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След ликвидацията на маларията през 1965 г., в нашата страна се регистират само
внесени случаи на това заболяване. Засилващият се поток от туристи, чуждестранни
студенти и мигранти към България, повечето от които са от страни с разпространена
малария, създават риск от възстановяване на местната трансмисия/ разпространение
на болестта.

Ежегодно с настъпването на потенциалния малариен сезон /повишаване на средно
денонощните температури над 17 0 С/ възниква реална опасност от разпространение на
местни случаи на малария.

През 2018 г. в България са регистрирани 8 случая на малария, от които 3 при български
граждани и 5 при чужденци, от които 2 бежанци и 1 студент. Причинителят на
тропическа малария P. Falciparum е доказан при четири от заболелите , при трима - P.
Vivax и при един - P. Ovale. Биологичния вектор за разпространение на маларията са
комари, които могат да се заразят с маларийни плазмодий, смучейки кръв от болни от
малария. Заразените комари след ухапване предизвикват заболяване при здрави хора,
като по този начин се повтаря цикъла и могат да бъдат заразени за кратко време
значителен брой лица.

За намаляване риска от разпространение на местни случаи на малария Регионалната
здравна инспекция – Монтана е изготвила и връчила пресписания на кметовете на
всички общини в област Монтана за провеждане на дезинсекционни мероприятия,
целящи ограничаването на популацията на комарите. Връчени са и предписания до
ръководителите на лечебни заведения за болнична помощ на територията на област
Монтана за повишено внимание към всички хоспитализирани случаи със симптоми на
малария и тяхната своевременна изолация, диагностициране и лечение. Оказана е
методична помощ на личните лекари и медицински специалисти от доболничната помощ
за своевременно информиране на РЗИ – Монтана за всеки съмнителен случай на
малария с последващо предприемане на адекватни противоепидемични действия.

На вниманието на медицинските специалисти и жителите на област Монтана
публикуваме информация за регионите с ендемично разпространение на малария и
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подходящата терапия за лечение.

Какво представлява маларията може да видите ТУК

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015)

Дирекция „Надзор на заразните болести”
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