
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА ОТ ГРИП И ОРЗ

В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В гр. Стара Загора през сезон 2015/2016 ежедневно се събират и обобщават данни от 10
ОПЛ и 2 неотложни кабинета, въз основа на които се извършва оценка на епидемичната
обстановка, спрямо ОРЗ и Грип.

През последните 4 седмици на 2015 г. заболяемостта от остри респираторни
заболявания е под епидемичните стойности за областта и се запазва на едно и също ниво,
видно от графиката по-долу. Първата седмица на месец януари 2016 г. е с по-ниски стойности -
121,98 на 10 000 население, при средната за страната – 50,98.

Заболяемост от грип и ОРЗ по възрастови групи, Стара Загора за периода от 28.09.2015 до 03.01.16
(седмици от 40 до 01.2016 г.)

С най-висока заболяемост е възрастовата група от 0-4 години, следвана от 15-29 и над 65
години.

През този грипен сезон РЗИ Стара Загора събра и изпрати в Националната референтна
лаборатория по Грип и ОРЗ 10 проби от пациенти суспектни за грипна инфекция, които са с
отрицателни резултати за грипни щамове.

Пробонабирането за грипни щамове ще продължи.
РЗИ Стара Загора препоръчва спазването на следните правила за ограничаване на

грипната инфекция.
· избягване на затворени пространства, където се събират много хора;

На такива места има и потенциални вирусоносители, както и всички възможности за лесно
предаване на вируса от човек на човек. Такива места са МОЛ-ове, детски центрове на закрито и
др. Това обаче е трудно – както в обществения транспорт и офиса, така и в детските ясли и
градини. Поликлиниката и лекарският кабинет също трудно се избягват по време на епидемия.

· често проветряване на помещенията, където престояват повече хора;
· избягване на разтъркването на очите, пипането в носа и храненето с неизмити ръце;
· носене на маска

Маска може да се носи както от болния, така и от здравия. Тя възпрепятства разпространението
на вируси в помещението, ако я носи болният човек. Трябва да се има предвид, че за да е
ефикасна, маската трябва да се сменя на всеки 2 часа. В противен случай овлажняването от
издишания въздух я прави пропусклива.

· добра хигиена на помещенията



Честото миене на повърхностите (включително електрически ключове, телефонни апарати,
парапети на стълби), облъчването с ултравиолетова светлина са добри санитарни мерки.
Разредената белина убива вируса, като осигурява и дълготраен дезинфекционен ефект, но тя
дразни дихателните пътища (дори и след като изсъхне) и не е подходяща за помещения, които
обитава болният, особено децата. Същото се отнася и за повечето миещи препарати.

· Избягване на тютюневия дим
Тютюневият дим нарушава защитните функции на дихателната система и така тя става по-лесен
вход за всякакъв вид инфекции;

· Избягване на преохлаждане или изсушаване на лигавиците
Преохлаждането или изсушаването на лигавиците в резултат на претопляне (от прекалено топлия
въздух и липсата на овлажняване) също ги правят по-уязвими и по-лесен вход за инфекциозните
причинители

Веднъж разгърнал се, грипът задължително изисква консултация с лекар. Той ще
прецени как е най-удачно да протече лечението. В никакъв случай да не се провежда
самолечение!


