократна употреба на тези изделия, 

както и търсенето на достъпни и надеждни тестове за контрол на 

предстеризлизационната обработка.  
 

9. Експерименталната постановка за мануална деконтаминация на 

инструменти с особен дизайн (К-пила, Н-пила, борчета, клещи) след 

предхождащо  контаминиране със суспензия Enterococcus faecalis е 

показателна за значимостта на педантичното почистване и цялостна 

деконтаминация, предхождаща процеса на стерлизация.  
 

10. Две години след приемане на Медицинският стандарт за 

профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, 

относителният дял на денталните лекари с индивидуални практики, 

които познават нормативния документ остава нисък – 57%, а го 

спазват само 48%. В съответствие с това се установи: професионални 

нараняване в рамките на година в 82.7%, прилагане на лични 

предпазни средства  от  0- 80% и нисък имунизационен обхват с 

хепатит В ваксина - 78%. Констатирани са също специфични за 

денталната практика пропуски в деконтаминацията на: 

нервекстрактори, наконечници, турбина и отпечатъкови материали.  



66 

 

11. Обезпокоителен е фактът, че 96.77% от студентите по дентална 

медицина сменят ръкавици между пациентите, а предпазни очила при 

работа ползват 68.81%, вместо оптималните 100%. Допълнителен 

аргумент преподавателите по дентална медицина да се фокусират 

върху постоянно мотивиране на студентите в правилно и рутинно 

прилагане на мерките за контрол на инфекциите и стриктно следене за 

спазването им е факта, че 46.24% от студентите са претърпели 

перкутанна инокулация при работа с пациент в рамките на една 

година.  

 

12. Общата информираност на разнородната група от студенти и 

специалисти по медицина, и дентална медицина относно 

Легионерската болест оценяваме като незадоволителна - сред 

дентистите липса на познание е декларирано в 73.28% спрямо 19.05% 

при медиците. Денталните специалисти са в по-висок риск от 

инфектиране с Legionella spp. по време на работа, предвид 

непосредствената близост до пособия,  образуващи фин воден 

аерозол. Ниското ниво на познаване (под 50%) на експресните 

диагностични тесове и терапевтичните препоръки изискват специално 

внимание от медицинските специалисти.  
 

13. В индивидуалните дентални практики само 52% от лекарите работят в 

екип с помощен персонал, от който с квалификация дентална сестра са 

15%. Необходимост от такива профилирани специалисти в трите етапа 

на обслужване на пациентите (предтерапевтичен, терапевтичен и 

следтерапевтичен), особено по отношение на контрола на инфекциите  

(почистване и дезинфекция на повърхности, обработка на остри и 

режещи инструменти, третиране на биологични отпадъци и др.)  са 

отбелязали  85% от анкетираните.  
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VI. Приноси 

І. Приноси с оригинален за страната характер 

1. За първи път в страната, в индивидуалните дентални практики, е 

проведено комплексно (епидемиологично, микробиологично и анкетно) 

проучване на инфкциите свързани с денталното обслужване по 

отношение на факторите, механизмите и пътищата на предаване и са 

посочени направления, насочени към оптимизиране превенцията и 

контрола на тези инфекции.  

2. За първи път в страната е проведено лонгитудинално проучване за 

контаминация на водните пътища в денталната практика с Lеgionella spp. 

3. За първи път в страната е проведено  пилотно проучване за наличие на 

свободно живеещи амеби (СЖА) във водни проби от лечебни заведения 

и доказано наличие в дестилирана вода от резервоар на дентален юнит, 

от битова вода за медицински цели и  вода за битови нужди. 

4. За първи път в страната е осъществено сероепидемиологично 

проучване за установяване наличие на антитела срещу Lеgionella spp. 

(anti-L.pneumophila Sg1-6 IgG+IgM ) сред дентален/медицински  

персонал и наличието им е сравнено с контролна група, професионално 

неекспонирани лица.   

 

ІІ. Приноси, обогатяващи съществуващите  знания  

1. Представени и дискутирани са многоаспектно теоретичните познания в 

епидемиологията на инфекциите свързани с дентлното обслужване. 

2. Теоретично са оценени процесите на  формиране на биофилм във 

водните пътища на денталния юнит и предпоставките за контаминация 

с Lеgionella spp. 

3. Въз основа на медицина базирана на доказателства са допълнени 

познанията за механизмите, пътищата и рисковите фактори на 

предаване на кръвнопреносимите инфекции (хепатит В, хепатит С и 

HIV/СПИН) в денталната практика. 

 

ІІІ. Приноси с научно-приложен характер  

1. Проведеният микробиологичен мониторинг на бактериалната 

контаминация в сравнителен план (преди и след дентални процедури), 

посочва епидемиологично значимите обекти в близост до денталния 

юнит, изискващи повишено внимание при деконтаминацията след 

обслужване на всеки пациент. 

2. Приложеният двуетепен метод за оценка качеството на рутинната 

предстерилизационна подготовка на инструменти с особен дизайн, 
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посредством доказването на остатъчни следи от кръв с бензидинов тест, 

категорично потвърждават необходимостта нервекстракторите да бъдат 

единствено за еднократна употреба.  

3. Проведените изследвания на бактериалната контаминация на фактори 

на предаване на ИСДО (критични и полукритични инструменти, 

повърхности), както и анкетните проучвания обективизират настоящето 

ниво на изпълнение на медицинския стандарт по превенция и контрол 

на вътреболничните инфекции в денталната практика. 

4. Констатираният сериозен дефицит относно познанието на клинико-

епидемиологичните характеристики на Легионерскта болест са 

основание за актуализиране на учебните програми, изхождайки от 

двупосочния риск (пациенти и персонал) за инфектиране с Legionella 

spp. при дентално лечение. 

5. Обобщените резултати от анкетните проучвания и експериметалните 

постановки категорично потвърждават необходимостта от 

възстановяване на специалността дентална сестра с цел осигуряване по-

високо качество на извършваните дентални  услуги от една страна, а от 

друга по-надеждно ниво на протекция на пациенти и персонал. 

6. Повишаване нивото на безопсност при работа в денталната практика, 

изисква водните пътища на денталния юнит да се продухват минимум 3 

минути при започването, в края на работния ден и след всеки период, 

когато не са използвани определено време, както и между всеки 

пациент. 

7. Наличието на L.pneumophilla  и СЖА във водопреносната система на 

здравните заведения и особено във водната система на денталния юнит 

изискват въвеждане в практиката на цялостна програма, включваща  

периодичен мониторинг на водните пътища за наличието и микробното 

число на L.pneumophilla, конккретни мерки за обеззаразяване на водата 

и ползване на  предпазни средства от персонала при работа с 

устройства, генериращи фон воден аерозол. 
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