
НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ОПЛ  

по повод зачестилите случаи на морбили в Европа 
 

За периода 01.11.2015г. – 31.10.2016г. в държавите от Европейския съюз са регистри-рани 3 037 случая 

на заболели от морбили в различни възрастови групи. Най-голям е броят на заболелите в Румъния – 1 011, в 

Италия – 728 и Великобритания – 569, като диагнозата морбили е лабораторно потвърдена в 72% от случаите. 

По отношение на възрастовата структура на заболяването, 40% от случаите са при деца под 5-годишна 

възраст, а 29% - при лица над 20-годишна възраст.  Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група до 1 

година (55,4%000) и при деца от 1-4 години (43,6%000). По отношение на имунизационния статус на заболелите, 

81% от тях са неимунизирани, 8% са имунизирани с 1 доза, 4% са с данни за имунизация с 2 и повече дози и 

7% са с неизвестен имунизационен статус. Най-голям брой случаи на морбили с неизвестен имунизационен 

статус са отчетени при заболелите лица над 30-годишна възраст. Поради ненавършена имунизационна възраст 

(1г.1мес.) най-уязвими са кърмачетата. Те са защитени от колективния имунитет при поне 95% имунизационен 

обхват с 2 дози на морбилна ваксина. Към момента са съобщени 7 смъртни случая от морбили, от които 6 са в 

Румъния и 1 във Великобрпитания. От тях 4 са при деца под 12-месечна възраст и 3 случая при лица с 

придружаващи заболявания. В Румъния, в резултат на продължаващото разпространение на заболяването, за 

периода от края на м.септември 2016г. до 03.03.2017г. са съобщени  3 196 случая на морбили.   

Във връзка с постъпило писмо от МЗ с Вх.№ 005025/14.03.2017г. по повод на създадената епидемична 

ситуация в цитираните Европейски държави  и с цел недопускане разпространение на морбили на територията 

на нашата страна е необходимо незабавно да се предприемат следните противоепидемични мерки:  

 Всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на населението от 

пациентската си листа на възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация и реимунизация 

срещу морбили. Откритите неимунизирани и не реимунизирани /навършили 12-годишна възраст/ 

лица,незабавно да се обхванат с един прием на комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, 

като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Строго да се спазват медицинските 

противопоказания за отлагане от имунизации съгласно Наредба № 15/12.05.2005г., посл.изм.и доп. ДВ 

бр.92/07.11.2014г. 

1. При наличие на временни медицински противопоказания за отлагане от имунизация/реимунизация, 

същите да се проведат веднага след тяхното отпадане, но не по-късно от 28.04.2017г. 

2. Отчитането на проведената имунопрофилактика срещу морбили да се извършва ежеседмично по 

телефона в дежурната на отдел ПЕК в РЗИ – Варна. 

3. До 24.03.2017г. всеки ОПЛ да съобщи по телефона или предостави на контролиращия инспектор 

информация за броя неимунизирани и нереимунизирани лица от 13 месеца до 18 годишна възраст и 

причините за необхващане с ваксина против морбили.  

4. На определената дата за отчет за първо тримесечие по имунопрофилактика в РЗИ – Варна, всеки 

ОПЛ да предостави в отдел „ПЕК” списък с имената, ЕГН и адреса на неимунизираните и 

нереимунизирани за възрастта си лица и причините за необхващане, а също така и собствения си e-

mail адрес за контакти.  

5.  Всички ОПЛ да насочат вниманието си към ранно откриване признаците на морбили и да 

предприемат  необходимите действия за диагностика, изолация, съобщаване и лечение.  

6. Всички съмнителни случаи за морбили и заболели от морбили да се насочват за консулт с 

инфекционист от Инфекциозна клиника на УМБАЛ „Св.Марина” – Варна и по преценка от негова 

страна да се извършва хоспитализация, изследване  (серум и урина)  и лечение. 

7. Всички случаи на заболели от морбили подлежат на незабавно съобщаване в отдел „ПЕК” на РЗИ – 

Варна на тел: 052/665 227 и 052/665 и с Бързо известие уч.форма №58. 

8.  Да се предприемат необходимите противоепидемични мерки спрямо болните и контактните им 

лица. 


