
ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАДЗОР НА ОСТРИ ВЯЛИ ПАРАЛИЗИ И ПОЛИОМИЕЛИТ 

Всяка държава, свободна от полиомиелит прилага адекватни и актуални мерки в 

съответствие с текущата епидемична ситуация в света за поддържане на своя статус. 

Необходима предпоставка за определянето на тези мерки е функционирането на система 

за надзор, която да документира липсата на циркулация на полиовируси в страната, както 

и навременно откриване на всеки внесен див полиомиелитен вирус. Провеждането на 

системен национален надзор на остри вяли парализи (ОВП) при деца до 15 годишна 

възраст (14 навършени години) се отчита като златен стандарт за откриването на всеки 

вероятен случай на полиомиелит. В началните стадии на протичане на заболяването, 

полиомиелитът може трудно да се разграничи от други форми на ОВП (напр. синдром на 

Гилен-Баре, трансверзален миелит или травматичен неврит), затова се изисква системата 

за надзор да е в състояние да открива всеки случай на ОВП, като прилага определени 

дефиниции за заболявания, форми за регистрация и отчет и лабораторни методи за 

изследване. 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ ПО НАДЗОРА НА ОВП ВКЛЮЧВАТ: 

1. Откриване и незабавно проучване на всяко дете до 15 г. възраст, заболяло с ОВП. 

2. Пробонабиране  и транспортиране на фекални материали от всяко дете на възраст 

до 15 г., заболяло с ОВП или при съмнение за полиомиелит от всяко друго лице, 

независимо от възрастта му, с паралитично заболяване и данни за пътуване в 

ендемична за полиомиелит област или в област, в която е предполагаемо или 

потвърдено разпространението на полиовирус и/ или вероятен контакт с лице, 

болно от полиомиелит. 

3. Лабораторно изследване на фекални материали с оглед изолация и идентификация 

на полиовируси. 

4. Генотипизиране на вируса за определяне на произхода на щама. 

Надзорът на ОВП в България се провежда от Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и 

лечебните заведения за болнична помощ  на областно ниво и от Националната референтна 

лаборатория по ентеровируси (НРЛЕ), Министерство на здравеопазването (МЗ) и 

Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) на национално ниво. 

Неразделна част от системата за надзор на ОВП са Националният експертен съвет за 

класификация на случаите с ОВП и Националният сертификационен комитет по 

ерадикация на полиомиелита. 

ОТГОВОРНОСТИ: 

І. На областно ниво 

Медицинските специалисти от извънболничната и болничната помощ регистрират и 

съобщават всеки случай на заболяло дете до 15 г. възраст с ОВП, съгласно Наредба № 

21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, (обн. 

ДВ, бр. 62/29.07.2005 г., изм. ДВ, бр. 52 от 08.07.2011 г.) (Приложение № 1). 

1. Лечебни заведения за болнична помощ 

 1.1 В системата за надзор на ОВП са включени всички лечебни заведения за 

болнична помощ на територията на страната, в които биха постъпили пациенти за 

диагностика и лечение на полиомиелит (лечебни заведения заведения за болнична помощ 

за активен надзор на ОВП). 

 1.2 Всяко лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на т.1.1 трябва да 

определи с писмена заповед отделенията (детски, инфекциозни, неврологични, други), в 



които се провежда активен надзор на ОВП, както и процедурата, с която се извършва 

съобщаването на заболелите с ОВП в РЗИ (отговорни лица, наличен списък с диагнози с 

ОВП, подлежащи на съобщаване, създаване на регистър на съобщените случаи, методика 

на вземане, съхранение и транспортиране на фекални проби до РЗИ).  

 1.3 Всяка година лечебните заведения за болнична помощ, актуализират списъците 

на отделенията за активен надзор на ОВП, както и списъка на отговорните за надзора на 

ОВП по отделения лица. 

 1.4 Всяко лечебно заведение за болнична помощ, в което се извършва активен 

надзор на ОВП е длъжно незабавно да информира РЗИ за дете на възраст до 15 г., прието с 

ОВП.  

 1.5 Всяко лечебно заведение за болнична помощ, на територията на страната е 

длъжно да уведоми РЗИ незабавно за постъпил пациент със съмнение за полиомиелит, 

независимо от възрастта му. 

 1.6 Лечебните заведения за болнична помощ, в които е прието дете до 15 г. възраст, 

заболяло с ОВП или пациент със съмнение за полиомиелит, независимо от възрастта му, 

вземат от пациента фекални материали за лабораторна диагностика на ОВП в два 

последователни дни, по възможност до 48 часа от началото на парализата, дори лекарите 

да са убедени на базата на клиничното протичане, че не се касае за полиомиелит.  

Необходимото количество фекален материал за провеждане на вирусологична 

диагностика е между 5-10 грама при солидна консистенция (минимален размер колкото 

грахово зърно) или 3-5 мл при течна консистенция. Фекалният материал се поставя в 

стерилен водонепроницаем фецес-контейнер, снабден с пластмасова лъжичка, затваря се 

плътно и се надписва с имената на пациента и датата на вземане на пробата. Фекалната 

маса се събира от недезинфекцирани гърнета, подлоги и други, тъй като дезинфектантите 

допринасят за инактивиране на вирусите и за намаляване на вирусния титър в пробата. 

Фекалните маси, събрани от различни по време изхождания, се поставят в отделни фецес-

контейнери и се опаковат в плътно затворен найлонов плик. Така събраните проби се 

съхраняват в хладилник при температура от +4º до +8 º
 
С до предоставянето им на РЗИ.  

 1.7 При невъзможност за набиране на фекална проба до 7-тия ден от началото на 

парализата, поради тежко състояние на пациента и липсата на дефекация се допуска 

вземането на ректален смив за диагностични цели.  

Пробата се взема със стерилен сух или навлажнен с физиологичен разтвор памучен 

тампон и се поставя в стерилен фецес-контейнер, който се затваря плътно и се надписва с 

имената на заболелия и датата на вземане на пробата. Тези клинични материали се 

съхраняват и транспортират като фекалните проби.  

 1.8 Лечебните заведения за болнична помощ транспортират взетите фекални проби 

за лабораторна диагностика на ОВП до РЗИ в деня на вземане на втората фекална проба, 

поставени в хладилни чанти, снабдени с охлаждащи пакети (охладители). Охладителите 

предварително са замразени при -20ºС с оглед поддържане на оптимална температура за 

транспортиране на вирус-съдържащите материали (+4 до +8
о
С).  

 1.9 При невъзможност за вземане на втора фекална проба до 48-мия час от 

вземането на първата фекална проба, първата проба се транспортира до РЗИ при спазване 

на изискванията по т. 1.8. Втората фекална проба се взема при първа възможност, но не 

по-късно от 14-тия ден от началото на парализата и се транспортира до РЗИ в същия ден 

при описаните в т.1.8. условия. 



 1.10 След изписване на заболял с ОВП от болничното заведение, същото изпраща 

копия от епикризата и от история на заболяването до РЗИ, които се прилагат към досието 

на случая. 

2. Регионални здравни инспекции (РЗИ)  

 2.1 РЗИ ежегодно осъвременяват списъка на определените за активен надзор 

болнични отделения на територията на тяхната област, като в срок до 31 януари на всяка 

календарна година изпращат актуална информация в МЗ (Приложение № 2). 

 2.2 В годишния анализ на дейността си РЗИ описват проведените активности по 

отношение на надзора на ОВП за изминалата година и извършват оценка на 

функционалността и чувствителността на надзорната система на ОВП, прилагайки 

показателите за ефективност в уеб-базираната система за надзор на ОВП (Приложение № 

3).  

 2.3 Всеки понеделник РЗИ регистрират в уеб-базираната система за надзор на ОВП 

съобщените случаи на ОВП за изминалата седмица (от понеделник до неделя 

включително), като попълват Форма № 1 -  Сигнална седмична информация за 

съобщаване на случай на остра вяла парализа (ОВП) (Приложение № 4). При липса на 

открити случаи във всички графи се попълва "0", т. е. "нулево" съобщение. 

 2.4 РЗИ ежемесечно провеждат тематични проверки в болничните отделения за 

активен надзор на ОВП с цел активно откриване на несъобщени случаи, както и оказване 

на методична помощ на работещия в отделенията медицински персонал. Данните от 

проведените тематични проверки (брой проверени отделения и открити несъобщени 

случаи) се попълват ежемесечно във Форма № 5. Месечна тематична проверка на 

съобщените случаи на ОВП в уеб-базираната система за надзор на ОВП (Приложение № 

5) и се прикачат като файлове сканираните протоколи от тематичните проверки. 

 2.5 РЗИ създава регистър и досиета на заболелите с ОВП деца до 15 г. възраст, в 

които се прилагат всички документи (попълнени Форми № 2, ксерокопия от епикриза и от 

история на заболяване, включваща извършени клинико-лабораторни, серологични, 

бактериологични и други изследвания; ксерокопия от талони за извършени контролни 

прегледи и др.). 

 2.6 След съобщаване от болнично заведение или в резултат на активно откриване, 

всеки случай на ОВП при дете до 15 г. възраст се проучва от РЗИ не по-късно от 48-мия 

час от неговото съобщаване/откриване. Необходимите за надзора данни се попълват във 

Форма № 2. Карта за незабавно проучване на случай от ОВП на хартиен носител 

(Приложение № 6). 

 2.7 При съмнение за остър полиомиелит при пациент, независимо от възрастта му 

или при съмнение за ОВП при неимунизирано или непълно имунизирано дете до 15-

годишна възраст РЗИ незабавно съобщава случая на МЗ по телефона. 

 2.8 Данните от Форма № 2 се въвеждат в уеб-базираната система за надзор на ОВП 

не по-късно от деня на изпращане на фекалните проби до НРЛЕ. За всеки нов случай 

системата генерира епидемиологичен номер, идентичен за всяка РЗИ, който РЗИ надписва 

върху контейнерите с фекалните проби и вписва в хартиения вариант на Форма № 2, 

оставащ в РЗИ в досието на случая.  

 2.9 След изписване на заболялото дете с ОВП, получените от болничното заведение 

копия от епикриза и от история на заболяването се сканират и прилагат като файлови 

документи в електронното досие на лицето в уеб-базираната система за надзор на ОВП, 

попълва се окончателната диагноза при изписване и се извършва и класифициране на 



случая, съгласно Приложение № 7. Документите в хартиен вариант остават в досието на 

случая в РЗИ.  

 2.10 Всеки случай на заболял от ОВП (включително и с лицева парализа), 

регистриран в уеб-базираната система за надзор на ОВП, се съобщава и в НЦОЗА 

съгласно Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 

заразните болести (обн. ДВ, бр. 62 от 29.07.2005 г., изм. ДВ, бр. 52 от 08.07.2011 г.) като се 

прилагат дефинициите за полиомиелит и ОВП и класификация на случаите (Приложение 

№ 1). 

 2.11 РЗИ създава организация и отговаря за транспортирането на фекалните проби 

на заболелите с ОВП до Националната референтна лаборатория по Ентеровируси (НРЛЕ) 

към НЦЗПБ. Пробите се транспортират в хладилни чанти, снабдени с охлаждащи пакети 

(охладители), предварително замразени при -20ºС с оглед поддържане на оптимална 

температура за транспортиране на вирус-съдържащите материали (+4 до +8
о
С). 

Забавянето в транспортирането или продължителното излагане на топлина могат да 

унищожат вируса, затова пробите трябва да пристигнат в НРЛ до 72 часа от тяхното 

пробонабиране. При невъзможност за спазване на срока, фекалните проби се замразяват 

при -20ºС и се транспортират при първа възможност, пакетирани със сух лед или 

охладители.   

 2.12 Всяка фекална проба трябва да е обозначена с имената на болния, 

епидемиологичния номер на случая, получен от уеб-базираната система за надзор на ОВП 

и датата, на която е взета.  

 2.13 Задържането на фекални проби в РЗИ за повече от 3 работни дни се допуска по 

изключение при случаи на заболели с изолирана лицева парализа,  данни за пълен 

имунизационен статус за съответната възраст и липса на данни от епидемиологичната 

анамнеза за пътуване в ендемична за полиомиелит област или в област, в която е 

предполагаемо или потвърдено разпространението на полиовирус и/ или вероятен контакт 

с лице, болно от полиомиелит. Преценката за задържане на пробите се извършва от РЗИ. 

 При необходимост от транспортиране на фекални проби до НРЛЕ по време на 

национални празници, датата и часа на пристигането им се уточняват предварително с МЗ 

и НРЛЕ.  

 2.14 Два месеца (60 дни) от началото на парализата е необходимо провеждане на 

контролен преглед на всеки случай на ОВП за установяване наличието или не на 

остатъчни паралитични прояви. В тази връзка, РЗИ изисква от личния лекар на заболелия 

документ за проведен контролен преглед. При установени отклонения в неврологичния 

статус е задължително провеждането на консултация със специалист-невролог. Данните 

от контролния преглед се попълват в уеб-базираната система за надзор на ОВП 

(Приложение № 8), като всички изискани документи се сканират и също се прикачват в 

системата като файлове, а хартиените документи остават в досието на случая в РЗИ. 

III. На национално ниво 

    3. Национална референтна лаборатория по ентеровируси (НРЛЕ) 

 3.1 След получаване на фекални проби от РЗИ за лабораторна диагностика на ОВП, 

НРЛЕ ги регистрира своевременно в уеб-базираната система за надзор на ОВП като 

попълва данни за датата на получаване и качеството на получените проби във Форма № 4. 

Карта за лабораторно изследване (Приложение № 9). 

 3.2 При получаване на резултатите от лабораторните изследвания, НРЛЕ попълва 

своевременно получената информация в уеб-базираната система за надзор на ОВП отново 

във Форма № 4. Карта за лабораторно изследване. 



 3.3 При изолиране на полиовирус, НРЛЕ незабавно уведомява МЗ по телефона и 

организира изпращането на изолатите за по-нататъшна подробна вътретипова 

диференциация на акредитирана от СЗО Регионална Референтна лаборатория за 

полиомиелит. 

 3.4 При получаване на окончателните резултати от Регионалната Референтна 

лаборатория за полиомиелит, НРЛЕ незабавно уведомява МЗ.  

    4. Министерство на здравеопазването (МЗ) 

 4.1 МЗ води регистър на всички болнични отделения, в които се извършва активен 

надзор на ОВП на територията на страната, който съдържа следните данни: адрес на 

заведението за болнична помощ, към което принадлежи отделението, вид на отделението 

и брой легла. Всяка година, в срок до 31 март МЗ актуализира данните в регистъра на 

базата на получената от РЗИ годишна информация. 

 4.2 На базата на информацията, попълнена от РЗИ и НРЛЕ във Форми № 2, 3 и 4  в 

уеб-базираната система за надзор на ОВП, МЗ ежеседмично попълва в централизираната 

информационна система на Европейското бюро на СЗО (CISID) данните за всеки случай 

на ОВП при деца до 15 г. възраст. При липсата на регистрирани случаи в уеб-базираната 

система за надзор на ОВП за изминалата седмица, МЗ докладва „нулево" съобщение в 

CISID. 

 4.3 След определяне на окончателната класификация на случаите на ОВП от 

Националния експертен съвет за класификация на случаите на ОВП, МЗ я въвежда в 

CISID. 

    5. Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)  

 5.1 НЦЗПБ следи за редовното попълване на всички необходими форми от страна 

на РЗИ в уеб-базираната система за надзор на ОВП и при необходимост оказва 

съдействие. 

 5.2 На базата на годишните анализи за извършена дейност на РЗИ и резултатите от 

уеб-базираната система за надзор на ОВП, в срок до 31 март НЦЗПБ изготвя анализ на 

ефективността и своевременността на системата за надзор на ОВП по области и за 

страната като цяло, който предоставя на МЗ и при необходимост дава препоръки за 

тяхното подобрение. 

 5.3 НЦЗПБ ежемесечно информира РЗИ и МЗ за епидемичната обстановка относно 

полиомиелит в света, проведени активности, новости и тенденции в профилактиката и 

лечението на заболяването, като качва информацията в уеб-базираната система за надзор 

на ОВП. 

 5.4 След определяне на окончателната класификация на случаите на ОВП от 

Експертния съвет за класификация на случаите на ОВП, НЦЗПБ я въвежда в уеб-

базираната система за надзор на ОВП. 

      6. Национален експертен съвет за класификация на случаите с ОВП   

 6.1 Националния експертен съвет за класификация на случаите с ОВП извършва 

окончателната класификация на случаите с ОВП, като следи за сроковете, поставени от 

СЗО по надзора на ОВП, интерпретира резултатите от епидемиологичните проучвания и 

класифицира случаите на ОВП съобразно класификацията на СЗО. 



 6.2 Експертният съвет за класификация на случаите с ОВП уведомява МЗ и НЦЗПБ 

за окончателната класификация на случаите, като същата се въвежда от НЦЗПБ в 

националната уеб-базирана система за надзор на ОВП и от МЗ в CISID. 

 6.3 Ако при проучване на случай на ОВП се установи непосредствената причина за 

парализата или се промени първоначалната диагноза по други причини, Експертният 

съвет по класификация на случаите на ОВП преценява дали случаят да се регистрира в 

системата на СЗО или не. 

 6.4 Експертният съвет се създава със заповед на министъра на здравеопазването и 

включва специалисти невролози, инфекционисти, педиатри, вирусолози и епидемиолози.  

 6.5 Регулярността на заседанията се определя съобразно честотата на съобщените в 

МЗ случаи на ОВП и не по-рядко от два пъти годишно. 

    7. Национален сертификационен комитет по ерадикация на полиомиелита 

 7.1 Националният сертификационен комитет е консултативно звено към министъра 

на здравеопазването, което го подпомага при вземането на решения от национално 

значение по отношение на имунизационната политика срещу полиомиелит и въвеждането 

на нови стратегии и дейности по ерадикацията на заболяването и поддържането на статуса 

на страната на свободна от полиомиелит.  

 7.2 Националният сертификационен комитет обсъжда и прави предложения, 

свързани с надзора на ОВП и мерките за повишаване на имунизационния обхват срещу 

полиомиелит. 

 7.3 Преценява и определя статуса на страната по отношение на полиомиелита на 

базата на получените данни от надзора на ОВП, имунизационния обхват с полиомиелитна 

ваксина и проведени сероепидемиологични и други проучвания. 

 7.4 Всяка година декларира пред Европейското бюро на СЗО статуса на страната по 

отношение на полиомиелита.  

 


