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Заболеваемост от остри заразни заболявания във 
Варненски регион през месец февруари 2012г. 

 
През месец февруари 2012г. във Варненска област са регистрирани общо 

427 заразни заболявания срещу 505случая през същият период на 2011г. 
Снижението е основно  за сметка на групата на въздушно-капковите  инфекции 
без  грип  и  остри респираторни  заболявания  ( ОРЗ ). 
           Регистрирани са 292 остри въздушно-капкови инфекции  срещу 400 
случая през месец февруари на 2011г. Снижението е основно за сметка на 
заболелите с диагноза варицела- 236 регистрирани случая срещу 341 случая 
през м. февруари на 2011г. 

Абсолютният брой на регистрираните ВКИ регистрирани през м. 
Февруари на 2011г. и 2012г. е както следва: 

 
Брой случаи Заболявания 2012г. 2011г. 

варицела 341 236 
скарлатина 25 43 
епидемичен паротит 12 2 
рубеола 7 1 
туберкулоза 14 7 
вирусен менингит 0 3 
бактериален менингит 1 0 
морбили 0 0 

 
В детските колективи на Варненски регион през месеца са регистрирани 

единични случаи на въздушно-капкови инфекции. 
През периода е завишен броят на лицата заболели от ОРЗ, без да 

достига епидемични стойности. Регистрирани са 1555 случая, /за сравнение 
през м. януари случаите са 1150/. Запазва се тенденцията от месец януари за 
най-голям брой регистрирани случаи във възрастовата група на 0-4 годишните 
(393 случая), 5-14 годишните (400 случая) и 30-64 годишните (455 случая). В 
Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. Марина” са хоспитализирани и лекувани 
36 лица с диагноза грип. Случаите са от всички възрастови групи. Има 
съобщени 9 случая на усложнения след ОРЗ и грип. Касае се за пневмонии  при 
пациенти във възрастови групи 0-4 години и 5-14 години 

 През месец февруари 2012г. за Варненска област са регистрирани 
общо 131 остри чревни заразни заболявания срещу 105 случая регистрирани 
през същия месец на миналата година. Увеличеният абсолютен брой на тези 
заболявания се дължи основно на регистрираните случаи на ротавирусни 
ентерити. За  месец февруари 2012г. са съобщени 24 случая като за същия 
период на 2011г.няма съобщени деца с тази диагноза.  

Леко е завишен броят на регистрираните  лица с диагноза Остри 
вирусни хепатити -11 случая срещу 8 случая за месец февруари на  2011г. Не 
се забелязва динамика при заболелите от остър вирусен хепатит –тип А. 
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Регистрирани са по 8 случая и за двата сравнявани периода. За месец февруари 
2012г. са съобщени  два случая на ОВХ-тип В, един тип С и един с неуточнен 
хепатит. 

Незначително е по-малък броят на регистрираните случаи на заболели 
от остър ентероколит. Регистрирани са 87 заболели срещу 90 за същия период 
на 2011г. Колиентеритите са общо 6 срещу 4 за месец февруари 2011г. 

Запазен е броят на заболелите от салмонелоза- регистрирани са по два 
случая за сравняваните периоди на 2011г. и 2012г., както и по един случай на 
ОВП. 

От РЦТХ-гр.Варна през мес.февруари са съобщени 7 новооткрити 
носители на HbsAg  и  двама на HVC . 

  През месец февруари на 2012г са регистрирани 4 случая на полово- 
предавани инфекции- 3 случая на сифилис и 1 хламидийна инфекция, През 
същият период на 2011г. няма регистрирани случаи на половопредавани 
инфекции. В кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/ СПИН са 
консултирани и изследавни 155 лица срещу 136  консултирани и изследвани 
през месец февруари на 2011г.   

 В имунизационния кабинет са проведени общо 179 имунизации. С 
ваксина против жълта треска са обхванати 90 лица. 

 
 
 
 
 

 


