Приложение № 1 към чл. 19

Изход от лечението на пациенти с чувствителна туберкулоза
Случай

с

микробиологично

диагностицирана

белодробна

туберкулоза в началото на лечението, който е с отрицателно
Излекуван

микроскопско или културелно изследване през последния месец
на лечението.
Случай с ТБ, който е завършил лечението без критерии за
неуспех, но няма данни, удостоверяващи, че резултатите от
микроскопските или културелните изследвания през последния

Завършено

лечение1

месец на лечението и поне веднъж преди това са били
отрицателни – не са били проведени или резултатите от тях не са
налични
Случай с ТБ, при който резултатите от микроскопските или

Неуспех от лечението

културелните изследвания са положителни на петия месец или на
по-късен стадий от лечението.2
Случай с ТБ, починал след поставяне на диагнозата, преди

Починал

започване на лечението или по време на лечението, независимо
от причината за смъртта
Случай с ТБ, който не е започнал лечение или чието лечение е

Отпаднал от
проследяване

било прекъснато в продължение на 2 или повече последователни
месеци
Случай с ТБ с неизвестен изход от лечението. Тук се включват
случаи „прехвърлени към” друго лечебно заведение за лечение на

Недокументиран
изход от лечението

1

туберкулоза, както и случаи, за които изходът от лечението е
неизвестен

Сумата от броя на излекуваните и завършилите лечението пациенти се определя като „успех от лечението”.

Към тази категория се включва и пациент, който преди началото на лечението е бил с отрицателна микроскопия и е станал
положителен след завършването на интензивната фаза на лечение или има реверсия в продължителната фаза.
2

Изход от лечението на пациенти с резистентна туберкулоза
Случай на резистентна туберкулоза, при който лечението е
Излекуван

приключило без доказателство за неуспех и има три или повече
последователни култури, взети в интервал от поне 30 дни.
Случай с резистентна туберкулоза, който е завършил лечението

Завършено лечение

без доказателство за неуспех, но няма регистрирани три или
повече последователни култури, взети в интервал от поне 30 дни
Случай с прекъсване на лечението или необходимост от промяна
на терапевтичния режим за поне два противотуберкулозни
лекарствени продукти поради:
- липса на конверсия в края на интензивната фазаa, или
- микробиологична реверсия в продължителната фаза след

Неуспех от лечението

конверсия, или
- наличие на допълнително придобита резистентност към
флуорохинолони или към инжекционни лекарствени продукти от
втори ред, или
- нежелани лекарствени реакции.
Случай на резистентна туберкулоза, починал след поставяне на

Починал

диагнозата и преди започване на лечението или по време на
лечението, независимо от причината за смъртта

Отпаднал от
проследяване

Случай с резистентна туберкулоза, който не е започнал лечение
или чието лечение е било прекъснато в продължение на 2 или
повече последователни месеци
Случай с резистентна туберкулоза с неизвестен изход от

Недокументиран

лечението. Тук се включват случаи на „прехвърлен към” друго

изход от лечението

лчебно заведение за лечение, както и случаи, за които изходът от
лечението е неизвестен

