
    

 

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ ГРИП И ОРЗ ЗА ПЕРИОДА  26.10.2015г.-01.11.2015г. / 44-та СЕДМИЦА НА 2015г. / ВЪВ 

ВАРНЕНСКИ РАЙОН 

 

 

Регистрираната  обща заболяемост от ОРЗ и Грип през   44-та седмица на 2015г./ 26.10.2015г-

01.11.2015г./ за Варненски район  е по-ниска от общата заболяемост за страната.Регистрирани са 147 

заболели и заболяемост 43.92 %оо  при обща  заболяемост  61.39%оо  за  РБ. 

Заболяемостта  от ОРЗ и Грип за  периода е значително под предепидемичните стойности за 

района. 

С подчертан по-висок интензитет / 158.84%оо / е заболяемостта във възрастовата група 5-14г.-

стойности които са незначително по-високи,от заболяемостта за съответната възрастова група за 

страната /152.48%оо / 

В „ НРЛ ГРИП и ОРЗ”  през  44-та  седмица  на  2015г.  са изследвани общо 8 броя проби /5 

броя   проби- с  метода  детекция/изолация  и  3  серологични  проби/.Не са изолирани грипни  

вируси. 

След  преследяване динамиката на заболяемостта,отчитане,съпоставяне и анализиране  на 

данните за Варна и страната се констатира, че заболяемостта от ОРЗ и Грип е значително под 

предепидемичните  за района стойности / 142.79%оо / 
 

 

 

С цел ограничаване  на епидемичното разпространение  на ОРЗ и Грип  е необходимо:  

 

      1.Стриктно да се провежда  сутрешен  медицински  филтър в детските заведения  за недопускане 

на болни  деца   ,проветряване  на общите помещения и спазване на строг противоепидемичен  

режим. 

      2.С цел  етиологично доказване на циркулиращите  грипни и респираторни вируси  и изясняване 

етиологията на грипните епидемии е необходимо  изпращане на  материали-смивове  до 

Вирусологична лаборатория  на РЗИ Варна,  взети  от болни до 5-я ден след заболяването им ,а за 

доказване на колективния противогрипен имунитет  да се изпращат серуми. 

      3. След комплексна оценка на симптомите и риска за болния и контактните се предприема 

хоспитализация или домашно лечение        

     4..Да се създаде организация за събиране на информация за усложнения след грип. 

     5. Да се съблюдават следните противоепидемични изисквания: 

      ● използване на лични предпазни средства (маски, престилки, ръкавици) при обслужване 

на пациентите; 

                  ● извършване хигиенна дезинфекция на ръцете след манипулации, прегледи, сваляне на 

ЛПС и пр.; 

                  ● изхвърляне на всички използвани консумативи (кърпички за еднократна употреба, маски 

и пр.) в съдовете за опасни болнични отпадъци; 

                  ● провеждане стриктна текуща дезинфекция във всички помещения; 

                  ● редовно проветряване на кабинета. 

                  ●да се дават указания за  спазване на т. н. “респираторен етикет” - при кашляне и кихане 

да се закрива устата със страничната част на ръката или   с еднократна кърпичка, която след това да 

бъде изхвърлена в кошче за отпадъци. Да се избягва докосването с ръце на очите, носа и устата. 

 
 
 

 



 

 

 

Заболяемост от грип и ОРЗ в България 

 

 

 

 

Вирусологични данни 

 

Седмица № 44 (от 26.10.2015 до 01.11.2015) 

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 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Серология 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



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)  

 
  

 

 


