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Овладяване 
на инфекциозните 

болести
Денис Пираджис

Глава 3

Денис Пираджис е професор по международна екологична политика във Факултета по управление 
и политика на университета в Мериленд.

Придвижвайки се бавнона Запад
заедностърговцитеидругипътници
потърговскитемаршрутиотКитай,
чуматапристигавКафа(дн.Феодосия
бел. ред.)наКримскияполуостровпрез
1346година.Пренасянаотчернияплъх
(Rattus rattus)исвързанитеснегобъл
хи,болесттасепридвижвабавнопрез
европейскияконтинентипрез1348г.
достигадоФранция,ИталияиИспа
ния.Движениетопродължаваипрез
1350г.тястигадоизточнатачастна
СеверномореидоБалтийскоморе.По
временатазиепидемиявпоголямата
частнаЗападнаЕвропаизмираблизо
40настоотнаселението.1
Вкраяна2002г.вотдалеченитера

йонинаЮженКитайсепоявяваново
респираторно заболяване, известно
катоТОРС(тежъкостърреспираторен

синдром).Топреминаваотживотните
къмхоратаибързосеразпространив
другичастинастраната.Врамкитеса
монаняколкоседмициболесттабързо
серазпространичрезпътницитеповла
ковеисамолетиизцялаАзияипосле
впоголяматачастотостаналиясвят.
ЗашестмесецаТОРСбешеоткритв29
държавиипричинисмърттанаблизо
800души,катоболнитебяханад8000.
Защастие разпространението беше
ограниченопорадифакта,чевирусът
сепредавапокапковпътиболестта
можедабъдеспрянас елементарни
технически средства, катонапример
хирургическимаски.Аковирусътбе
шепредаванполесно,можешедасе
развиепандемия(глобалнаепидемия),
коятоможешедапоразимилионихора
посвета.2
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Измереносброянапреждевремен
нитесмъртнислучаиисвързанитес
товафизическистрадания,найголе
миятизточникнанесигурност зачо
вечеството—исега,ивминалото—е
страшниятЧетвъртиконникнаАпо
калипсиса—инфекциознитеболести.
През2002г.напримервойнитесаби
липричиназа0,3настоотсмъртните
случаи,азаразнитеболести—за26на
сто.Увеличаванетонамеждународни
тепътуванияиръстътна глобалната
търговияпревръщатбързоторазпрос
транениенаинфекциознитеболестив
непосредственопредизвикателствоза
сигурността.3
През вековете броятна смъртни

теслучаиинараняванияпривоенни
действиябледнеев сравнениестези
болести.Смятасе,чеповременавсич
кивойнипрезХХвексазагинали111
млн.военниицивилни,среднопо1,1
млн.годишно.Заразнитеболестисега
причиняватвсяка годинасмърттана
14пътиповечехора.Повременаво
еннитеужасипрезПърватасветовна
войнавсветасеразпространяваедин
грипенвирус.Споредоценкитеброят
насмъртнитеслучаиоттозивирусе
2040млн.военниицивилни много
повечеотзагиналитеотпрякоучастие
въввойната.4
Катосеотчитатвидимитепоследи

циотнасилственитеконфликтимежду
хората,разбираемоезащосигурност
татрябвадабъдеопределянаглавно
катовоеннопонятие.Войната е впе
чатляващосъбитие,тяенасилствена
иразрушителна.Ноповажнотое,че
историческихоратасабиливсъстоя
ниедавникнатвприродатанавоенните

заплахиисаразвилистратегиидасе
справятстях.Обратно,въпрекичепа
тогенитесавзелидалечпоголямброй
човешкижертви,засправянестяхот
общественитефинансовиресурсиеот
деленсравнителномалъкдялипричи
нитеипоследицитеотинфекциозните
болестинесадобреразбрани.
Другапричинаболеститеданебъ

датразглежданикатосериозназаплаха
засигурносттае,чепрезпоголямата
частотминалия векборбата срещу
инфекциознитеболестиебилапредим
нонаръбанапобедата.Подкрепени
от подобрените санитарни условия,
напредъканамедицинскатанаука,но
виваксинииподобриантибиотици,
здравнитеслужителиобявихапрез70
тегодини,чеиндустриалноразвитите
странинямануждаповечедасеплашат
от бича на инфекциозните болести.
Преди 35 години главният лекарна
САЩУ.Х.СтюартзаявипредКонг
реса,чеедошловремедасезатвори
страницатасинфекциознитеболести.
Апреди30годиниизвестниятбиолог
ДжонКернсписа,че западниятсвят
фактические елиминиралсмъртните
случаиотинфекциозниболести.5
Засъжалениетехниятоптимизъмне

ебилдобреобоснован.Кампаниятаза
изкореняваненаинфекциознитеболес
тинесамопродължава,нопатогените
показаха забележителна упоритости
гъвкавост.Стариболестиоттипана
туберкулозата,малариятаихолерата
сезапазихаисеразпространихагеог
рафски.Появихасекатоновизаплахи
инепознатипреди заболяваниякато
ебола,хепатитС,вирусхантаиХИВ.
Защоследмногократнитедекларации,
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чеборбатасинфекциознитеболести
е завършила, сега специалистите са
многоповнимателнипоотношение
напредизвикателстватанановитепа
тогеннимикроорганизми?
Изследваниятаинаблюдениятасега

водятдомногоподоброразбиранена
динамикатанаизбухванетонаболес
тите.Ановитесредствазасправянес
тяхсавсеподостъпни.Намаляването
насмъртносттаотинфекциозниболес
тивсветатрябвадаполучинайвисок
приоритет.Дори ако съвсеммалък
процентотпарите,коитоСАЩидру
гитевоеннисилизаделятзаотбрана,
бъдатпренасоченивподкрепанапо
добротообществено здравеопазване
всвета,човешкотоблагосъстояниеби
сеподобрилозначителноичувството
заличнасигурностщесе засилине
имоверно.Акокъм2015г.разходите
заздравеопазванена60тенайбедни
странивсветанараснатотсегашните
13долараначовекдо38долара,екс
пертитеказват,чевсякагодинаможеда
бъдеспасяванживотътна8млн.души.
За товаще е необходиморазвитите
държавидаотделятоколо38млрд.
доларасамочастоттова,коетопохар
чиханапоследъкСАЩзасвалянетона
СаддамХюсеинвИрак.6
Имаобнадеждаващипризнаци, че

възгледите засигурносттаиприори
тетите започватдасепроменят.По
радивлиянието, коетооказватвърху
икономикатаивоеннитевъпроси,ин
фекциозните заболяваниявсеповече
се разглеждат като конвенционална
заплахазасигурността.Врайонитена
света,коитосанайсериознозасегнати
отХИВ/СПИН,въоръженитесилии

икономикатаотслабват.Разбирането,
чеправителстватамогатпотенциално
дападнатзарадиболестите,накарато
гавашнияамериканскипрезидентБил
Клинтънпрезаприл2000г.даобяви
ХИВ/СПИНзазаплахазанационална
тасигурностнаСАЩ.Потакъвначин
възгледитезапредизвикателстватана
новитеи възродилите себолести се
променят, нараства разбирането за
причинитеипоследицитеоттях,засил
васерешимосттадасенаправинещо
потозиаспектнасигурността.7

Ди на ми ка на епидемиите

Дасеразболеешенещопознатои
повечетоотболеститенепричиняват
койзнаекаквидългосрочнипоследи
ци.Човешкатаимунна система се е
развивалазаедносразнообразиетоот
потенциалнипатогениисвреметое
развилазащитасрещуповечетооттях.
Можеобачедасепоявятзначителни
епидемииотболести, когато хората
сесблъскатсновипатогениилинови
серологични типове на старите.Но
повечетооттезинепознатипатогени
непричиняватсериозниврединажерт
витесииследняколкоднисимптомите
изчезват.Понякогаобачесепоявяват
болестотворнипатогени,закоитоор
ганизмътнямадостатъчно защитаи
тогавафаталните заболяваниямогат
бързодасеразпространятсредчовеш
китепопулации.
Широкоразпространениенаболести,

епидемииипандемиивъзникват,когато
сеслучинещо,коетонарушаваеволю
ционноторавновесие, съществуващо
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обикновеномеждухоратаипатогените.
Нарушаванетонаравновесиетоможеда
бъдерезултатотпроменивчовешкото
поведениеиливобстоятелствата,му
тацииилипридвижваненапатогените
илипроменив заобикалящатасреда.
Когатохоратапътуваткъмновимес
та,терискуватдасесблъскатснови
патогени,къмкоитоняматдостатъчен
имунитет.Международнитепътници
напримерчестосеразболяватповре
менапътуванеилималкоследкато
се завърнат.Вповечетослучаиняма
постоянниуврежданияизаболяванията
сапростоеднанеприятност.Нокакто
показаизбухванетонаТОРСпрез2003
г.,понякогапътуванетоможедаима
смъртоноснирезултати.

Посъщатапричинадоброкачестве
нитевирусиибактериимогатдаму
тиратвпоразрушителнисерологични
типове.Анепознатипредипатогени
могатдапрескочатотживотнитекъм
хората.Сегашнотосветовноразпрос
транение на птичия грип е особено
обезпокоително,тъйкатотазиболест,
найчестосрещанаприптиците,оче
видноможе дамутира въвформа,
коятопреминаваотчовекначовек.И
накрая,еднаекологичнапромянаможе
данарушиустановеноторавновесие
междухоратаипатогенитеидаулесни
избухванетонановиболести.Промени
тенаклиматанапримерсеочаквада
повишаттемпературитеиритъмана
валежитеитакатропическитеболести

дасепренесатвпостуденирайони,
вкоитопредитованесамоглидасе
развиват.8
Понев трипериодаотчовешката

историязначителнипроменивотно
шениятамежду хоратаимикробите
саулеснявалиизбухванетонаболести
идори епидемии.Първата вълнаот
промени започваданабира скорост
преди около 10 000 години, когато
опитомяванетонадивиживотнипрез
първитеетапинаАграрнатареволюция
сближаваживотнитеи хоратаитова
дававъзможностнаболестотворните
организмидасепридвижватмеждутях.
Селищатаназемеделскитеобщности,
вероятноиградовете,същоосигуряват
близъкконтактнахоратаснатрупаните
отпадъци,коиточестосъдържатболес
тотворниорганизми.9
Вторатавълназапочвапредиоколо

2500години,тъйкатоувеличаването
на контактитемеждуцентровете на
цивилизациитезасилваразпростране
ниетонаболеститесреднезастрашени
предитовахора.Сразвитиетонатър
говиятаРимскатаимпериянаЗапади
ХанскатадинастиянаИзтокустано
вяват близки контактиимикробите
започватдапътуват вдветепосоки.
ТакаразширяванетонаРимскатаим
периянееднократносеесблъсквалос
непознатиболести,идващиочевидно
отпериферията.10

Третатавълнанабираскороствера
танаВеликитегеографскиоткритияи
търговска експанзия, които започват
презXIVиXVвек.Бубоннатачума
идвавЕвропаотАзиявначалотона
тозипериод,аевропейскитеоткрива
телиотнасятвЗападнотополукълбо

на ма ля ва не то на смър т ност
та от ин фек ци оз ни бо лес ти в 
све та тряб ва да по лу чи найви
сок при о ри тет. 
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едратаидребнаташарка,грипаидруги
болести,коитоопустошаваткоренното
население.11

Има сериозни доказателства, че
сегасезадавачетвъртавълнапоради
динамикатанаиндустриализацията,
глобализацията,прирастананаселе
ниетои урбанизацията.Пандемиите
отединазиатскигриппрез1957г.и
отхонконгскигриппрез1968г.при
чинихасмърттанаобщонад4млн.
души в света иможе да се окажат
предшественицина това, коетоима
дастава.Абавнопридвижващатасе
пандемияотХИВ/СПИНвечееубила
над20млн.души,болнитесамежду
34и46милиона.Защоприналичие
тона такъвнапредък вмедицината
„микросигурността“—свободатаот
различни неблагоприятни влияния
върхуздраветоотагентисмащабана
микробитеотновонамалява?Иманя
колкозначителнипромениприхората,
патогенитеисподелянатаоттяхобща
среда,коитоулесняватразпростране
ниетонаинфекциознитеболести.12
Найочевидните сред тезифакто

ри са промените в обстоятелствата
наживотивповедениетонахората.
Демографскитепромени,втовачис
лоприрастананаселението,бързата
урбанизацияинарасналатамиграция,
иматднес главенпринос занесигур
ността. (Вж.Глава2.)Очаквасепрез
следващите20годинисегашниятброй
насветовнотонаселениеот6,4млрд.да
нараснедонад7,9милиарда.Почтице
лияттозиръстсеочаквадабъдевраз
виващитесестрани.През1965г.36на
стоотсветовнотонаселениееживяло
вградовете.Сегатозипроцентнабли

жава50.Броятнахората,коитоживеят
впренаселенибордеивразвиващите
сестрани, серазраства експлозивно.
ВАзиянатъпканотовградоветенасе
лениещесеувеличиотсегашните1,5
млрд.до2,6млрд.през2030година.За
същияпериодброятнаградскитежи
теливАфрикащенараснеот297млн.
до766млн.души.Очевидноколкото
повече хораживеят в нехигиенични
условиявпогъстонаселениградове,
толковапобързосеразпространяват
патогените.13

Тозиприрастнанаселението,както
ипериодичнотоетническонасилиев
развиващитесестрани,предизвикват
двавидамиграция,коятосъщоспома
газаразпространениетонаболестите.
Прирастътнанаселениетовмногоот
тезистраникарахоратадасезаселват
внеобитаванипредитова земи,най
честоизсеченигори.Тезиновозаселени
земичестосапълнисредицапотенци
алноопаснипатогени.В горитетези
микробисаживелиприживотнитеис
навлизанетонахоратаполучаватвъз
можностдасепридвижатот гората
къмчовешкитепопулации.Същотое
положението с близо 17темилиона
бежанции вътрешноразселени хора
в света, прокуденипорадиразлични
хуманитарникризи.Препълненитебе
жанскилагерисаидеаленинкубатор
наболестиихората,коитогинапускат,
пренасятболеститенановитесиместа.

ед на еко ло гич на про мя на мо же 
да на ру ши ус та но ве но то рав но
ве сие меж ду хо ра та и па то ге
ни те и да улес ни из бух ва не то 
на но ви бо лес ти. 
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ВразмирниярайоннаДарфурвСудан
напримероткраянамайдокраяна
август2004г.еимало3573случаяна
хепатитЕ, които са завършили с 55
смъртнислучая.14

Постояннатабедностпредлицето
набързияприрастнанаселениетов
урбанизиранияразвиващсесвятедруг
фактор, който увеличавапотенциала
заизбухванетонаболести.Независи
моотръстанасветовнатаикономика
предпоследнитедесетилетияпропаст
тамеждубеднитеибогатитеимежду
отделнитедържавипродължавадасе
задълбочава.Между1970и1995г.ре
алниятдоходначовекотнаселението
нанайбогататаеднатретаотвсички
страниенараствалс1,9настогодиш
но,среднатаеднатрета—самос0,7
на сто, докатодоходитенадолната
третинанесанараствалиизобщо.През
последнитедесет годинитезиданни
почтинесасепроменили.Смятасе,че
днес2,8млрд.душиживеятспомалко
от2доларанаден.Тованеравенствона
доходитесеотразяванасравнителни
теразходизаздравеопазване.ВСАЩ
общитеразходизаздравеопазванена
човекотнаселениетопрез2001 г. са
били4887долара.ВНигертеса15до
лара.Хората,коитоживеятпритакива
бедниусловия,почтиняматдостъпдо
медицинскигрижи.15

Итака,ниеживеемвединепидеми
ологичноразделенсвят.Много хора
страдатотинфекциозниболестипо
радинедохранванеивсъщотовреме
всепоголямбройхорасазасегнатиот
хроничнитеболестиназатлъстяването.
Докатопостоянниятгладеобичайно
състояниезапоне1,2млрд.души,по

добенеброятна хората, коитоядат
многоповече,отколкотоенеобходимо.
ВАфрикаинфекциознитеилипренася
нитеотпаразитиболестипричиняват
близополовинатаотсмъртнитеслучаи,
авЕвропа—само2насто.Всякагодина
над2,3млн.души,предимноотбедните
страни,умиратотосемболести,които
лесномогатдабъдатпредотвратени
чрезваксинации.16

Бедните или средните по доходи
държавиносят90настоотбремето
наболеститевсвета,нонатяхсепадат
само11настоотразходитезаздраве
опазване.Болестите,коитонайчесто
засягатбедните, привличатоскъдни
средствазаизследователскицели.Фар
мацевтичнитекомпаниипечелятмалко
отразработванетоналекарствазаепи
демичнитеболестивбеднитедържави.
Между1975и1997г.само13отобщо
1233лекарства,коитосастигналидо
световнияпазар,сабилиприложимиза
тропическитеболести,коитопричиня
ватнайголямдялотсмъртносттаот
инфекциозниболести.17
Променитевначина,покойтохо

ратаседържат(илиседържатлошо)
сасъщосредфакторите,нарушаващи
балансамежду хоратаипатогените.
Екологичновреднитепрактики,като
например храненето на животни с
частиотумрелитеимсъбратя,могат
само да подобрят положението на
патогените.Промянатананавицитев
сексуалнотоповедение,втовачисло
необезопасениконтактисмножество
партньори, са увеличили значител
но случаите на предаванипополов
пътболести като херпес, сифилиси
гонорея.Трудноедасеизмислипо
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ефективенначинзаразпространение
наболестиотвенозноизползванена
лекарства собщаспринцовка, което
сериозноеускорилоразпространени
етонахепатита,ХИВ/СПИНидруги
заболявания.
Въпрекичетехнологичнитеновости

обикновеносесмятатзасиленсъюзник
вборбатасрещуинфекциознитеболес
ти,имааспектиоттехнологиятасъс
съвсемпротивоположенефект.Отедна
страна,новоститевбиомедицинските
технологиисъздаватновисредстваза
контролнаболестите.Отдругастрана
обаче,технологиитепроменятприро
датаназаобикалящатасреда,вкоято
сивзаимодействатхоратаипатогените.
Растящатаскоростиразпространеност
намеждународнитепътуванияознача
ва,чеповечехора,продукцияипатоге
нистремителнопреминаватграници.
Броятнамеждународнопропътуваните
пътникокилометри енарасналот 28
милиардапрез1950г.на2,6трилиона
през1998година.Засъщияпериодтег
лотонапренесенитеповъздухтовари
сееувеличилоот730млн.до99млрд.
тонкилометра.Внашевременад2млн.
душипресичатпоеднамеждународна
границавсекиден.18
Тезипътуващихора,стоки,селскос

топанскипродуктизачасовемогатда
пренесатпатогениотединиядодругия
крайнасвета.Ограничениизбухвания
наболести заради зачестилитемеж
дународнипътуваниямогатдабъдат
наблюдаваниредовно.Понякогавъз
никватипосериозниогнища.Вирусът
наТОРСсепридвижиотЮженКитай
къмдругиазиатскистранииследто
вадопоголяматачастотСеверното

полукълбо само за седмици.И тъй
катоогромното количествоплодове
и зеленчуци, консумирани вСАЩ,
се внасятотдруги страни, здравни
те органи съобщават за нарастване
на разпространението на болести,
свързанисвносанаселскостопански
продуктиинамикроби,коитотечесто
съдържат.19

Точнокактоепохатанаоткритиятае
пренеслашаркатаидругиевропейски
болестивЗападнотополукълбосужа
сяващипоследицизакореннитеамери
канци,такаипътуванетонадомашнии
другиживотниразпространяватехните
собствени патогени. Вероятно 300
тепрасета, коитоХернандодеСото
пренасясъссебесивъвФлоридапрез
1539 г., са причинилина коренните
американциинаеленитемногоповече
болести,отколкотонеговитевойници.
Всъвременниясвятсредживотинските
популациисеразпространяватредица
инфекциозниболести.ВЦентралнаАф
рикаболесттаеболаубихилядимайму
ни.ВирусътотЗападенНил,койтопрез
2002г.причинисмърттана241души
вСАЩ,разболяи14000коняистигна
доблизо200видаптици,влечугиибо
зайници,катоброятнаумрелитеене
известен.Разрастванетонатърговията
ипътуваниятаразпространявавирусни,
бактериалниигъбичнипатогениисред
растениятавцелиясвят.20
Птичият грип е единживотински

вся ка го ди на над 2,3 млн. ду ши, 
пре дим но от бед ни те стра ни, 
уми рат от осем бо лес ти, ко и
то лес но мо гат да бъ дат пре
дот в ра те ни чрез вак си на ции.
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вирус,койтопериодичнозаплашвачо
вешкатапопулация.През1997г.вХон
конгсеразболяха18душии6починаха,
когатоптичиятгриппреминадиректно
отптицитекъмхората.Врезултатна
усилиетодасепредотвратипоната
тъшноторазпространениенаболестта
бяхаумъртвени1,4млн.пилета.Пти
чият грипсепоявиотнововЕвропа
през2003г.итамбяхаумъртвени30
млн.пилетакатопревантивнамярка.
През2004г.птичиятгриппреминапрез
осемазиатскистрани,причинявайки
смърттанадведузинихораидовеж
дайкидобракуванетонанад100млн.
пернати.Болесттасепоявисъщотака
ивКанадаиСъединенитещати.(Вж.
същоГлава4.)21
Сегашнатаформа на птичи грип

(H5N1)показаспособностдапремина
ваотптицитекъмограниченбройхора.
Новкраянасептември2004 г.СЗО
съобщизавероятнопървияслучайна
предаваненаболесттаотчовекначо
век,когатовТайландпочинаеднажена.
Обезпокоителнотое,чегрипътможеда
продължидасеизменяпоначин,който
щемупозволидапреминаваполесно
отчовекначовек,катоевъзможнода
седостигнедопандемия.Експертите
продължаватдаследятпроменитена
птичиягрип,коитомогатдадоведатдо
появатанапосмъртоносниварианти.
Подобни саопасенията, че скорош
нитегенетичнипроменинавирусана
свинскататрескамогатдапредизвикат
създаванетонасмъртоноснизахората
варианти.22
Технологичните новости са свър

заниисмногоекологичнипромени,
които помагат за появата на нови

болестиизазавръщанетоиразпрос
траняванетона стари.Промените в
качествотонаводатанапримерчесто
пъти са в резултат на интензивната
урбанизацияинаиндустриализиране
тонаселскотостопанство.Водопре
носимитеболестипричиняватоколо
90настоотзаразитевразвиващите
сестрани,къдетоблизо95настоот
градскитеотпадниводисеизхвърлят
непречистениврекииезера.ВИндия
114 градовеизхвърлятнепречистени
каналниводиичастичнокремирани
телаврекаГанг.Азамърсяванетоот
селскотостопанствокатоживотинс
киихимическиотпадъцизастрашава
воднитеекосистемикактовразвитите,
такаивразвиващитесестрани.23
Променитеватмосферата,предизви

каниглавноотпромишленидейности,
същоувеличаватрискаотзаболявания
средхората.Натрупванетонапарнико
вигазовезасилвавероятносттазазабо
лявания,тъйкатосеочаквапромените
наклиматадаразширятгеографския
обхватнаредицаболести,характерни
затоплитестрани.Тежкизаболявания
катохолера,маларияижълтатреска
саограниченипредимновтропиците,
номогатдасеразпространятвумере
нитесегарайони,когатотесезатоп
лят.АвирусътЗападенНил,пренасян
отчувствителниякъмтемпературата
комарCulex pipiens,пристигнавНю
Йоркпрезлятотона1999г.иоттогава
измъчваиживотни,ихоравСеверна
Америка.Товаможедаепредвестник,
ченещостава.24
Накрая,технологиитеиграятнепред

намеренаролявтрансформиранетона
светанамикробите.Парадоксалное,
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ноантибиотицитеидругилекарства,
предназначенизаконтролнапатогени
те,честопредизвикватвреднивлияния.
ВсякагодинавСАЩсепроизвеждат
близо22млн.тонаантибиотицигодиш
но.Повечеотеднатретаоттяхседават
наживотнитевъвфермите.Масовата
ибезконтролнаупотребанаантибио
тициидругиантибактериалниагенти
създавасемействаотрезистентникъм
лекарстватамикроби.Къмтовамогат
дасеприбавятпациентите, коитоне
довършватпредписанотоимлечение,
кактоиширокотоизползваненаанти
бактериалниагентивсапуните,лосио
нитеиперилнитепрепарати.25
Антимикробната резистентност е

сериозенирастящпроблем.ВСАЩот
резистентникъмлекарстватамикроби
умиратоколо14000душигодишно,
заразенистяхповременапрестояси
вболница.Половинатаотзаразенитес
ХИВпритежаватщамове,коитосаре
зистентникъмлекарствата,използвани
заборбасъс заболяването.Сериозна
заплаха остава пневмонията, която
причинявасмърттана34млн.души
годишно.Внякоирайонинасветадо
70настоотгръднитеинфекциисаус
тойчивинасъществуващитеантимик
робнипрепарати.Бактерията,причи
няващахолера,същоставаустойчива
наосновнитеантибиотици,използвани
срещунея.ВРуанданапримеримабли
зо100процентоварезистентносткъм
тетрациклинаихлорамфеникола,двата
основниантибиотика, използвани за
лечениенахолерата.26
Туберкулозата също става резис

тентна.Обикновеншестмесеченкурс
налечениенанерезистентнатуберку

лозаструванеповечеот20долара.
Нолечениетосвтороитретопоко
ление антибиотициможе да струва
между 7000 и 8500 долара. В някои
отнайтежкитеслучаилекуванетона
мултирезистентнатуберкулозаможе
дастигнедо250000долараидаот
немедвегодини.27

Те ку що със то я ние 
на „мик ро си гур ност та“

Катосеотчитаттезиимногодруги
фактори,коитопроменятзначително
взаимоотношениятамежду хоратаи
патогените,ставаяснозащокампани
итесрещуинфекциознитеболестиня
мадасвършатскоро.Напрактика20
познатиотпредиболестисасепоявили
отновоилисасеразширилигеограф
ски,апрезизминалитетридесетиле
тиясабилиидентифициранипоне30
болести,закоитопредисеесмятало,
че не са инфекциозни. Но точното
оценяваненатекущотосъстояниена
биосигурността в различнирегиони
насветаесложназадача.Събирането
и обобщаването на данни със съв
ременниспособиетрудно,тъйкато
многоотнайсериознитеинфекциозни
болестисаендемичнизабеднитестра
ни,къдетолекаритесанедостатъчно
и статистиката е спорадична.Само
околоеднатретаотсмъртнитеслучаи
всветагодишносеобхващатотнаци
оналните регистрационни системи;
останалотосаоценки.28
Катосеимапредвидкачествотона

данните,смятасечевсветапрез2002
г.саумрели57млн.души;5,2млн.от
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тезислучаисаотпроизшествияили
нараняванияи теоретичноповечето
оттяхбихамоглидабъдатпредотв
ратени.Основнатачастотсмъртните
случаивсвета33,5млн.,седължатна
незаразниихроничниболести.Оттях
16,7млн.душиумиратотсърдечносъ
довизаболявания,7,3млн.отразлични
форминарак,3,7млн.отнеинфекци
озниреспираторни заболяванияи 2
млн.умиратотболестинахраносми
лателната система.Независимочев
лекуванетонатезинезаразниболести
епостигнатсериозеннапредък,много
отжертвите сабиливъзрастни хора
илипъкдонякъдепорадиизборасина
начиннаживот.29
Останалите18,3млн.смъртнислу

чаиседължатнамайчинаиродилна
смъртност,хранителендефицитиза
разниболести.Повечетооттезисмър
тнислучаиемоглодабъдатизбегнати
и затова представляват проблемот
гледнаточканасигурността.Инфекци
ознитеболестисапричинилисмъртта
на14,9млн.душиоттазикатегория.
(Вж.Таблица31.)Респираторнитеин
фекции—главногрипипневмония—са
найголемитеубийци.Натяхсепадат4
млн.случаяипромянатазапоследните

двегодининееголяма.ХИВ/СПИНе
навторомястос2,8млн.жертви.(Въп
рекичевсравнениес2000г.имаслабо
понижение,броятнахората,заразенис
ХИВ,нараснабързоиспоредпослед
ниданнисмъртнитеслучаипрез2003
г. са се увеличили.)Смъртносттаот
диарияитуберкулозаенамалялалеко,
докатомалариятаевзела200000жер
твиповечевсравнениес2000година.
Къмтезиголемиубийцитрябвадасе
добавиишарката,взела611000жертви,
предимнодеца.30

Продължителносттанаживотапри
ражданетоедобъробобщаващиндика
торзасъстояниетоназдраветоведна
държава.Сеганайвисокатапродъл
жителностнаживотаевЯпония.Дете,
роденотамднес,теоретичноможеда
очаквадаживее81,9години.Сповече
нюансиобачее„здравословнатапро
дължителностнаживота“ (ЗПЖ).То
ваемярказаброяназдравословните
години,коетоедноновороденоможе
даживее,исебазиранатекущитепока
зателиназаболеваемостисмъртност.
ВЯпониясегаЗПЖе75иозначава,че
едносреднояпонскодете,роденоднес,
можедаочаква75здравословнигоди
нии6,9годининесгоди,дължащисена

таблица 31. смъртност от някои посериозни заразни болести, 2000 и 2002 
г.

   Дял от всички
Заболяване 2000 2002 умирания през 2002
 (милиони) (милиони) (проценти)
Респираторни зарази 3,9 4,0 6,9
ХИв/СПИН 2,9 2,8 4,9
Диария 2,1 1,8 3,2
Туберкулоза 1,7 1,6 2,7
Малария 1,1 1,3 2,2
Източник: вж. бележка 30.
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инфекциозниилихроничниболести.В
СиераЛеоне,катосиленконтраст,роде
нотоднесдетеможедаочаквадаживее
само28,6здравословнигодини.31

Имаогромна разлика в здравос
ловнатапродължителностнаживота
междубогатитеибеднитестрани.(Вж.
Таблица32.)ХоратавЯпония,Швеция
иШвейцариямогатдаразчитатнапоне
73годиниздравословенживот.САЩ,
независимоотдалечпоголемитераз
ходизаздравеопазваненачовекотна
селениетооткоятоидабилодържава
всвета,сенареждатедвана28място
сочакваниязаздравословенживотот
69,3години.Вдолниякрайнатовапод
режданесаседемстраниотАфрикана
юготСахарасъсЗПЖпод35годинив
резултаткактонабедността,такаина
вълнатаотХИВ/СПИН.32
Вблизкотобъдещенайнеотложният

проблемоставаХИВ/СПИН.ЗаХИВ
сесмята,чеепреминалкъмчовекаот
шимпанзетатаизапървипътебилот

критвначалотона80тегодини.Този
вирусеособеноопасен,тъйкатоима
дълъгинкубационенпериод,засягади
ректноимуннатасистемаичестомути
раизанеговсеощенямаваксинаили
лечение.Дългиятинкубационенпериод
означава,чеможедаминатгодинипре
дизаразенитедапроявятсимптоми.Та
катемогат,бездазнаят,продължително
времедапредаватболесттанадруги.
Последнитеоценкипоказват,чесега

всветасХИВ/СПИНживеятмежду34
и46млн.души.През2003г.сазаразе
нинови4,25,8милиона,а2,53,5млн.
саумрелиоттазиболест—предимно
отАфриканаюготСахара.Досега
иманад 20млн.фаталниизхода от
ХИВ/СПИН.Ототкриванетона ви
русанасам4млн.децасазаразениот
майкитесиповременабременността,
ражданетоиликърменето.Болесттае
толковаразпространенавюжнатачаст
наАфрика, защотовпоголяматаси
частжертвитесаималималъкдостъп

таблица 32. Очаквана здравословна продължителност на живота 
в някои страни, 2002 г.

 Най-високи очаквания   Най-ниски очаквания

Страна  Години здравословен Страна  Години здравословен
  живот   живот

Япония 75,0 Сиера леоне 28,6
Швеция 73,3 лесото 31,4
Швейцария 73,2 ангола 33,4
Италия 72,7 Зимбабве 33,6
австралия 72,6 Свазиленд 34,2
Испания 72,6 Малави 34,9
Канада 72,0 Замбия 34,9
Франция 72,0 Бурунди 35,1
Норвегия 72,0 либерия 35,3
Германия 71,8 афганистан 35,5

Източник: вж. бележка 32.
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домедицинскигрижи,живеятвбедност
иняматпълнапредставазаначините
напредаваненаболестта.33

Очаквасесразпространениетона
ХИВ/СПИНвдругистраниброятна
жертвитеданарасне.Индия,Китай,
Нигерия,ЕтиопияиРусиявероятноще
преживеятбързонарастваненаХИВ/
СПИНпрезследващитеняколкогоди
ни.Прогнозирасе,чеброятназаразени
тевтезипетдържавищесеувеличиот
сегашните1423млн.на5075млн.към
2010година.ОчаквасевИндияслучаите
дабъдат2025млн.,катовъзрастните
щебъдат34насто.ВероятновКитай
щеима1015млн.жертви,катовъзрас
тнитещебъдатпод2насто.34

Найобезпокоителназаплахавкрат
косроченплансредтрадиционнитебо
лестипредставлявагрипът.Катооби
чайнаболестнагрипасегледапоскоро
катокатонанеприятност,отколкото
катонасериозназаплаха.Заболяването
сепоявявавсякагодина,катовирусът
непрекъснатотърпималкипромени,
коетомупомагадапреодолеечастично
имунитетаотпредишнизаболявания
иливаксини.Периодичнообачевиру
сътсеизменявнови,поопасниформи,
коитосепредаватбързоотчовекначо
век.Кактобешеотбелязано,грипните
пандемииот1957и1968г.причиниха
смърттанаобщо4млн.души.Побър
зитеичестимеждународнипътувания,
кактоиструпваниятавградоветеоз
начават,чебъдещитепандемиимогат
дасеразпространятощепобързои
дабъдатмногопосмъртоносни.Све
товнатаздравнаорганизациясмята,че
дориприсегашнитеусловияподобно
избухванеможедапричинисамовраз

вититестранисмърттана650000души
идахоспитализира2,3милиона.35

Многоотфакторите,коитопричиня
ватновиивръщатстаритезаболявания
средхората,иматподобнонеблагопри
ятновъздействиеивърхуживотните.
Товаетревожнокактопорадивлияни
етовърхуживотинскотоцарство,така
изащотоболеститечестопреминават
отживотнитекъмчовека.Такавирусът
ЗападенНилпреминава от птиците
къмхоратачрезкомарите,Лаймската
болест—отмишкитекъмхоратачрез
кърлежите,вирусътхантакъмхората
директноотполскатамишка.(Вж.също
Глава4.)Смятасе,чевирусътнаТОРС
епрескочилкъмхоратаотпалмовата
цибеткаживеещоподърветатаживот
но,приличащонакотка(Viverra civetta).
В същото времечовешките болести
честосепредаватнаживотните.Има
доказателства,чечовешкитеболестиса
засегналиприматите,когатохоратаса
установиликонтактстяхвгорскитеим
обитания.Някоизастрашенипланинс
кигориливРуандаумиратотчовешки
болестикатошарка,пренесенадотях
оттуристиилиучени.Изследванията
садокументиралиантителапротивта
кивачовешкиболестикатогрип,шарка
итуберкулозавдивимакацииорангу
тани.36

Ико но ми чес ки пос ле ди ци 
от ин фек ци оз ни те 

бо лес ти

Очевидное,чеголемитеепидемии
ипандемиивисториятаиматогромно
влияниевърхуикономическоторазви
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тие.Бубоннатачумавсредновековна
Европанапримерепричиниласмъртта
натолковаголямдялотнаселението,че
есъздалаусловиязатрудоспестяващи
нововъведения,коитосавосноватана
Индустриалнатареволюция.Съвре
меннитеепидемиисъщоиматголеми
икономическипоследици,затоваправи
телстватасеопитватдагидържатпод
контрол.ЕднаепидемиявИндияпрез
1994г.,закоятосесмята,чеебелод
робначума,причинизагубиза1,7млрд.
долараотизноситуризъм,аикономи
ческитезагубиотхолератавТанзания
през1998г.възлязохана36млн.долара.
Ивдватаслучаятовасазначителниза
губизаразвиващитесеикономики.Но
тебледнеятвсравнениесъсзагубитев
Азияотнеотдавнашнотоизбухванена
ТОРСиливАфрикаотпродължаващата
пандемиянаХИВ/СПИН.37
ЕпидемиятаотТОРСпрез2003 г.

имаше унищожителни последици в
ИзточнаАзия—гъстонаселенисди
намичнаикономикарайон.Самозаня
колкоседмициикономикитенаКитай,
ТайваниСингапуризпаднахавпаника.
Търговиятаитуризмътсаособеноваж
низауспеханатезиикономики,аТОРС
сеоказапречказапътуваниятаиизноса.
Въздушнияттрафикврегионапочти
замря,катоголемитепревозвачиспря
хадо40настоотфлотаси.Летището
вСингапур, през което преминават
29млн.пътницигодишно,почтиспря
работа.НякоихотеливЮженКитай
иХонконг едва запълваха 10на сто
откапацитетаси.Търговскиятпана
ирвКантон,накойтообикновеносе
сключватсделкиза17млрд.долара,се
превърнавикономическипровал.Же

ланиедаучастватимахасъвсеммалко
потенциалникупувачи.38
Оценявасе,четуристическиятотра

сълвКитайезагубил7,6млрд.долара
и2,8млн.работниместа.Общитеза
губиотпревознапътницивКитайсе
оценяватнаоколо20,4млрд.долара.
Сингапурският туризъмпонесе удар
от1,1млрд.долараи17500работни
места.Етозащоикономиститеизтри
ха1,5процентнипунктаоточаквания
през2003г.ръствХонконг,Сингапури
Малайзия.Многоетруднодасеизчис
лятпрекитеинепрекитеикономически
загубивсветаотепидемиятаотТОРС,
ноеясно,четезначителнонадвишават
100млрд.долара.39
Откакто започнабавнода сераз

пространявапосветапредичетвърт
век,пандемиятаотХИВ/СПИНпри
чиниогромнипрекии косвениико
номическизагуби.Точниятразмере
труднода се определи, тъй като тя
бешепочувствананайсилновнякои
отнайслаборазвититестрани,където
голямачастотикономическатадей
ностсеосъществявавнеформалния
сектор. В икономически развитите
страни, в коитоотХИВе засегнато
малко над 1 на сто от възрастното
население, основнотоикономическо
влияниенаболесттаенарастванена
разходите за здравеопазване.Но в
многоотнайслаборазвититевико
номическоотношениедържави,които
санайзасегнати,отХИВсазаразени
над 20 на сто от трудоспособните
възрастни.(Вж.Таблица33.)Тамраз
ходитезаздравеопазваненачовекот
населениетосакатоцяломногониски
инепрекитеикономическизагубиот
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влияниетонаболесттавърхуработна
тасиласанайразрушителни.40

ЮжнатачастнаАфрикаерайонът,
понесъл найтежкия удар наХИВ/
СПИН.Споредоценкитепрез2003г.
26,6млн.душитамсабилиХИВпо
зитивни,аоколо2,3млн.саумрелиот
болестта.Общиятприрастнабрутния
вътрешенпродуктна33африкански
държави,вкоитоХИВ/СПИНимаиз
меримоикономическовлияние,между
1992и2002г.енамалявалсреднос1,1
насто.Към2020г.товащеозначавасъв
купназагубанаикономическирастежот
18насто—грубо144млрд.долара.Във
всекислучайвстранитенаюготСахара
навсекипетгодиниот9до18настоот
възрастнототрудоспособнонаселение
умирапреждевременно.Товаозначава,
чередицитенанайпродуктивнитехора
внякоиотнайбеднитестранивсвета
системносетопятотХИВ/СПИН.Бо
лесттазадържапромишленоторазви
тие,намаляваселскостопанскотопро

изводство,опустошаваобразованието,
отслабвавъоръженитесили(вж.Каре
31)ивкраянакраищатаможедапод
копаеполитическатастабилност.41

Съссвоитенад5млн.ХИВпози
тивниЮАРедаланаймногожертви
всвета.Над500000душитамвечеса
умрелиотХИВ/СПИНисепрогнозира,
чедо2010г.броятнаХИВпозитивните
щедостигне 6милиона.Поголяма
тачастоттазисмъртностщезасегне
младежите.Споредоценкитеот1992до
2002г.ЮАРегубилапо7млрд.долара
годишнозарадинамаляванетонара
ботнатасила.Усилиятазаизграждане
наобразователнасистемавератаслед
апартейдасавзадъненаулицазаради
загубатанаперсоналотболесттаипрез
следващотодесетилетиесеочаквате
жъкдефицитнаучителиипреподавате
ли.Зарадиболесттачовешкияткапитал
езначителноизчерпаничуждитеинвес
титорисевъздържатдавлагатповече
паривстраната.Врезултатотизчер
пванетонаработнатасилаиспадана

таблица 33. найзасегнати от Хив/сПин страни

Страна Разпространение на ХИв Смъртност ХИв 
 сред възрастните  сред възрастните позитивно
 15-49 г.  през  2001 г. 15-64 г. население
 (процент) (процент умрели, 2000-2005) (хиляди)

Ботсуана 39 14  330 
Зимбабве 34 18 2 300 
Свазиленд 33 16  170 
лесото 31 15  360 
Намибия 23 11  230 
Замбия 22 15 1 200 
ЮаР 20 10 5 000 
Кения 15 9 2 500 
Малави 15 11  850 
Мозамбик 13 10 1 100

Източник: вж. бележка 40.
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чуждитеинвестициисепредвиждапрез
периода20062010г.БВПнаЮАРда
бъдес3,1настопонисък,отколкото
бибилбезХИВ/СПИН.42

Уп рав ле ние на бъ де щи те 
епи де мии

Сега в пълен ход е надпреварата
междузасилващитесетемповенагло
бализация,произтичащитеоттовапро
менивусловиятазаживотначовекаи
свързанияснегосвятнамикробите,от
еднастрана,ирастящитевъзможности
научени,лекарииздравниработници
далокализират,диагностициратиов
ладеятепидемиите,отдруга.Посреща
нетонапредизвикателстватанановите
изавръщащитесеболестивпогъсто
населениясвятизисквамеждународ
натаобщностдапредприеменяколко
важнистъпки—дазасилинаблюдени
ето, задаоткривановите епидемии
побързо;даизползваизпреварващо
мисленеидействие,задаизбегнебър
зоразвиващитесебъдещиепидемии;
дазапочнекампаниязаизкореняване
натежкитеболестисреднайбедните
всвета;дапоощрипоголяматапроз
рачноствстраните,вкоитоевероятно
даизбухнатепидемии;идапренасочи
разходитезасигурностотвоеннитекъм
изгражданетонаефективнисистемиза
общественоздравеопазване.43

Скорошниятопитотбързотораз
пространениенаТОРС, заплахатаот
новапандемияотгрип,продължаващо
торазпространениенаХИВ/СПИНи
сянкатанабиотероризма(вж.Каре32)
създадохановоразбиранезанеобходи

мосттаотподобряваненанаблюдени
етовглобаленмащаб.Занаблюдение
и оценка на разпространението на
болеститевИнтернетбяхасъздадени
двемрежи.ProMEDmail(Програмаза
наблюдениенаинфекциознитеболести)
бешесъздаденапрез1994година.Тази
базиранавИнтернеталарменасистема
епредназначеназасъбиранеибързо
разпространяване на информация в
целиясвят.Понастоящемтясвързва
над30000абонатив150държави.Все
киединденкореспондентиотцелия
святдават сведения за заболявания,
засягащихора,растенияилиживотни.
СЗОсъщосеотзова,използвайкиИн
тернет,задасвързвапринеобходимост
експертитепозаболяваниятаилабора
ториите.44

Порадибързината,скоятоболестите
могатдавъзникнатидасеразпрост
ранятпосвета,здравнитеслужбитряб
вадаработятвизпреварващрежим.
Единновгрипенвирусможелеснода
серазпространиизцелиясвятпреди
да бъде подготвена ефективна вак
сина.ЗатоваСЗОесъздалаглобална
мрежазанаблюдениенагрипа,която
имазазадачадаследимутациитена
вирусите,коитомогатдапредизвикат
грипнапандемия,кактоидаподпомага
определянетонасъставанаваксина
та за годината.ВСАЩвсяка година
презфевруариСлужбатапо храните
илекарствата (СХЛ)свикваексперт
нагрупа,коятодаподберевирусните

Ре ди ци те на найпро дук тив ни
те хо ра в ня кои от найбед ни те 
стра ни в све та сис тем но се 
то пят от Хив/сПин.
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31. Хив/сПин във въОРъжените сили

От ис то ри чес ка глед на точ ка за раз ни те 
бо лес ти са има ли неп ро пор ци о нал но го ля мо 
вли я ние вър ху вой ни ци те. в древ ни вре ме на 
убий ци те са би ли ти фът и хо ле ра та. Днес 
проб ле мът е СПИН.
Се га слу ча и те на СПИН са зна чи тел но по-раз-
п рос т ра не ни във въ о ръ же ни те си ли, от кол-
ко то сред граж дан с ко то на се ле ние. То зи 
проб лем е по-яс но из ра зен сред вой ни ци те от 
раз ви ва щи те се стра ни. в Зим баб ве и Ма ла ви 
нап ри мер ня кои оцен ки го во рят за съ от вет-
но 70 и 75 на сто за ра зе ни. в Зим баб ве три 
чет вър ти от вой ни ци те уми рат от СПИН в 
рам ки те на ед на го ди на след увол не ни е то си 
от ар ми я та.
При чи ни те за то зи неп ро пор ци о нал но ви сок 
дял за ра зе ни са раз лич ни. Ус та но ве ни те във 
въ о ръ же ни те си ли нор ми на сър ча ват рис ка и 
то ва мо же да се пре не се вър ху сек су ал ни те 
от но ше ния на вой ни ци те, вли яе на важ ни те 
ре ше ния от ти па на то ва да ли да се из пол-
з ва пре зер ва тив.  И тъй ка то за ра зе ни ят с 
ХИв мо же да не раз вие сим п то ми с го ди ни, 
по зи тив ни те вой ни ци ос та ват на служ ба, 
без да зна ят, че са бол ни. То ва улес ня ва ХИв/
СПИН да се раз п рос т ра ня ва мно го по-бър зо 
от оби чай но то. То поз во ля ва съ що та ка на 
пра ви тел с т ва та и во ен ни те влас ти да пре-
неб рег ват те жест та на по ло же ни е то.
Са ми ят во е нен кон ф ликт съ що по ма га за 
раз п рос т ра не ни е то на ХИв, глав но по ра ди 
мно гоб рой ни те слу чаи на за бо ля ва ния сред 
бой ци те и сек су ал но то на си лие по вре ме на 
вой ни те. в ня кои съсипани от вой ни дър жа ви 
ка то ДР Кон го или ан го ла от 40 до 60 на сто 
от бой ци те са ХИв по зи тив ни. ХИв/СПИН е 
глав на та при чи на за ин ва лид ност и смър т-
ност в ре ди ца аф ри кан с ки по ли цейс ки служ би 
и ар мии.
все по ве че за поч ва да се осъз на ва опас ност-
та от раз п рос т ра не ние на ХИв/СПИН чрез 
ми ро о паз ва щи те си ли - тя дъл го вре ме е 
би ла пре неб рег ва на. Фак тът, че стра ни те 
по лу ча ват се ри оз ни су ми за из п ра ща не на 

ми ро о паз ва щи си ли, ве ро ят но ги ка ра да 
не об ръ щат вни ма ние на дан ни, ко и то би ха 
про ва ли ли учас ти е то на тех ни войс ки. Друг 
ас пект на мно гоб рой ни те слу чаи на ХИв/
СПИН сред въ о ръ же ни те си ли е свър зан с 
де мо би ли за ци я та след края на кон ф лик-
ти те - след зав ръ ща не то на за ра зе ни те 
бив ши бой ци у до ма, сред по-мал ко за сег-
на ти те об щ нос ти, прог ра ми те, ко и то 
пре неб рег ват ХИв/СПИН, мо гат да вло шат 
не ща та още по ве че. При лип са та на об ра-
зо ва ние за пред паз ва не от СПИН и на дос-
тъп ни пре зер ва ти ви де мо би ли за ци я та и ре-
ин тег ра ци я та на бой ци те мо же да съз да де 
кри за в об щес т ве но то здра ве о паз ва не на 
це ли ре ги о ни, как то то ва ста ва в юж на та 
част на аф ри ка.
ви со ка та сте пен на раз п рос т ра не ние на 
ХИв/СПИН сред во ен ни те оказ ва вли я ние 
вър ху ре ди ца ас пек ти на си гур ност та на 
стра на та. Бо лест та от с лаб ва опе ра тив-
на та ефек тив ност на въ о ръ же ни те си ли 
по ня кол ко на чи на. При го ле мия брой бол ни 
и ум ре ли проб лем е де мо ра ли за ци я та на 
войс ки те; зас т ра ше ни са ефек тив ност та 
и дис цип ли на та. Под го тов ка та и бо е го-
тов ност та съ що мо гат да се вло шат, тъй 
ка то тряб ва да бъ дат на ме ре ни и обу че ни 
за мес т ни ци на бол ния със тав, а всич ко то ва 
е свър за но с раз хо ди на чо веш ки и фи нан-
со ви ре сур си. Друг раз ход е ме ди цин с ко то 
ле че ние на бол ния със тав. ХИв/СПИН има 
осо бе но теж ко вли я ние вър ху опит ни те 
вой ни ци - от с лаб ва ця лос т на та бо е го тов-
ност по ра ди за гу ба на ли де ри и про фе си о-
нал ни стан дар ти, ко е то не мо же лес но да се 
ком пен си ра. в ня кои стра ни с мно го го ля мо 
раз п рос т ра не ние ко ман д ва ни я та се опа ся-
ват, че в близ ки те го ди ни ня ма да мо гат да 
оком п лек то ват час ти те.

Питър Крол,
Международен център за конверсия, Бон

Източник: вж. бележка 41.

щамовезавключваневъвваксинатаза
следващатаесен.Презфевруари2003г.
СЗОидентифицирановгрипенщам(А/
Фуджияма),койтосъветницитенаСХЛ

искахадавключатвгодишнатагрипна
ваксина.Ноподобренатасубстанция
неможадабъдеизготвенанавремеи
врезултатвъвваксинаталипсвашеан
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тигензаА/Фуджияма,коетоянаправи
многопомалкоефективна,отколкото
можешедабъде.Апрезоктомври2004
г.производственитемощностинаедин
отсамодваматадоставчицинаваксина
заСАЩбяхазатворениотбританските
властипорадипроблемисбактериал
но замърсяване.ТакаСАЩостанаха
самосполовинатаотнеобходимата
имваксина.45

Разработватсеиметодизаизползва
ненаспътнициприидентифицирането
нарисковизонипредиизбухванетона
епидемии.Спътницитемогатданаб
людаваттакиваприродниусловиякато
температура,валежиирастителност,
коитосасвързаниснарастванетона
популациитенаживотните,пренася
щи болести.Комарите, пренасящи
малариянапример,сенуждаятотзас
тоялавода,вкоятоснасятяйцатаси,
ивлажностмежду55и75процента,
задамогаттедаоцелеят.Паразитите,
пренасяниоткомарите,фактическите
причинителинаинфекцията, сенуж
даятоттемпературанаводатанад18
градусапоЦелзий.Тазиинформация
можедабъдесъбранаотспътниции
вкаранавкомпютри,коитодаоценят
рисковете от епидемии за различни
географскирайони.СегаИндиявъзна
мерявадасъздадеспътниковасистема
зараннопредупреждениезапояватана
малария.46

Кампаниитезапълнотоунищожа
ваненанякоиинфекциозниболести
са друг подход за подобряване на
биологичната сигурност. Една от
найуспешнитеекампаниятазабор
басвариолата.През1967г.Светов
ната здравна организацияпредприе

мащабни усилия за премахването
натазиболест.Потовавремевсве
таимаше1015млн.случаянаедра
шаркагодишноиврезултатумираха
около2млн.души.Кампаниятауспя
да премахне болестта за 10 годи
ни,катопоследниятслучайнаедра

32. биОлОгичната вОйна

Би о ло гич ни те оръ жия са свър за ни с тра ди-
ци он ни те опа се ния за во ен на та и би о ло-
гич на та си гур ност. Про из вод с т во то им 
не изис к ва неп ре мен но го лям опит и мно го 
сред с т ва. На прак ти ка пър вич ни би о ло гич-
ни оръ жия са из пол з ва ни през 1346 г. при 
об са да та на Ка фа, ко га то труповете на 
та та ри те, ум ре ли от чу ма, са би ли хвър ля-
ни през сте ни те в об са де ния град.
в съв ре мен ния свят поз на ни я та и обо-
руд ва не то за нап ра ва та на по-слож ни 
би о ло гич ни оръ жия са ши ро ко дос тъп ни. Но 
ве ли ки те си ли, ко га то има ха прог ра ми за 
та ки ва оръ жия, не сме е ха да ги из пол з ват 
във вой на. То ва от час ти се дъл жи на мо рал-
ни зад ръж ки, но съ що та ка и на фак та, че 
при на ли чи е то на по-доб ри оръ жия тези не 
са осо бе но ефек тив ни на бой но то по ле.
За мал ки те стра ни и те ро рис тич ни те ор га-
ни за ции оба че би о ло гич ни те оръ жия мо гат 
да бъ дат атом на та бом ба на бед ния. През 
2001 г. по си па ни с ан т ракс пис ма при чи ни ха 
смърт та на пет ду ши в СаЩ и бя ха мал ка 
де мон с т ра ция на то ва как те ро рис ти те 
мо гат да из пол з ват би о ло гич ни те оръ жия, 
за да съз да ват ха ос в раз ви ти те дър жа ви. 
Те ро рис тич ни те гру пи мо гат да из пол з-
ват па то ге ни, за да на па дат хо ра, до би тък 
или по се ви. За да се съз да де го тов ност за 
та ка ва мрач на въз мож ност, в СаЩ по про-
ек та на Ми нис тер с т во то на вът реш на та 
си гур ност “Би о ло ги чен щит” за 10 го ди ни 
ще бъ дат из раз ход ва ни 5,6 млрд. до ла ра за 
съз да ва не на за па си от вак си ни ка то мяр ка 
сре щу би о те ро риз ма.
Източник: вж. бележка 44.
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шарка беше отбелязан през 1977 г.
вСомалия. За постигането на тази
целбяхаизразходванинад300млн.
долара и в найзасегнатите страни
бяхапривлеченинад200000местни
сътрудници.47
Кампаниятазапремахваненаедра

ташаркапротече гладкопоняколко
причини.Вариолатаелесназаразпоз
наванеостраболест.Учените успяха
да създадат евтина ваксина, която
осигурявадълготраенимунитет.Ма
щабнитекампаниизаваксиниранебяха
съпроводенисвнимателнонаблюдение
исъобщаванезаслучаите.Освентова
бешеорганизиранаобщественапрос
ветазаедраташарка,коетоспомогна
за издирването на скритите случаи.
Колкотоидаестранно,еднаотстра
ничнитепоследициотпремахванетона
едраташаркабешеспиранетонавакси
нацията.ВСАЩваксинациитепротив
едрашаркаспряхапрез1972г.инее
известнокакъвеостатъчниятимунитет
навъзрастнитеамериканци.Тъйкато
иСАЩ,иРусиясъхраняватзамразени
лабораторниобразцинавируса,има
опасения,честяхмогатдасесдобият
терористи,коитодагиразмножатида
гиизползватсрещутазикрайноуязви
магрупаотнаселението.48
Подобнабешекампанията запре

махванетонадетскияпаралич,която
започнапрез1988г.иощепродължава.
Зацелтавечесапохарченинад3млрд.
долара. Така нареченото Глобално
усилие за премахване на полиомие
лита сеоглавява съвместноотСЗО,
Американския център за контрол и
предотвратяваненаболестите,Ротари
интърнешънълиУНИЦЕФ.Врезул

татнакампанията,коятоимашезацел
премахванетонаполиомиелитадо2000
г.,СевернаиЮжнаАмерика,Западния
ТихиокеаниЕвропабяхаобявениза
зонибездетскипаралич.Броятнастра
ните,вкоитотазиболестеендемична,
намаляот125досамо6—Афганис
тан,Египет,Индия,Нигер,Нигерия
иПакистан.Тазиболестетруднода
бъдепобедена,защото,заразликаот
вариолата, само единот 200 случая
завършвасъсслабостилипарализана
крайниците,коетопозволяваналекари
тедапоставятдиагноза.Запрекъсване
напренасянетонавирусаенеобходима
масоваимунизация(80насто)—цел,
коятоетруднодасепостигневбедни
държави.49
Политиците изиграха лошароля,

осуетявайки усилията запремахване
наполиомиелита,особеновНигерия.
Вкраяна2003г.предимноислямският
северенщатКанопрекративаксинаци
ите,защотоваксинатабилаумишлено
заразенаот„западнитестрани“—спи
рала раждаемостта и причинявала
ХИВ/СПИН.Впоследствиебеше съ
общенозастотициновислучаинапо
лиомиелитвНигерия,главноврайона
наКано,ивирусътбързосепренесев
други10 африканскидържави.Един
отрегионите,вкоитосеразпространи
вирусът,бешеДарфурвСудан,където
близо1,5млн.душибяхапрогонениот
домоветесиотпродължителнатаграж
данскавойна.Повечетооттяхживеятв
бежанскилагериипорадилипсатана
чиставодаиканализациясаизложени
наопасностотзаразяванесполиомие
лит.Катосеимапредвидтекучеството
нанаселениетотам,много е трудно



97

Състоянието на планетата 2005
Овладяване на инфекциОзните бОлести

децатадабъдатподнаблюдение, за
даприематнеобходимиябройдозиот
ваксината.50

Политическатакризаврегионана
Канобешеразрешена, следкатоде
легацияотСевернаНигерияпосети
Индонезия,ислямскадържава, зада
провериваксинатаидаразгледалабо
раториите,вкоитотясепроизвежда.
За в бъдеще вСевернаНигерияще
бъдеизползвана самоиндонезийска
ваксина.51

Входеикампаниязапремахването
надругазначимаболест.През2001г.
генералният секретарнаООНКофи
АнанпризовазасъздаваненаГлобален
фондзаборбасъсСПИН,туберкулозаи
малариятриотнайопустошителните
болестивсвета.Фондътепартньорство
междуправителствата, гражданското
обществоичастния сектор.Негова
тацеледапривлича,дауправляваи
даразпределяресурси заборба със
СПИН,туберкулозаималария,ноне
даприлагапрограматапряко.Вноските
достигнахадо1,6млрд.доларагодиш
но—далечпомалкоот8темилиарда,
коитогенералниятсекретарказа,чеса
необходими.Въпрекичепрезидентът
ДжорджБушобещавобръщениетоси
от2003г.„Засъстояниетонасъюза“да
дадезапетгодини15млрд.долараза
борбасъсСПИНвАфрикаинаКари
бите,през2004г.вноскатабешесамо
200милиона.52
Световната група запредотвратя

ваненаХИВ50здравниекспертиот
15държави,създаденаотфондацията
наБилиМелиндаГейтсисемейната
фондациянаХенриДж.Кайзер—съ
щоработипротивразпространението

наХИВ/СПИН.През2004г.фондаци
ятанаГейтсзапочнаизпълнениетона
програманастойност200млн.долара
запредотвратяваненаХИВвИндия,
коятосегаевтораследЮАРпоброй
назаразените.Програматаимазацел
да спреразпространениетонаХИВ/
СПИНвИндиячреззасиленообразо
ваниеиразпространяваненапрезерва
тивисредпроституткитеишофьорите
на камиони в найзасегнатитешест
щата.53

Един от найважните въпроси в
продължаващатакампаниязаограни
чаваненаХИВ/СПИНидругизаразни
болести в бедните страни енеобхо
димосттадасеразработятподобри
механизмизаразпространяванетона
антивирусниидругилекарства сред
притиснатите от бедносттажертви.
Защитницитенажертвите, коитоне
могатдасипозволятлечениепоцени
катовразвититедържави,иматраз
ногласиясфармацевтичнитекомпании
повъпросазаинтелектуалнатасобст
веностипечалбите.Всъщотовреме
политическисилнатафармацевтична
индустриявСАЩизползвавлиянието
сиисепротивопоставянаусилиятада
се произвеждатпоевтини варианти
налекарства заборбасболеститев
беднитестрани.Нейнитепредставите
литвърдят,чеприразработванетона
новилекарстваправатанаинтелекту
алнатасобственост(ицените)трябва

бро ят на стра ни те, в ко и то 
полиомиелитът е ен де мич ен, 
на ма ля от 125 до са мо 6 — аф
га нис тан, еги пет, ин дия, ни гер, 
ни ге рия и Па кис тан. 
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дабъдатзащитени.Другипъксмятат,
че съществува хуманитарна криза и
трябвадаимапоевтинивариантина
лекарствата.54

Напредъкът в разработването на
антивируснилекарствазажертвитена
ХИВ/СПИНвюжнатачастнаАфрика
бешезабавеноттезиспоровезапра
вата на интелектуална собственост.
Подобенпроблемимаисобучаването
надостатъченбройздравниработници
зауправлениетонатезилекарстваиза
наблюдениенаусловията запациен
тите.Проблемътдорисезадълбочава
порадифакта,че значителенбройот
самитездравниработнициумиратот
СПИНилиемигрират.Врезултатна
товацелтанаСЗОпрез2005г.3мили
онаХИВпозитивниотбеднитестрани
дабъдатснабденисантивирусниле
карстваедвалищебъдепостигната.55

СкорошнатаепидемияотТОРСпо
казакактоуспеханадосегашнитеуси
лиязапредотвратяваненаболестите,
такаи едноотпредизвикателствата
поголямапрозрачностиоткритост.
Тазиограниченатрагедиябибиламно
гопоголяма, аконебяхаположени
усилиязанаблюдение.Инициативата
наСЗО,нареченаГлобалнамрежаза
предупреждениеиреагиранеприепи
демии,коятовключваекипвЖеневаи
120партньорскиздравниорганизации,
бързопроследиразвитиетонавируса.
Ученитеуспяхадаустановятвероятния

муизточниквЮженКитай.Когатови
русътсеразпространивдругистрани,
жертвитебяхаизолираниипоставени
подкарантина.Врезултатнатоваедна
петаотжертвитенаТОРСбяхаздравни
работници.Аепидемиятабешеспряна
смалконад800смъртнислучая.56

В същото време обаче на бързо
тоидентифицираненановатаболест
пречехаполитическииикономически
съображения,другпроблембешелип
сатанаоткритост.Впървитеднина
епидемията китайската бюрокрация
блокирасвоевременнотоинформиране
налекарите.Здравнитевластивпро
винцияГуандунвначалотополучиха
информациязаболесттасъс„строго
секретен“документотздравнотоми
нистерство.Засъжалениедокументът
епрестоялпобюрататриднипреди
някойдапосмеедагоотвори.Отнача
лоКитайскатакомунистическапартия
сеопитадаприкриеепидемията,зада
защититърговиятаипоспециалноту
ризма.Нострахътивъзмущениетона
гражданитенакарахапрезидентаХу
Цзинтаодаразмислиидасъобщиза
ТОРС.Няколкоотговорнипартийни
функционери бяха наказани, чинов
ниците се размърдаха и започнаха
внимателнодаконтролиратздравето
нанарода.Вкраянакраищатапопу
лярносттанапрезидентаХунарасна
значителнозарадиположенитеотнего
усилия.57
Следващиятетапнаовладяванетона

инфекциознитеболестиизисквапроти
вопоставянепотрудниполитическии
икономическивъпроси.Първиятоттях
епреосмислянетонаприоритетитеза
финансираненасигурността,коетода
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отразявасериознитепредизвикателст
ванановитеизавръщащитесеболести
в ератана глобализацията.Тъйкато
скорошнитеепидемиибяхасъпроводе
ниотнежеланиетонанякоидържавни
служителидапредоставятнавременна
информация, ясно е, чепоголямата
прозрачностимаголямозначение за
справянесъсзаплахатаотбързоприд
вижващитесевируси.Трябвасъщотака
дабъдатрешениинякоиикономически
въпроси,породениотнеобходимостта
отразработваненаваксинивслучай
настремителновъзникваненаепиде
мии.Инакрая,съществуванеотложна
необходимостот създаваненанови
механизмизаосигуряваненадостъп
нилекарствазажертвитенаболестите
вбеднитестрани,кактоистимулиза
разработванетонановиваксинииле
карствазатежкитеболести,коитотам
савсеощеендемични.
Итака, продължаванадпреварата

междуувеличаващитесеспособности
нановитеи завръщащите се болес
тидасеразпространяватпобързои
възможностите на сложнатамрежа

отздравниработнициилаборатории
вцелиясвятдасесправятпобързос
новитезаплахитенатезиболести.Доб
ратановинае,чеХИВ/СПИН,ТОРСи
заплахатаотбиотероризъмразбудиха
политицитезасериознитепроблемиза
сигурността,коитопредставляватин
фекциознитеболести.Първатастъпка
вотговорнарастящатазаплахаотбо
леститееизползванетонаувеличените
възможностина телекомуникациите
засъздаваненапоефективнимрежи
занаблюдениеиприлаганетонано
виямедицинскиопититехнологииза
бързотоидентифицираненапотенци
алносмъртоноснитезаболявания.Но
предстоиощемногоработа.Инфраст
руктуратаназдравеопазванетотрябва
дабъдезначителноподобренавпочти
всички страни— и бедни, и богати.
Найважното обаче е приоритетите
насигурносттаиразходите,свързани
снея,дабъдатрешителнопреразгле
дани,задаотразяватсериозносттана
заплахата, която представляват ин
фекциознитеболестивединвзаимно
свързансвят.


