
Информация за заболяемостта от Грип и ОРЗ за  периода  

08.02.2016г-14.02.2016г. /6-та седмица на 2016г./ във Варненски район 

 

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

периода 08.02.2016г.-14.02.2016г. /6-та седмица на 2016г. /за Варненски район, е с епидемични  

стойности  и много  висока интензивност на разпространение, в сравнениене с предходната пета 

седмици на 2016г. и в сравнение с общата заболяемост за страната. 

 През 6-та седмица /08.02.2016г.-14.02.2016г / са регистрирани 698 заболели и заболяемост от 

208.55%оо срещу  492 заболели и заболяемост 147.00%оо за предходната пета седмица. 

 Регистрираната обща заболяемостта от 208.55.%оо. за Варненски район,е по- висока от 

общата заболяемост за страната- 158.74%оо. 

При всички възрастови групи  /с изключение - над 65 г. възраст /заболяемостта е с епидемични 

стойности на разпространение  и  висок до много висок интензитет на разпространение  

0-4г. –заболяемост   688.49%оо –епидемични стойности и висок интензитет на разпространение –над 

99 персинтил.   /предепидемични граници  за Варненски район – 454.44%оо 

5-14г –заболяемост  766.57%оо/-епидемични стойности и много висок интензитет на 

разпространение.    / предепидемични граници  за Варненски район – 635.36%оо/ 

15-29г –заболяемост  282.22%оо-епидемични стойности и много висок интензитет на 

разпространение.   / предепидемични граници  за Варненски район-165.89 %оо/ 

30-64г.-заболяемост 84.06%оо епидемични стойности и висок интензитет / предепидемични граници  

за Варненски район -58.77%оо / 

Среден процент на отсъствие от  Учебни заведения- около14 %.Най висок процент на отсъстващи 

поради заболяване от ОРЗ са в следните Учебни заведения: Училище за незрящи-23.12 %  ;Варненска 

Морска Гимназия-21.6%; ПГСАГ  В.Левски-20.3% ;1-ва ЕГ-около 16.04% ;ПУ Бр. Миладинови-

15.5% ; Първо ОУ-17% ;ОУ Отец Паисии-16.9%;ПГГСД-16.1% 

Детски заведения-ЛДГ Бриз  ;ЦДГ46 Сл.дъга ; ОДЗ 4  Чайка ; ДЯ  Мечо Пух ; ОДЗ 31  Боров кът ;ДЯ  

Щурче 

 

Епидемичния процес на общата заболяемостта от ОРЗ и Грип през 6-та седмица на 2016г./ 

08.02.2016г-14.02.2016г././ във Варненски район е с епидемични стойности, изразен ръст, в 

сравнение с 5-та седмица и в сравнение с общата заболяемост на страната;с много висок интензитет 

на разпространение на епидемичния процес за района.   

 

 

 

В  НРЛ „ ГРИП и ОРЗ”  през  5-та  седмица  на  2016г.  са изследвани общо 149  броя 

проби /138  бр. проба- с  метода  детекция/изолация  и  11  серологични  проби/.  

Чрез  Real Time RT-PCR  е изолиран  грипен вирус - A(H1N1)2009 от – 30  проби ; грипен 

вирус - A(H3N2) от една проба ; грипен вирус тип Б-  от 6 проби; грип тип А-неопределен-от 1 

проба.От 14 материала е изолиран RSV. 

 

 

 



Вирусологични данни 

Седмица № 5 (от 01.02.2016 до 07.02.2016) 

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 138 0 0 1 30 5 0 14 0 0 

Серология 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Общо 149 1 0 1 30 6 0 14 0 0 

Седмици № 40 - 5 (от 28.09.2015 до 07.02.2016) 

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 423 0 0 3 63 12 0 36 2 4 

Серология 79 4 0 0 0 2 0 0 0 0 

Общо 502 4 0 3 63 14 0 36 2 4 

 

От началото на 2016 г. до 05.02.2016 г. (вкл.) са изследвани 307 клинични проби. Доказани са 

общо 71 (23%) грипни вируса - 56 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 3 вируса А(Н3N2) и 12 

вируса тип В (В/Victoria). 

Епидемичния процес на общата заболяемостта от ОРЗ и Грип през 6-та седмица на 2016г./ 

/08.02.2016г-14.02.2016г./ във Варненски район е с епидемични стойности, изразен ръст, в 

сравнение с 5-та седмица и в сравнение с общата заболяемост на страната;с много висок интензитет 

на разпространение за Варненски район.  

 

Заболяемост от грип и ОРЗ в България 

  



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/-6-та седмица 

 
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 всички въз. групи/ 

Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна

 



МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016 /обща средна/

 

МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016 

/0-4г./ 

 

 
 

 

 



МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016/30-64г/

МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016 

/5-14г./ 

 

 
 

 

 



МВЕ по възрастови групи, Варна, 2015 – 2016

 

 

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


