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ДО
ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Предприемане на мерки за ограничаване разпространението на Морбили.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
С писмо с изх.№ 03-186\1/18.02.2019 г. на Столична РЗИ сте информирани относно
разпоредените мерки от Министерство на здравеопазването с цел недопускане и
ограничаване епидемичното разпространение на морбили на територията на страната.
В допълнение към горецитираното, от всички общопрактикуващи лекари на
територията на гр. София, следва да се предприемат следните допълнителни мерки:
1. Преглед на имунизационния статус на населението по пациентската листа на
възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус
незабавно да бъдат обхванати с една доза комбинирана ваксина срещу
морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано
отлагане на ваксинацията! Имунизацията срещу морбили на подлежащите през
2019 г. лица да се извършва приоритетно!
2. Всеки понеделник да се представят списъци с обхванатите лица в Столична
РЗИ на електронна поща pek@srzi.bg за предходната седмица. Информацията
да включва – име, ЕГН, възраст, причини за необхващане към момента, №,
серия и срок на годност на ваксината.
С оглед на гореописаното, напомням следното:

1. Вниманието на всички лекари да е насочено към ранното откриване на
клиничните симптоми на морбили и организиране на необходимите действия
за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение;
2. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с
инфекционист, като по негова преценка, според тежестта на състоянието, да се
насочват за хоспитализация и лечение. Допълнително, по епидемиологични и
социални показания за хоспитализация да се насочват деца, особено в ранната
възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се
осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за
развитие на усложнения и смъртен изход е голям;
3. Да се прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане
разпространението на морбили, като се прилагат в пълен обем стандартните и
допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по
въздушно-капков път;
4. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и
рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив,
възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на
Инструкцията за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили,
паротит и рубеола”, НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна
диагностика на морбили;

С уважение,
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на Столична регионална здравна инспекция
19.02.2019
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