Заболеваемост от остри заразни заболявания във Варненски
регион през месец април 2013г.
Регистрираната в РЗИ заболяемост от остри заразни заболявания във Варненски
регион през месец април 2013г. се движи в характерните за сезона граници.
Регистрирани са общо 870 заразни заболявания срещу 549 случая през същия период
на 2012г.
Увеличението е за сметка на увеличената заболяемост на някои въздушно-капкови
инфекции /варицела/.
Въздушно- капковите инфекции през месец април на 2012 и 2013г. са представени от:

Брой случаи

Заболявания
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варицела
скарлатина
епидемичен паротит
рубеола
туберкулоза
вирусен менингит
бактериален менингит
морбили
менингококова болест
коклюш
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Регистрирани са 704 остри въздушно-капкови инфекции срещу 365 случая през месец
април на 2012г. През разглеждания период е силно увеличен броят на регистрираните
случаи на варицела, но е леко намален този на регистрираните скарлатини спрямо месец
април на 2012г., /с 10 заболели по-малко/, а има и 18 регисрирани случая на туберкулоза и 4
случая на епидемичен паротит.
В детските колективи на Варненски регион през месеца са регистрирани поредни
случаи на варицела.
През разглеждания период на 2013г. за Варненска област са регистрирани общо 138
остри чревни заразни заболявания срещу 125 случая регистрирани през същия месец на
миналата година.
Чревните инфекции през месец април на 2012 и 2013г. са представени от:

Брой случаи

Заболявания
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вирусен хепатит
ентероколити
дизентерия
салмонелози
колиентерити
ротавирусни ентерити
ботулизъм

2013г.
14
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2
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0

Лекото увеличение на тези заболявания се дължи основно на увеличения брой на
регистрираните хепатити и ентероколити.
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През месец април на 2013г. от РЦТХ-гр.Варна са съобщени 7 новооткрити носители
на HbsAg срещу 5 новооткрити носители на HbsAg за 2012г .
За разглеждания период от кърлеж са ухапани 42 лица / 29 от гр. Варна и 13 - от
окръга/ срещу 64 ухапани лица през м. април 2012г. /39 случая от гр. Варна и 25 – от окръга/.
Регистрирани са 10 трасмисивни инфекции за м. април 2012г / 1 случй на Марсилска
треска и 9 случая на Лаймска борелиоза/ а за същия период на 2013г. има три
регистрирани заболявания от Лаймска борелиоза.
За систематично определянена кърлежи в биологичната лаборатория на РЗИ-Варна
през м. април на 2013г. има 17 постъпили проби.
През месец април на 2013г. са регистрирани 3случая на полово-предавани инфекции
/3 заболели лица от гонорея/. Има 8 регистрирани полово-предавани инфекции през м.
април 2012г./ 8 заболели от сифилис/.
В кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/ СПИН са консултирани и
изследавни 138 лица за м. април 2013г. срещу 153 консултирани и изследвани през месец
април на 2012г.
В имунизационния кабинет са проведени общо 166 имунизации срещу 158 през м.
април на 2012г. С ваксина против жълта треска са обхванати 97 лица срещу 92 лица
обхванати през месец април на 2012г.
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