ИНФОРМАЦИЯ ЗА МОРБИЛИ
По данни на Европейския център за превенция и контрол на
заболяванията, Стокхолм, от началото на годината на територията на
Европейския съюз (ЕС) са регистрирани 8 343 случая на морбили.
Най-голям брой случаи са съобщени във Франция (2 380 сл.), Гърция
(2 075 сл.), Италия (1 715 сл.) и Румъния (504 сл.). Установено е, че
болшинството от заболелите са деца и възрастни, неимунизирани
срещу заболяването. През 2018 г. са докладвани и 31 лица, починали
от морбили.
Значителен брой заболявания от морбили са съобщени и от
други държави на Европейския континент: Украйна – 18 188 сл.,
Сърбия – 4 784 сл., Русия – 1063 сл.
От началото на годината в страната са отчетени 7 потвърдени
случая на морбили. Заболелите са на възраст между 2 и 39 години. По
отношение на имунизационния статус на болните: 2 - с два приема на
ваксина срещу морбили, 3 – без данни, 2 – неимунизирани. При пет от
тях има данни за внос на инфекцията от други държави от ЕС.
Регистриран е и взрив от морбили сред чужденци, пристигнали в
България като сезонни работници.
До момента на територията на област Разград няма регистрирани
случаи на заболяването морбили.
Основното средство за профилактика и борба с дребната шарка е
приложението на ваксина. Съгласно имунизационния календар на
Република България у нас се прилага комбинирана ваксина против
морбили, паротит и рубеола на 13 месечна възраст и реимунизация на
12 години.
РЗИ - Разград разполага с необходимото количество
ваксини и работи активно за незабавното ваксиниране на
неимунизираните деца в Разградска област и призовава всички
родители максимално да съдействат на личните лекари.
МЗ е разработило Инструкцията за събиране, съхранение и
транспортиране до Националната референтна лаборатория „Морбили,
паротит и рубеола”, НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна
диагностика на морбили, която е в секция За медицинските
специалисти→Методични
указания
и
обучение,
на
интернет
страницата на РЗИ – Разград.

Уважаеми родители,
Единствената
имунизацията.
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Дребната шарка /брустница/ – морбили е заболяване,
разпространено в целия свят. В периода до откриване на
имунизацията се е считало за една от основните детски болести. Една
от най-заразните болести, познати в съвременната медицина заболява всеки, който не е преболедувал или не е ваксиниран преди
контакта.
Възприемчивостта е много голяма. Обикновено заразяването
става при много близък контакт със заразения в закрити помещения,
градски транспорт, училища.
Причинителят на заболяването е Morbillivirus morbilorum,
разпространява се лесно, атакува имунната система. Характеризира се
с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни
пътища, характерен макуло-папулозен обрив по кожата и усложнения
от страна на дихателната система. Вирусът прониква в организма през
лигавицата на горните дихателни пътища и конюктивите.
Инкубационният период е 9-11, рядко 17-21 дни.
Заразяването става по въздушно-капков път. Източник на
инфекцията е болният човек. Той е заразителен около 1 - 2 дни преди
първите прояви на болестта и през първите 4 дни от обривния период.
Контагиозният индекс достига 95% - 100% при неимунизираните
лица. Най-често заболяването възниква в края на зимата и през
пролетта. След преболедуване се изгражда траен пожизнен имунитет.
Повторни заболявания се наблюдават рядко.

