
      

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Стара Загора 

 

 

ДО 

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА 

ВСИЧКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА  

И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЦСМП И ФСМП 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
          През 70-80-те години на 20-ти век маларията е ликвидирана в почти всички страни на Европейския регион. 

Продължава да е обаче сериозен проблем  в съседна Турция. Епидемиологичен и клиничен риск създава 

нарастващия внос на случаи на малария в Европа от ендемични страни.                    

           Ежегодно в България се диагностицират случаи на малария, внесени от ендемични страни.   През 2017г. са 
регистрирани 8 случая на внесена малария. 

           Недостатъчната клинико-епидемиологична насоченост на медицинските специалисти за това заболяване и 

все по-често срещаната резистентност на причинителя на малария тропика към основните химиотерапевтици водят 
до тежки последици за заболелите и създават риск от възстановяване на местна малария в страната. За това 

допринасят и усилената миграция на населението, ограничената информация за българските граждани, които 

заминават за или се завръщат от ендемични за малария страни, подценяването на опасността от внос и 
разпространение на инфекцията. 

           Във връзка с това и в изпълнение на препоръките на разработената  Глобална маларийна програма на СЗО е 

необходимо предприемането на насочени мерки за системно и стриктно прилагане на нормативните актове по 

отношение на маларията и другите тропически паразитози.  
           Във връзка с гореизложените данни Ви напомняме за стриктно прилагане на нормативните документи по 

отношение на маларията и другите  тропически паразитни болести: Наредба № 17 от 30.07.2008г. за условията и 

реда за провеждане на диагностика , профилактика и контрол на внасяните паразитни болести; Наредба 21 от 
18.07.2005г., ДВ бр. 62/2005г. за задължително съобщаване, регистрация и отчет на заразните болести. 

           Най -важните противоепидемични мерки се свеждат до: 

          Да се повиши клинико-епидемиологичната насоченост на общопрактикуващите лекари и специалисти от 
лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ към маларията, а именно: 

- снемане на изчерпателна епидемиологична  анамнеза за пребиваване в страни с разпространена малария 

при всеки пациент с фебрилно състояние /циклични температурни пристъпи/ независимо от диагнозата. 

- общопрактикуващите лекари осигуряват своевременно изследване за пациентите си, съобщили, че са 
пристигнали от страни с постоянно висок риск от малария. 

- лекарите открили болни от малария или съмнителни случаи за малария незабавно  информират отдел 

„ПЕК” при дирекция „НЗБ” РЗИ Стара Загора на телефон: 042 / 60-24-68 или на GSM  0884 900 657 ,  
0884 100 494 и изпращат бързо известие. 

- заболелите от малария лица се хоспитализират незабавно в болнично заведение за провеждане на лечение  

          

Да се засили клиничната насоченост за малария и други внасяни тропически паразитози (Висцерална 
лайшманиоза, Амебиаза) към болни с неясни температурни състояния, стомашно-чревни оплаквания и анемия, не 

поддаващи се на обичайната терапия с антибиотици. 

 

Моля писмото да бъде сведено до знанието на всички медицински специалисти, работещи в 

повереното Ви лечебно заведение за сведение и изпълнение на  посочените по–горе 

противоепидемични мерки. 
       

С уважение: ...............П.............. 
 

Д-Р ЗЛАТИНА НАНЕВА 

Директор на РЗИ – Стара Загора  
 


