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ДО 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА 

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ  

НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ДИРЕКТОРИ, 

 

   Във връзка с настъпването на периода за активно ноблюдение на заболяемостта 

от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2019 г. до 31.03.2020 г., предоставям информация за 

организацията на надзора и данни от миналия грипен сезон. 

 

I. Информация за грипен сезон 2019 г. - 2020 г. 

  През първите девет месеца на 2019 г. са регистрирани 31 337 сл. на грип и ОРЗ. 

Ежедневният надзор над грипа и острите респираторни заболявания не показва ясно 

изразена тенденция на нарастване на заболяемостта през целия разглеждан период, 

поради което не бяха наложени ограничителни мерки в лечебните заведения. 

От началото на 2019 г. до 30.06.2019 г. (вкл.) в Националната референтна 

лаборатория „Грип и ОРЗ“ са доказани са общо 579 грипни вируса, от които 381 от 

пандемичния щам A(H1N1)pdm09 и 198 A(H3N2). 

В периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са регистрирани 231 случая с 

усложнения, от които 107 във възрастовата група от 0 до 18 години и 134 - при 

заболели над 18 години. Тези стойности са с 47,81% по-ниски от отчетените през същия 

период на 2018 г. – 504 случая с усложнения.  



През следващия грипен сезон 2019/2020 г. в състава на сезонните грипни 

ваксини са включени препоръчаните от СЗО щамове за северното полукълбо: 

 A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09; A/Brisbane/02/2018 (IVR-190) 

 A/Kansas/14/2017 (H3N2); A/Kansas/14/2017 (NYMC X-327) 

 B/Colorado/06/2017; B/Maryland/15/2016 (NYMC BX-69A) 

 B/Phuket/3073/2013; B/Phuket/3073/2013 див тип. 

 

II. Организация на надзора. 

Епидемиологичният надзор над разпространението на ОРЗ и грип се 

осъществява на основание Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести, обн. ДВ бр.62/2005 г. и Методично указание 

№ 9 от 25.09.2000 г. на МЗ за борба с грипа и острите респираторни заболявания, 

утвърдено със заповед № РД 09-657/27.09.2000 г. на МЗ. 

А. Профилактика на грип и ОРЗ. 

За профилактика срещу грипна инфекция се препоръчва противогрипна 

имунизация с ваксина. Една доза противогрипна ваксина е достатъчна за изграждането 

на протективен титър на антитела за всички възрасти. 

Препоръчва се провеждане на имунизации 1-2 месеца преди сезонния подем на 

заболяемостта от ОРЗ и грип (IX-XI). 

Б. Мерки за целогодишен надзор. 

Надзорът над грипа и циркулацията на грипните вируси е целогодишен. При 

съмнения за заболяване от грип, както и с цел проследяване на динамиката се вземат 

проби за серологични изследвания. 

Лечебните заведения целогодишно съобщават броя на починалите от ОРЗ, грип 

и усложненията от тях. 

Необичайното завишаване на заболяемостта извън сезона или рязко завишаване 

по време на активния грипен период също се съобщават веднага по телефон в СРЗИ. 

Сентинелният надзор се осъществява от определените със Заповед № РД-01-470 

/10.10.2019 г. на директора на СРЗИ лечебни заведения за извънболнична помощ, които 

съобщават ежедневно регистрираните случаи на ОРЗ и грип за предходния ден през 

периода 01.11.2019 г. - 31.03.2020 г. и всеки понеделник за предходната седмица в 

периода 01.04.2020 г. - 31.10.2020 г. Информацията се подава в отдел „ЕКЗБ“ на СРЗИ ( 

тел.02/832-91-81; 02/832-91-62; 02/81-30-482; от 07:30 до 09:00 часа). 

 

 

 



В. Мерки през периода 01.11.2019 г. - 31.03.2020 г. 

Във връзка със сезонната активност на грипа и за ранно доказване на грипния 

епидемичен процес, информацията за регистрираните ОРЗ и грип се подава ежедневно 

от определените практики (предходния ден), както следва: 

1. ОРЗ и грип открити при амбулаторни и домашни прегледи: общо по възрастови 

групи: 

 0-4 години 

 5-14 години 

 15-29 години 

 30-64 години 

 над 65 години 

2. Усложнения от ОРЗ и грип: по възрастови групи: 

 до 18 години 

 над 18 години 

 3. Лечебните заведения за болнична помощ осигуряват вземане на двойни серумни 

проби (през 14-30 дни) от хоспитализирани лица с диагноза пневмония и бронхит, 

които предоставят за изследване в НЦЗПБ. 

4. В детските и учебно-възпитателни заведения се осигуряват благоприятни условия 

за обучение: отопление, редовно проветряване, текущо почистване на помещенията. 

Провежда се ежедневен филтър и се отстраняват болните лица (деца или персонал). 

Г. Мерки по време на епидемичен подем. 

1. Въз основа на текущото проследяване на динамиката на заболяемостта от ОРЗ и 

грип и анализ на епидемичната ситуация, директорът на СРЗИ взема решение за 

обявяване на епидемия на територията на столицата. 

2. Лечебните заведения за извънболнична помощ осигуряват медицинско 

обслужване по домовете на болните с леки и средно тежки форми на ОРЗ и грип. 

3. Преустановяват се женските и детските консултации, както и всички 

профилактични прегледи и имунизации. 

4. Хоспитализират се болните с усложнения след ОРЗ и грип и пациенти, страдащи 

от хронични заболявания. 

5. Лечебните заведения за болнична помощ разработват план за обособяване на 

отделения (сектори) за лечение на болни от грип и усложнения от него. 

6. Прекратяват се плановите операции и свижданията в лечебните заведения. 

7. Медицинските специалисти в детските заведения и училищата провеждат 

ежедневен филтър с помоща на преподавателите и възпитателите. 



8. При отсъствие на повече от 30% от учениците, поради заболяване от ОРЗ и грип, 

директора на СРЗИ прави предложение до Столичния инспекторат за временно 

прекратяване на учебните занятия в отделни учебни заведения или във всички учебни 

заведения, в зависимост от конкретната обстановка. 

           

 

 

 

С уважение,  

11.10.2019 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


