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Заболяемост от грип и ОРЗ в България

През осма седмица (17.02 - 23.02.2014) нивото на интензивност на епидемичния
процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) отслабва, като общата заболяемост за
страната е 121,10 на 10 000 души (127,83 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо
380 586 лица от всички възрастови групи през 8-та седмица са регистрирани 4 609 болни от
ОРЗ (4 865 за предходната седмица ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.
(450,43), следвана от възрастовата група 5-14 г.( 318,32), Спрямо предходната седмица
заболяемостта във всички възрастови групи спада постепенно.
Във Варна през този период заболяемостта от ОРЗ по данни на НЦЗПБ е 69,03 %оо, като
през предходната седмица е била 46,95 %оо. Заболяемостта от ОРЗ е най-висока при деца на
възраст до 14 години. Спрямо предходната седмица заболяемостта спада за всички възрасти.
Над средната за гр Варна заболяемост са трите възрастови групи до 29 години, а по-големите
възрасти са с показател под средния. Данните за разпространението на ОРЗ в страната и гр.
Варна са в характерните за извънепидемичен период за грип стойности. Приложените графики
показват заболяемостта за гр Варна.
По оперативна информация от лечебните заведения в цяла Варненска област се отчитат
за 8 седмица –29 болни с усложнения след ОРЗ и грип, спрямо 7 седмица, когато са били 16. С
клинична диагноза грип са съобщени 7 души.

Актуална информация от Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" при
НЦЗПБ към 19.02.2014
От началото на 2014 г. до 18.02.2014 г. Националната референтна лаборатория "Грип и
ОРЗ" са изследвани 801 клинични проби. Грипни вируси са доказани в 308 (38%) проби (всички
са тип А). От тях 211 (68,5%) проби са положителни за пандемичния грипен вирус
А(H1N1)pdm09, а 68 (22%) проби - за вирус А(H3N2). В 8 проби е доказана смес от вирусите
А(H1N1)pdm09 и А(H3N2). 21 грипни вируса от тип А са несубтипируеми поради ниска
концентрация на вирус.
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Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Варна за периода
от 30-09-2013 до 18-05-2014 (седмици от 40 до 20)

