Във връзка с гореизложеното и с цел избягване на диагностични пропуски, Ви
напомняме за основните противоепидемични мерки спрямо лицата, пристигнали от
страни с разпространена малария . Към пациенти от този контингент личният и/или
лекуващият лекар имат следните задължения съгласно действащата нормативна база :
• изпращане в Паразитологична лаборатория на пристигналите от страни с висок риск от
заразяване за взимане на кръв за изследване на малария;
• снемане на епидемиологична анамне за пребиваване в страна с разпрастранена малария
от всеки пациент с температурно състояние независимо от поставената диагноза;
• незабавно изпращане на пациентите за изсладване за малария при заболяване с висока
температура и получаване на потвърдителни данни за ребиваване в страни с риск от
малария;
• изследването на пристигналите чуждестрани граждани се извършва целогодишно,
независимо от сезона и степента на риска.
• регистрация на потвърдените лабораторно случаи в съответния журнал и наблюдение /
диспансеризация в продължение на 3 години
• осигурава се на пациента достъп до подходящия препарат за лечение навреме. Лекуват
се задължително и клинично-здравите паразитоносители. Лечението се провежда в
инфекциозна клиника от паразитолог в съответствие с доказания вид малариен
плазмодии.
• уведомява се незабавно РЗИ за потвърдения случай на малария, за да бъдат предприети
необходимите противоепидемични мерки
Дейностите по контрола, диагностиката и профилактиката на внасяните паразитози у нас
са регламентирани в:
Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.).
Наредба № 8 от 03.11.2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - Списък
на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на диспансеризация
(Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 и Приложение №10 към чл. 21,ал. 1) и Списък на
заболяванията при деца и лица над 18г., за които Националната здравноосигурителна каса
заплаща дейностите по диспансеризация (Приложение № 9 към чл. 20, ал. 2 и Приложение №11
към чл. 21, ал. 2)
Приложено с прикачени файлове към настоящето писмо Ви предоставяме и следните
информационни материали :
1. Разпространение на маларията, рискът за заразяване, резистентност и препоръки за
химиопрофилактика - СЗО-2015 г.
2. Списък на паразитологичните заболявания, при които деца и лица над 18г. подлежат на
диспансеризация - по наредбата за диспансеризаця
3. Таблица с информация за видовия състав и потенциална векторна роля установени
причинители за област Враца
4. Карта на разпространението на маларията в световен мащаб от доклада на СЗО за 2018г.
5. Инструкции на НЦЗПБ-София за взимане, съхранениеи транспортиране на материали за
паразитологично изследване .
6. Листовка на тема " Малария - обща информация"
7. Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните паразитни болести (ДВ бр. 71 от 2008 г.).
Същите са побликувани и на интернет страницата на РЗИ-Враца в рубриките
• "ЗДРАВНО-ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ">Дирекция НЗБ
•
"НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ" ^
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