
НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ  ЛЕКАРИ  И  

МЕДИЦИНСКИТЕ  СПЕЦИАЛИСТИ  ОТ  ДОБОЛНИЧНАТА  МРЕЖА  И  

БОЛНИЧНИТЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  НА  ОБЛАСТ  ВАРНА 

 

Относно: Писмо с Изх. № 16-00-67/07.11.2017 г. на Министерство на 

здравеопазването, касаещо епидемия от чума на остров Мадагаскар и запознаване с 

необходимите стандартни предпазни мерки, които следва да се предприемат при 

медицинско обслужване на лица със съмнение за чума, съгласно действащата 

нормативна уредба в страната и препоръките на Европейски център за превенция и 

контрол на заболяванията (ECDC). 

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ, 

По данни на Световната здравна организация за периода 23.08. – 27.10.2017 г. на 

остров Мадагаскар са регистрирани 1365 случая на чума, от които 106 са починали. 

При 915 от заболелите (67%) се касае за пневмонична форма на заболяването, което 

сочи, че предаването на цитираното чрез дихателни пръски и капки е основният 

механизъм за разпространение на чумата в Мадагаскар извън областите, които до 

момента се считат за ендемични. Предаването на инфекцията се осъществява 

целогодишно в ендемичните селски райони с периодично съобщаване на случаи на 

бубонна чума. 

Инкубационният период при чума варира между 1 и 7 дни. Заболелият е 

заразен по време на симптоматичния период, който основно се характеризира с треска, 

главоболие, слабост, затруднено дишане и кашлица. Предаването на пневмонична чума 

чрез заразени пръски става обикновено при близък контакт на разстояние по- малко от 

два метра.  

От началото на епидемията в Мадагаскар най-малко 54 здравни работници са 

заболели от чума. Най-засегнати от пневмонична чума са градските райони, вкл. и 

столицата на Мадагаскар. Спорадични случаи на пневмонична чума, без епидемична 

връзка с първоначалния взрив, са съобщени от няколко района в страната (засегнати са 

общо 14 от 22 региона). 

Създадени са девет центъра за лечение на чума в Мадагаскар. Провеждат се 

информационни кампании за начините на разпространение на заболяването и 

необходимите предпазни мерки. Въведен е скрининг на Международното летище в 

столицата на напускащите пътници, както и санитарен контрол на входовете и изходите 

на засегнатите градове. 

Според СЗО, профилактика се препоръчва само на лица, които са в близък 

контакт със случаи на чума или са имали други рискови експозиции, като ухапвания от 

бълхи или директен контакт с телесни течности или тъкани на заразени животни. 

Основни съвети и мерки, които следва да се предприемат от здравните 

работници, обслужващи пациенти със съмнение за чума: 

Здравните работници трябва да са информирани и обучени по процедурите и 

методите за превенция и контрол на инфекции. Използването на личните предпазни 

средства (ЛПС) не замества необходимостта от спазването на другите основни мерки за 

превенция на инфекциите, като хигиената на ръцете. Личните предпазни средства се 

заменят изцяло с нови и ръцете се измиват или се дезинфекцират след всеки пациент 

или при изпълнение на друга дейност. След употреба личните предпазни средства се 



събират в подходящи контейнери и се обезвреждат, съгласно правилника на лечебното 

заведение за болнична помощ и нормативната уредба за третиране на опасни отпадъци 

от лечебните заведения. 

При бубонна чума, в съответствие с националните и международните 

препоръки, здравните работници трябва да използват следните ЛПС при обслужване на 

пациент със съмнение за чума: 

- ръкавици; 

- престилка с дълги ръкави със стегнати маншети; 

- протектор за очи (очила или шлем); 

- хирургична маска за лице. 

При пневмонична чума, в съответствие с националните и междунароните 

препоръки, здравните работници трябва да използват следните ЛПС при обслужване на 

пациент със съмнение за чума: 

- ръкавици; 

- престилка с дълги ръкави със стегнати маншети; 

- протектор за очи (очила или шлем); 

- маска за лице (FFP3 филтър или с  N-95 частици). 

 

Необходимо е да се предвиди ранна постекспозиционна профилактика при 

всички в близък контакт с болен от чума. Пациент с пневмонична чума се изолира в 

самостоятелна стая, а при невъзможност се осигуряват минимум два метра отстояние 

от друг пациент, със самостоятелно ползване на санитарен възел от болния с чума. 

Пациентът трябва да носи хирургична маска, ако се налага придвижване из болницата, 

както и да бъде информирана за етиката на кашляне. 

 

Необходимо е да се предвиди провеждането на химиопрофилактика на 

медицинския персонал, който е бил в директен контакт с пациент с пневмонична чума. 

 

Напомняме Ви, че всички предпазни мерки срещу разпространение на 

заболяването практически са включени в Медицинския стандарт по превенция и 

контрол на вътреболничните инфекции. 

 

С уважение,  

За директор на РЗИ-Варна 

Д-р Е. Генева, Зам. Директор 

Заповед за заместване № 70/09.02.2017 г. 

 

Съгласувал: 

Д-р Я. Драганова, Директор ДНЗБ 

Д-р А. Баева, Нач. отд. ПЕК 

 

Изготвил: 

Св. Енева, ст. инспектор отд. ПЕК 


