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Заболеваемост от остри заразни заболявания във Варненски 

регион през месец април 2012г. 

 
През месец април 2012г. във Варненска област са регистрирани общо 508 

заразни заболявания срещу 541 случая през същия период на 2011г.  

Лекото снижение е основно  за сметка на групата на въздушно-капковите  

инфекции без  грип  и  остри респираторни  заболявания  ( ОРЗ – основно 

варицела. 

           Регистрирани са 365 остри въздушно-капкови инфекции  срещу 384 

случая през месец април на 2011г. Запазен е абсолютният брой на 

регистрираните скарлатини, с 10 случая е намален абсолютният брой на 

регистрираните варицели.   

Въздушно- капковите инфекции през месец април на 2011 и 2012г са 

представени от: 

 

Заболявания 
Брой случаи 

2012г. 2011г. 

варицела 326 349 

скарлатина     31 31 

епидемичен паротит     0 5 

рубеола 0 2 

туберкулоза 5 8 

вирусен менингит           2 0 

бактериален менингит    1 2 

морбили   0 0 

коклюш 0 0 

 

В детските колективи на Варненски регион през месеца са регистрирани 

единични поредни заболявания от въздушно-капкови инфекции.  

От 01.04.2012г.,съгласно Методично указание на МЗ № 9 от 25.09.2000г. 

за борба с грипа и острите респираторни заболявания (ОРЗ), се събира 

седмична, а не ежедневна информация от ощопрактикуващите лекари за 

заболелите от грип и ОРЗ. За периода 01.04-30.04.2012г. заболяемостта от грип  

далеч под епидемичните стойности. Регистрирани са 341 лица, заболели от ОРЗ 

лица със заболяемост 106,04%оо срещу 405 регистрирани през месец април на 

2011г. със заболяемост 125,94,%.  

Запазена е тенденцията от месец януари за най-голям брой регистрирани 

случаи във възрастовата група на 0-4 годишните (135 случая), 5-14 годишните 

(83 случая) и 30-64 годишните (61 случая).  

През месец април на 2012г. за Варненска област са регистрирани общо 

125 остри чревни заразни заболявания срещу 145 случая, регистрирани през 

същия месец на миналата година. Сниженият абсолютен брой на тези 

заболявания се дължи основно на по-малкия брой болни от инфекциозни 

ентероколити с неуточнена етиология -100 случая през 2012г срещу 133 през 
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2011г. За  месец април 2012г. са съобщени 12 случая на ротавирусен ентерит 

като за същия период на 2011г.няма съобщени деца с тази диагноза.  

По-малко са регистрираните  лица с диагноза Остри вирусни хепатити - 5 

случая срещу 8 случая за месец април на  2011г. , което касае и  трите типа  

вирусни  хепатити - ОВХ-тип В,  тип С и   неуточнен остър вирусен хепатит. 

Чревните инфекциозни заболявания през 2012г са представени още от  

по 1 случай на дизентерия и салмонелоза и 6 случая на Е. коли  

От РЦТХ-гр.Варна през месец април са съобщени пет новооткрити 

носители на HbsAg  и  двама на HCV. 

В РЗИ Варна за месец април са регистрирани 61 ухапани лица от 

кърлеж -  от гр. Варна са 36 лица, а оснаналите от окръга. 

 За разглеждания период са установени 10 трасмисивни инфекции срещу 

4 през сравнявания период на 2011г. Девет лица са заболели от Лаймска болест 

и едно лице от Марсилска треска като заболелите през 2011г. са само от 

Лаймска болест. 

В биологичната лаборатория на РЗИ Варна през месец април е извършено 

видово определяне на 30 кърлежа, от които 23 са определени като Иксодес 

рицинус- преносител на Лаймската болест.  

 През месец април на 2012г  е запазен абсолютният брой на 

регистрираните полово- предавани инфекции. За двата сравнявани перода са 

регистрирани по 8 случая на сифилис. 

 В кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/ СПИН са 

консултирани и изследавни 159 лица срещу 178 консултирани и изследвани 

през месец април на 2011г.   

 В имунизационния кабинет са проведени общо 158 имунизации. С 

ваксина против жълта треска са обхванати 92 лица. 

 

 

 

 

 

 


