
Отчет за изпълнение на дейностите по Националната програма за 

профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при 

хората в РБългария през 2016 г. 
 

През 2016г. в Силистренска област са регистрирани 10 случая на векторно-предавани 

инфекции - 4 болни от Марсилска треска и 6 болни с потвърдени лабораторни резултати за  

Лаймска борелиоза. Всички пациенти са хоспитализирани и лекувани в Инфекциозно отделение 

към МБАЛ Силистра. Единият случай  на Марсилска треска е потвърден, а другите 3 пациенти са 

проявили клиника на заболяването и  имат епидемиологична анамнеза за ухапване от кърлеж при 

отрицателно за специфични антитела (Ig M) серологично изследване, поради което случаите са 

определени като вероятни.  

През периода са съобщени 19 лица със съмнение за Лаймска болест. От тях диагнозата е 

лабораторно потвърдена при 6  пациенти. Останалите болни с Лаймска борелиоза имат клинични 

данни за инфекция и епидемиологични данни за ухапване от кърлеж, но са с отрицателни 

резултати от серологичните изследвания, поради което случаите не са съобщени в НЦОЗА като 

потвърдени. 

Общо за периода са регистрирани 160 ухапани от кърлежи лица от различни населени 

места в областта, срещу 184 за 2015г.  

Във връзка с увеличаване популацията  на комари и кърлежи през пролетно-летния сезон 

изпратихме писма до общините за необходимостта от създаване на организация за 

дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия и в контекста на опасността от 

разпространение на Зика вирусна инфекция. Общините по поречието на р. Дунав имат сключени 

договори с фирми за извършване на дейности по дезинсекция, дератизация и дезакаризация на 

територията им. Беше  извършена еднократна обработка срещу комари със самолет по поречието 

на р. Дунав, във връзка с възникналия проблем, относно разпространението на нодуларен 

дерматит по животните. Фирмите, с които общините имат сключени договори неколкократно са 

обработили самите населени места срещу комари с наземна техника и дворовете на детски и 

социални заведения, централните градски части и парковете срещу кърлежи. Тревните площи в 

паркове и междублокови пространства се окосяват редовно. С откриването на приют за кучета в 

края на 2015г. на територията на гр. Силистра се предприемат необходимите мерки за 

обезпаразитяване на кучетата, като гостоприемници и преносители на кърлежи. 

В отговор на писмо на МЗ №16-00-7/03.02.2016г. изготвихме информационен материал за 

Зика-вирусната инфекция с данни за причинителя, препоръки и начини за предпазване. 

Материалът публикувахме на сайта на РЗИ-Силистра. 

Изготвихме и предоставихме на лечебните заведения в областта писма, с които ги 

запознахме с епидемиологичната обстановка в света по отношение на Зика вирусната инфекция, 

засегнатите страни, данни за причинителя на заболяването, начин на заразяване, клинична 

картина, указание за действие при съмнителни за заболяването пациенти, проявили клинични 

симптоми и имащи епидемиологична анамнеза. 

Изготвихме и публикувахме на сайта на РЗИ-Силистра материал за опасностите от 

ухапване от кърлежи, начините за предпазване, информация за кърлежово-преносимите инфекции 

при хората. 

Разпределените тестове за лабораторна диагностика на Лаймска болест, получени във 

връзка с програмата през 2015г., бяха предоставени на РЗИ-Русе с приемно-предавателен 

протокол от 08.09.2015г., предвид изтичащия срок на годност в края на м. ноември 2015г. 

Въпреки че изпратихме уведомителни писма през 2015г. до лечебните заведения в областта за 

възможността за извършване на серологична диагностика на Лаймска болест в РЗИ-Силистра, 

материали за изследване не постъпиха. Всички пациенти със съмнение за Лаймска болест се 

насочват към МБАЛ-Силистра и изследванията се извършват от микробиологична лаборатория на 

болницата. Поради тези причини изследвания за Лаймска борелиоза в РЗИ-Силистра през 2016г. 

не са извършвани. 

Изготвихме и разпространихме писма до лечебните заведения от доболничната и болнична 

помощ в областта, относно епидемиологичната обстановка в страната по отношение на маларията, 

препоръки за действие при лица, заминаващи и завръщащи се  от ендемични страни, изследвания 

и лечение на съмнително болни от малария пациенти. 

През месец юни 2016г. бяха извършени проверки в отделенията по детски и вътрешни 

болести в трите многопрофилни болници в областта, касаещи готовност за хоспитализация на 

болни от малария пациенти. Беше констатирано, че са създадени условия за изолация на такива 



болни в помещения с комарници на прозорците. Осигурени са медикаменти за лечение, които са в 

срок на годност. 

Целогодишно инспектори от отдел ,,Противоепидемичен контрол“ извършват планирани 

паразитологични проверки в амбулаториите на ОПЛ от областта за наличие на пациенти, 

пътуващи или завърнали се от т.нар маларични страни. Проверява се информираността на 

лекарите по отношение на действия при съмнителни за малария случаи. През 2016г. са извършени 

общо 56 такива проверки, но не са установени случаи на съмнителни за малария пациенти 

завърнали се от ендемични страни.  

През 2016г. в Силистренска област няма местни или внесени случаи на малария, както и 

изследване на съмнително болни пациенти в СМДЛ. 

С писмо до отдел ,,Миграция“ на ОД на МВР-Силистра сме изискали данни за 

преминаващи или постоянно пребиваващи на територията на областта мигранти и бежанци, с цел 

оценка на риска за поява на лица от ендемични страни, потенциални източници на векторно-

преносими заразни болести. 

През месец ноември 2016г. представители на РЗИ-Силистра участваха в проведената в гр. 

Русе кръгла маса, организирана от асоциацията на дунавските общини ,,Дунав“. Асоциацията 

изпълнява съвместен проект ,,Разработване и приемане на съвместно институционализирано 

партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат 

общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България“. 

Основна цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в 

трансграничния район, като се изготвя предварително проучване на състоянието на проблема, 

свързан с риска от висока популация на насекоми, в частност комари.  Изследването си поставя за 

цел да се идентифицират рисковите зони и факторите за развитие на проблема, както и да се 

открият и предложат добри практики за управление на риска.  

В РЗИ-Силистра няма щатно назначен биолог от 10 години. През 2015г. по силата на 

сключен граждански договор с пенсионирания биолог от РИОКОЗ извършихме улов на комари, в 

изпълнение на мероприятие по програмата. През месец септември 2015г. в изпълнение на 

Националната програма по профилактика и контрол на векторно-предаваните трансмисивни 

инфекции при хората в Р. България, биологът предаде в отдел ,,Паразитология и тропическа 

медицина“ в НЦЗПБ уловените от юни до септември 2015г. комари по поречието на р. Дунав (в 

района на с. Ветрен) за видово определяне. На този етап, година и половина след проучването, в 

РЗИ-Силистра все още не са предоставени резултати от видовото определяне на уловените 

комари. 
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