
Информация за заболяемостта от Грип и ОРЗ за  периода 25.01.2016г-31.01.2016г.  

/4-та седмица на 2016г./ във Варненски район 

 

 

 

Нивото на епидемичния процес на регистрираната заболяемост от ОРЗ и Грип през периода 

25.01.2016г.-31.01.2016г. /4-та седмица на 2016г. /за Варненски район, е с изразен  ръст на 

интензитета на разпространение, в сравнениене с предходната трета  седмици на 2016г. и в сравнение 

с общата заболяемост за страната. 

 През 4-та седмица /25-31.01.2016г./ са регистрирани 447 заболели и заболяемост 133.56%оо 

срещу  428 заболели и заболяемост от  127.88%оо за предходната трета седмица. 

 Регистрираната обща заболяемостта от 133.56%оо.  за Варненски район, е над средната обща 

интензивност на разпрастранение на епидемичния процес и незначително  под  предепидемичните 

стойности за  /142.79%оо за Варненски район/. 

Общата заболяемост за страната е 130.37%оо срещу заболяемост от 131.05%оо за предходната 

седмица.С висок интензитет на рзпространение са заболяванията в област ,Пазарджик,Стара 

Загора,Габрово, Видин. 

Независимо от регистрирания спад на заболяемостта във възрастовата група 5-14год 

интензитета на епидемичния процес остава все още напрегнат.Регистрирани са 144 заболели и 

заболяемост от 497.24%оо, срещу  158 заболели и заболяемост 545.58%оо, за предходната седмица.  

Заболяемостта за страната в тази група е 334.84%оо. Наблюдава се ръст на заболяемостта в групите 

0-4 г. и 15-29г в сравнение с предходните периоди. 

В  НРЛ „ ГРИП и ОРЗ”  през  3-та  седмица  на  2016г.  са изследвани общо 71  броя проби /61  

бр. проба- с  метода  детекция/изолация  и  10  серологични  проби/. Чрез  Real Time RT-PCR  е 

изолиран  грипен вирус - A(H1N1) ot - 12  проби   и грипен вирус тип Б-  от 5 проби. 

От началото на 2016 г. до 29.01.2016 г. (вкл.) са изследвани 164 клинични проби. Доказани за 

общо 33 (20%) грипни вируса - 28 пандемични вируса A(H1N1)pdm09 и 5 тип В (Victoria). 

 

Епидемичния процес на общата заболяемостта от ОРЗ и Грип през 4-та седмица на 

2016г./25.01.2016г-31.01.2016г./ във Варненски район е с ръст, в сравнение с 3-та седмица и в 

сравнение с общата заболяемост на страната и е над средния интензите на разпространение за 

района и стойности все още, по ниски от предепидемичните. 

Със стойности над предепидемичните за възрастовата група остава/независимо от 

регистрирания спад / е заболяемостта  в групата-5-14г. 

Заболяемостта в групата 0-4 год. е с предепидемични стойности, а именно: Заболяемост от 

462.75%оо при средни стойности за тази група за района от 454.44 %оо.  

Наблюдава се и незначително завишаване на заболяемостта във възрастовата група-15-29г. 

но със стойности под предепидемичните. 

 



Заболяемост от грип и ОРЗ в България 

 

Вирусологични данни 

Седмица № 3 (от 18.01.2016 до 24.01.2016) 

Тип изследване 

Общо 

изследвани 

проби 

Положителни проби 

Грип 
Други респираторни 

вируси 

Грип 

A 
A/H1N1 A/H3N2 

A/H1N1 

(2009) 

Грип 

B 
AdV RSV PIV Други 

Детекция / изолация 61 0 0 0 12 4 0 5 0 0 

Серология 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Общо 71 0 0 0 12 5 0 5 0 0 

Седмици № 40 - 3 (от 28.09.2015 до 24.01.2016) 

Тип изследване 

Общо 

изследвани 

проби 

Положителни проби 

Грип 
Други респираторни 

вируси 

Грип 

A 
A/H1N1 A/H3N2 

A/H1N1 

(2009) 

Грип 

B 
AdV RSV PIV Други 

Детекция / изолация 207 0 0 0 19 5 0 12 2 4 

Серология 60 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Общо 267 1 0 0 19 6 0 12 2 4 

 

 

 



Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна за периода от 28-09-2015 

до 22-05-2016 (седмици от 40 до 20) /обща/ 

 

Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна за периода от 28-09-2015 

до 22-05-2016 (седмици от 40 до 20)

 
 

 



МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016 

 

 

Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна за периода от 28-09-2015 

до 22-05-2016 (седмици от 40 до 20) /5-14г./ 

 

 



Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна за периода от 28-09-2015 

до 22-05-2016 (седмици от 40 до 20) /15-29г/ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:Д-р Я. Драганова,Директор Д „НЗБ 
 

 

 

 

 

 


