РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Монтана

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 Г.
Епидемична обстановка в област Монтана
За месец януари 2020 г. в Дирекция „Надзор на заразните болести” на РЗИ –
Монтана са регистрирани общо 252 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу
153 за месец януари 2019 г.
От групата на чревните инфекции са регистрирани 74 заболявания, срещу
80 за отчетния месец на предходната година. От тях:
- Гастроентерити, ентероколити – 72 случая, срещу 69 за януари 2019 г.;
- Вирусен хепатит тип А – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец
на 2019 г.
- Салмонелоза – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г.
От групата на дихателните инфекции са съобщени 175 случая, срещу 69
заболели за месец януари 2019 г. От тях:
- Варицела – 149 заболели, спрямо 66 случая през месец януари 2019 г.
- Скарлатина – 1 заболял, спрямо 2 през месец януари 2019 г.
- Морбили – 22 заболели, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2019 г.
- Туберкулоза – 3 новорегистрирани случая, спрямо 1 случай месец януари 2019 г.
От групата на полово предаваните инфекции е регистриран 1 случай на
сифилис, няма регистрирани случаи през месец януари 2019 г.
Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – 1 случай, спрямо 1 случай
месец януари 2019 г.
От групата на паразитозите през отчетния месец няма регистрирани
паразитози, спрямо 1 случай на Жиардиаза (Ламблиоза) и 1 случай на ехинококоза
през месец януари 2019 г.
През отчетния период има регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ, спрямо 1
случай през месец януари 2019 г.
Заболяемостта от грип и ОРЗ през отчетния месец за гр. Монтана е както
следва:
30.12.2019 г. – 05.01.2020 г. – 35,13 на 10 000 души население, спрямо 68,18
на 10 000 души население за периода 31.12.2018 г. – 06.01.2019 г.;

06.01.2020 г. – 12.01.2020 г. – 62,74 на 10 000 души население, спрямо –
70,74 на 10 000 души население за периода 07.01.2019 г. – 13.01.2019 г.;
13.01.2020 г. – 19.01.2020 г. – 243,41 на 10 000 души население, спрямо
141,41 на 10 000 души население за периода 14.01.2019 г. – 20.01.2019 г.;
20.01.2020 г. - 26.01.2020 г. – 266,00 на 10 000 души население, спрямо
290,40 на 10 000 души население за периода 21.01.2019 г. - 27.01.2019 г.
27.01.2020 г. – 02.02.2020 г. – 185,70 на 10 000 души население, спрямо
315,66 на 10 000 души население за периода 28.01.2019 г. – 03.02.2019 г.
На база регистрираната висока заболяемост в областта е обявена грипна
епидемия за периода 28.01.2020 г. – 04.02.2020 г.
При изследване на носогърлен секрет от заболели от гр. Монтана с типична
клинична картина за грип, при 14 от 16 лица е изолиран грипен вирус тип А/H3N2.
Изследването е проведено в НРЛ „Грип и ОРЗ” към НЦЗПБ гр. София.
Здравните инспектори от Д НЗБ са извършили 122 проверки на здравни и
лечебни заведения.
Оказани са 8 броя организационно-методична помощ.
Извършени са 103 епидемиологични проучвания.
Издадени са 8 предписания, 1 свидетелство за имунизационно състояние и 1
протокол от Областната комисия за временно освобождаване от задължителни
имунизации на деца по медицински противопоказания. Извършени са 3 проверки
по заявление за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за
съответствие.
Съставени са 4 акта за установини административни нарушения.
През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени
716 клинико-лабораторни изследвания.
В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини за обезпечаване на
имунизационния обхват и консумативи за еднократна употреба. За периода на
лечебните заведения са отуснати 1407 ваксини и 1350 спринцовки с игли за
еднократна употреба.
През месец януари в отдел ДЗК са извършени 83 броя текущи проверки в
обекти с обществено предназначение, от които 57 броя проверки по отношение на
стоки и дейности със значение за здравето на човека. Издадени са две заповеди за
заличаване на обекти. Съставени са два акта, и е издадено едно наказателно
постановление на стойност - 3000 лева.
Лабораторни изследвания
Информация за качеството на питейната вода:
За текущият период са взети 4 броя проби от питейни води на централното
водоснабдяване. От тях са извършени 4 анализа по микробиологични показатели.
Няма отклонение от стандартите.

