ИНФОРМАЦИЯ
за регистрираната заболяемост от остри вирусни хепатити в Русенска област
за периода ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 г.
От началото на годината до 30.07.2019 г. са регистрирани общо 25 случая на вирусни
хепатити в Русенска област при 10 случая през същия период на 2018 г., което показва двукратно
увеличение на заболяемостта през настоящия отчетен период. Повишението е главно за сметка
на заболелите от остър вирусен хепатит тип А.
Структурата на вирусните хепатити през първите седем месеца на 2019 г. (до 30.07.2019)
има следната характеристика: тип А – 14 заболели (56%), при 1 случай за същия период на 2018
г., тип В – 8 заболели (32%), при 4 случая за същия период на 2018 г., следва тип Е – 2 заболели
(8%), при 4 случая за същия период на 2018 г., тип N неопределен – 1 заболял (4%), при нулева
заболяемост за същия период на 2018 г. През първите седем месеца на 2018 г. е бил съобщен и
регистриран 1 случай на тип С, докато през 2019 г. заболяемостта е нулева.
Хоспитализирани в отделението по инфекциозни болести на УМБАЛ „Канев” АД гр. Русе
са 24 от случаите
Разпределението на заболелите по населени места е следното:
- Остър вирусен хепатит тип А: 14 - гр. Русе
- Остър вирусен хепатит тип В: 6 – гр. Русе, 1 – гр. Глоджево и 1 с. Ценово
- Вирусен хепатит тип Е: 1 - гр. Русе, 1 – гр. Сливо поле
- Вирусен хепатит тип N (неопределен): 1 - гр. Русе
През м. Юли 2019 г. е регистриран един епидемичен взрив, който се състои от три
потвърдени случая на остър вирусен хепатит тип А при деца на 9 г., 11 г. и 14 г. от гр. Русе, кв.
„Средна кула“, ул. „Агликина поляна“. Още в деня на съобщаване на първите случаи, главен
инспектор от отдел ПЕК при РЗИ-Русе посети на място огнището на зараза, осъществи среща с
личния лекар, запозна близки на болните, съседи и др. с механизма на предаване на заразата и
мерките за предпазване от заразяване. Издирени бяха контактните лица и насочени за
изследвания. Своевремнно е изпратена информация до МЗ. Информирани са Областния
управител и Кмета на Община Русе за епидемичната ситуация и необходимостта от
предприемане на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата в
района.
Останалите случаи са спорадични (без епидемична връзка между тях.)
Инспекторите от отдел „Противоепидемичен контрол“ извършват своевременно
епидемиологични проучвания на съобщените и регистрирани случаи на остри заразни болести,
вкл. издирване на контактни лица, насочване към ОПЛ за мед. наблюдение, организиране на
изследвания и др.
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