РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция – Монтана

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2020 Г.
Епидемична обстановка в област Монтана
За месец април 2020 г. в Д НЗБ на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 46 заразни
заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 134 за месец април 2019 г.
От групата на чревните инфекции са регистрирани 19 заболявания, срещу 84 за същия
период на 2019 г. От тях:
Гастроентерити, ентероколити – 18 случая, срещу 74 за месец април на 2019 г.;
Вирусни хепатити – няма заболели, срещу 8 за месец април на 2019 г.;
Колиентерити - 1 случай, срещу 2 за месец април на 2019 г., няма регистрирани случаи
през месец април 2019 г.

-

От групата на дихателните инфекции са съобщени 24 случая, срещу 43 заболели за месец
април на 2019 г. От тях:
-

Варицела – 5 заболели, спрямо 38 случая за месец април 2019 г. ;
Скарлатина – 2 заболели, спрямо 3 за същия период на 2019 г.;
Морбили – 16 случая, спрямо 1 за същия период на 2019 г.;
Коронавирус (COVID-19) – 1 случай.

От групата на трансмисивните инфекции за месец април няма регистрирани случаи на
Лаймска болест, спрямо 4 случая през отчетния период на 2019 г.
От групата на инфекциите с множествен механизъм на предаване през отчетния период е
регистриран 1 случай на Вирусен хепатит тип С.
От групата на паразитозите през месец април няма регистрирани случаи на Жиардиаза
(ламблиоза), спрямо 2 през същия месец на 2019 г.
От групата на полово предаваните инфекции са регистрирани 2 случая на сифилис, няма
регистрирани случаи през месец януари 2019 г.
През отчетния период няма регистрирани случаи на СПИН/ХИВ, спрямо 1 случай през месец
март 2019 г.
През месец април 2020 г. няма регистрирани случаи на ОВП (Остра вяла парализа) при деца
до 15 г., както и през отчетния месец на 2019 г.;
Заболяемостта от грип и ОРЗ през месеца за гр. Монтана е 10,04 на 10 000, срещу 83,33 на
10 000 души население за същия период на предходната 2019 г.

Лабораторни изследвания
През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 347 клиниколабораторни изследвания.
Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол
През месец април 2020 г. инспекторите от Д НЗБ са извършили 347 проверки на здравни и
лечебни заведения, като 308 от тях са по изпълнение на Заповеди на Министерството на
здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението
на COVID-19. Извършени са 57 епидемиологични проучвания.
Издадени са 132 предписания, като 19 от тях са връчени на лица за поставяне под карантина.
Изготвено и издадено едно Свидетелство за имунизационно състояние. Няма съставен акт за
установено административно нарушение.
В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини и консумативи за еднократна употреба в
достатъчни количества. През м. април на лечебните заведения са отпуснати 997 ваксини и 810
спринцовки с игли за еднократна употреба.
През месец април в отдел „Държавен здравен контрол“ са извършени 100 броя текущи
проверки в обекти с обществено предназначение, 126 проверки по отношение на стоки и дейности
със значение за здравето на човека, и 443 насочени проверки във връзка с COVID-19. Издадени са
3 заповеди за заличаване на обекти. По отношение на констатирани отклонения от здравните
норми са дадени 5 предписания за подобряване хигиенното състояние и противоепидемичния
режим на проверените обекти. Съставени са 2 акта за установени административни нарушения.
Издадените наказателни постановления са 2 броя на обща стойност - 600 лева.
Лабораторни изследвания
Информация за качеството на питейната вода:
За текущият период са взети 21 броя проби от питейни води на централното
водоснабдяване. От тях са извършени 21 анализа по микробиологични показатели, и 17 анализа по
химични показатели. Няма отклонение от стандартите.

