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Заболеваемост от остри заразни заболявания във 

Варненски регион през месец март 2012г. 
 
През месец март  2012г. във Варненска област са регистрирани  общо 490 

заразни заболявания срещу 403случая през същият период на 2011г.  
Увеличението е основно  за сметка на групата на въздушно-капковите  

инфекции без  грип  и  остри респираторни  заболявания  ( ОРЗ ). 
           Регистрирани са 329 остри въздушно-капкови инфекции  срещу 
291случая през месец март на 2011г. Увеличението е  за сметка на заболелите с 
диагноза варицела- 271 регистрирани случая срещу 241 случая през месец март 
на 2011г. 
Абсолютният брой на регистрираните ВКИ регистрирани през месец март на  
2011г. и 2012г. е както следва: 
 

Брой случаи Заболявания 2012г. 2011г. 
варицела 271 241 
скарлатина     36 29 
епидемичен паротит     2 8 
рубеола 2 3 
туберкулоза 7 7 
вирусен менингит           4 1 
бактериален менингит    6 1 
морбили   0 1 
коклюш 1  
 
В детските колективи на Варненски регион през месеца са регистрирани 

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

достига епидемични стойности. Регистрирани са 1257 случая /за сравнение 
през месеците януари случаите са 1150, а през февруари 1555/. Запазва се 
тенденцията от месец януари за най-голям брой регистрирани случаи във 
възрастовата група на 0-4 годишните (306 случая), 5-14 годишните (353 случая) 
и 30-64 годишните (210 случая). В Инфекциозна клиника на МБАЛ „Св. 
Марина” са хоспитализирани и лекувани 49 лица с диагноза грип. Случаите са 
от всички възрастови групи. Няма съобщени  случаи на пациенти с усложнения 
след ОРЗ и грип през изминалия месец. 

 През месец март 2012г. за Варненска област са регистрирани общо 159 
остри чревни заразни заболявания срещу 106 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 март 2012г. са съобщени 25 случая, като за същия период 
на 2011г. няма съобщени деца с тази диагноза.  

Незначително е намалял броят на регистрираните  лица с диагноза 
остър вирусен хепатит -10 случая срещу 13  за месец март на  2011г. 
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Наблюдава се занижаване  броят на заболелите от остър вирусен хепатит –тип 
А. Регистрирани са 4  случая за месец март 2012г. срещу 7 за същия период на 
2011г. За месец март 2012г. са съобщени  два случая на ОВХ-тип В, както и за 
същия период на 2011г. и по четири случая на заболели от  неуточнен хепатит 
и за двете сравнявани години. 

Увеличен е  броят на регистрираните случаи на заболели от остър 
ентероколит. Регистрирани са 115 заболели срещу 87 за същия период на 
2011г. Колиентеритите са общо 4 срещу 1 за месец март 2011г. 

Два пъти е намалял е броят на заболелите от салмонелоза- 
регистрирани са  два случая  срещу четири  през същия период на 2011г. Не е 
съобщен заболял с диагноза ОВП, докато за месец март 2011г. е регистриран 
един случай. 

От РЦТХ-гр.Варна през месец март са съобщени 9 новооткрити 
носители на HbsAg  и  един на HVC . 

  В групата на полово- предаваните инфекции  са регистрирани 2 случая 
на сифилис, а през същият период на 2011г. са съобщени 3. В кабинета за 
анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН са консултирани и 
изследавни 163 лица.  

 В имунизационния кабинет са проведени общо 189 имунизации. С 
ваксина против жълта треска са обхванати 120 лица. 

 
 
 
 
 

 


