ОТЧЕТ
за извършените дейностти от РЗИ - Разград, относно мерки
за недопускане разпространението на морбили на
територията на страната.
Съгласно писма № № № 16 – 00 - 20/14.02.2019 г., 16 – 00 20/27.02.2019 г и 16 – 00 - 20/20.03.2019 г. на Министъра на
здравеопазването и с цел недопускане разпространение на морбили
на територията на страната, РЗИ – Разград предприе следните
действия:
 На всички ОПЛ на територията на област Разград се издадоха
предписания от директора на Д НЗБ – 48 бр., да направят преглед на
имунизационния статус на лицата от пациенстките си листи на възраст
от 13 месеца до 18 год., подлежащи на имунизация срещу морбили.
Откритите неимунизирани, незабавно да бъдат обхванати с 1 доза
комбинирана ваксина морбили – паротит - рубеола.
 Извършиха се 48 проверки на ОПЛ по обхвата на
неимунизираните от 13 м. до 18 г. с триваксина морбили – паротит –
рубеола.
 Бяха изготвени и изпратени писма до директорите на трите
МБАЛ, медицинските центрове и АСМП – ИП по педиатрия от област
Разград
относно
предприемане
на
мерки,
за
недопускане
разпространеното на морбили на територията на Република България;
 На директорите на трите МБАЛ в областта се издадоха
предписания от директора на Д НЗБ, за стриктно прилагане на
противоепидемичните мерки, с цел недопускане вътреболнично
разпространение на морбили, съгласно Наредба № 3/08.05.2013 г. за
утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на
вътреболнични инфекции.
 Извършиха се 8 проверки в отделения на МБАЛ относно
недопускане вътреболнично разпространение на морбили.
 Извършиха се 5 проверки на ЦСМП и филиали на територията
на област Разград за стриктно прилагане на противоепидемичните
мерки, приложими при инфекции предавани по въздушно - капков
път, съгласно Наредба № 3/08.05.2013 г., с цел недопускане
вътреболнично разпространение на морбили
 Проведе се работна среща със здравните медиатори от
областта, с цел съдействие за издирване на лица от рискови групи на
възраст 13 мес. – 18 год., неимунизирани срещу морбили и насочване
за имунизация с триваксина морбили – паротит – рубеола;

 Изготвени, отпечатани и се разпространяват здравно –
образователни материали (брошури - 1000 бр.), с цел запознаване на
населението със заболяването - морбили и осигуряване на ефективна
защита от инфекцията, чрез имунизация.
 През периода 25.03 - 12.04.2019 г. Д НЗБ раздава ежедневно
триваксина морбили – паротит – рубеола на ОПЛ, за своевременно
обхващане на подлежащия на имунизация контингент.
Извод: В следствие на по - горе предприетите действия се
констатира следното:
За периода (2000 г. – 2017 г.) подлежащи на обхват с триваксина –
морбили – паротит – рубеола са 20 956 лица.
От тях се установи, че 1512 лица са в миграция –
неимунизирани против морбили.
Открити и издирени са 180 лица на възраст от 13 месеца до 18
години, които се намират на територията на страната, от тях: с
липсваща имунизация са 175 лица (без имунизация - 101 и обхванати
само с 1 доза навършили 12 г. - 74 лица) и 5 лица са без данни за
имунизационен статус.
От откритите 180 лица, незабавно обхванати с една доза
морбили – паротит - рубеола са 134 деца. Остават за обхващане 46
лица, от тях 14 са с временни мед. противопоказания, 16 неявили се,
10 са извън населеното място, 2 деца са за явяване пред областната
специализирана комисия за освобождаване от имунизации, 2 са
освободени от областната специализирана комисия за освобождаване
от имунизации за срок от 1 год. и 2 деца са с отказ от родителите за
имунизация.
От подлежащите на обхват с триваксина през 2019 г. – 582
лица, 40 лица са в миграция, 7 неявили се, 51 са с временни мед.
противопоказания. Обхванати с имунизация с ваксина M M R vax Pro
са 484 лица, от тях приоритетно обхванати са 130.
Няма съобщени нежелани реакции след ваксинация.
Останалите неимунизирани лица ще продължат да бъдат
издирвани активно и да се обхващат от ОПЛ с имунизация против
морбили, с триваксина - МПР.
До момента на територията на област Разград няма
регистрирани случаи на заболяването морбили.
РЗИ – Разград ще продължи да работи активно за незабавното
ваксиниране на неимунизираните против морбили лица в Разградска
област.

