
 1 

                

Заболеваемост от остри заразни заболявания във Варненски 

регион през месец юни 2012г. 
  

През месец юни 2012г. регистрираната в РЗИ заболяемост от остри 

заразни заболявания във Варненски регион се движи в характерните за сезона 

граници.  

Регистрирани са общо 643 заразни заболявания срещу 614 случая през 

същия период на 2011г.  

Завишението е  за сметка на почти всички групи остри заразни 

заболявания: въздушно-капковите  инфекции без  грип  и  остри респираторни  

заболявания, чревните  и трансмисивните инфекции. 

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

представени от: 

       

Заболявания 
Брой случаи 

2012г. 2011г. 

варицела 339 299 

скарлатина     40 18 

епидемичен паротит     2 3 

рубеола 1 0 

туберкулоза 6 19 

вирусен менингит           0 4 

бактериален менингит    3 3 

морбили   0 0 

               

Регистрирани са 391 остри въздушно-капкови инфекции срещу 346 

случая през месец юни на 2011г. Увеличен е абсолютният брой на 

регистрираните случаи с диагноза скарлатина и  варицела, тенденция от месец 

май на 2012г. В сравнение с предходния месец май е двукратно снижен броят 

на регистрираните варицели и с 13 броят на регистрираните скарлатини. 

През разглеждания период няма регистрирани лица заболели от остри 

вирусни менингити срещу 4 заболели през м. юни 2011г.  

В детските колективи на Варненски регион през месеца са регистрирани  

поредни случаи на варицела.  

 За периода 01.06-30.06.2012г. заболяемостта от грип и ОРЗ е  далеч под 

епидемичните стойности. Регистрирани са 153 лица заболели от ОРЗ  със 

заболяемост 47,58%оо при заболяемост за страната 96,78%оо срещу 346 

регистрирани през месец юни на 2011г. със заболяемост 107.9%оо, при 

заболяемост за страната 108,14%оо.  

 Запазена е тенденцията от предходните периоди на най-висока 

заболяемост от грип и ОРЗ във възрастовата група на 0-4 годишните - 

345,39%оо (63 случая) срещу заболяемост за м.юни на 2011г. за същата група - 

630,48 (115 регистрирани случая). 

В инфекциозна клиника на МБАЛ ”Св. Марина” с диагноза грип са 

хоспитализирани и лекувани 177 пациента срещу 207 през м. юни на 2011г. 
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През разглеждания период на 2012г. за Варненска област са регистрирани 

общо 235 остри чревни заразни заболявания срещу 248 случая регистрирани 

през същия месец на миналата година. Сниженият абсолютен брой на тези 

заболявания се дължи основно на снижения брой на регистрираните случаи на 

инфекциозни ентероколити с неуточнена етиология -202 случая през 2012г 

срещу 224 през 2011г.  Съобщени са 5 случая на ротавирусен ентерит като за 

същия период на 2011г. няма съобщени деца с тази диагноза. Двукратно са 

снижени случаите на салмонелоза. През отчетния период са регистринрани 4 

срещу 9 случая през м. юни на 2011г. 

Увеличен е  броят на регистрираните  лица с диагноза Остри вирусни 

хепатити –7  случая (три случая на вирусен хепатит тип А и четири случая на 

остър вирусен хепатит тип »В») срещу 4 случая през месец юни на  2011г.  

Чревните инфекциозни заболявания през месец на 2012г са представени 

още от   9 случая на дизентерия  и 8 случая на Е. коли  

От РЦТХ-гр.Варна през месец юни на 2012г. са съобщени 9 

новооткрити носители на HbsAg и един носител  на HCV срещу  8 новооткрити 

носители на HbsAg  и 7 носители  на HCV през 2011г.    

За разглеждания период от кърлеж са ухапани 323лица срещу 238 

ухапани през м. юни 2011г. Регистрирани са 15 трасмисивни инфекции срещу 

18 през сравнявания период на 2011г. Четиринадесет лица са заболели от 

Лаймска болест и едно лице от Марсилска треска. През същия период на 2011г. 

са  заболели единадесет лица  от Лаймска болест и седем заболяли лица от 

Марсилска треска.  

За систематично определяне, в биологичната лаборатория на РЗИ Варна 

през м. юни на 2012г., са постъпили 128 проби като 116 от тях са кърлежи. Над 

90% от кърлежите са определени като Иксодес рицинус - потенциален 

преносител на Лаймската болест.  

За сравнение през месец май на 2012г. е извършено систематично 

определяне на 87 проби, от които над 80%  от кърлежите са определени като 

Иксодес рицинус- потенциален преносител на Лаймската болест.  

През месец юни на 2012г. са регистрирани два случая на полово- 

предавани инфекции (две заболели лица от сифилис) срещу същия брой  

регистрирани полово- предавани инфекции през м. юни 2011г. (две заболели 

лица от гонокова инфекция). 

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

консултирани и изследавни 165 лица (159 през месец април 2012г) срещу `156 

консултирани и изследвани през месец юни на 2011г.   

 В имунизационния кабинет са проведени общо 200 имунизации срещу 

316(включващи 61дози на полиомиелитна ваксина по време на  кампания) през 

юни месец на 2011г. С ваксина против жълта треска са обхванати 102 лица  

срещу 135 лица обхванати през месец юни на 2011г. 

 


