
На 17.07.2015 г. на РЗИ - Варна е съобщен от МБАЛ „Св. Марина“ случай на 
пациент за който има съмнение, че е починал от заразяване с антраксен бацил.  
Пациентът е бил пастир и се е занимавал с отглеждане на стадо овце и крави. Същият 
ден е извършено епидемиологично проучване, като са изпратени материали за 
изследване и потвърждаване на резултатите от референтната лаборатория на 
Националния център по заразни и паразитни болести. 

На 18.07.2015 г. резултатите от извършените изследвания потвърждават 
диагнозата антракс. 

В резултат на продълженото епидемиологичното проучване, за извършването на 
което получихме пълно съдействие от органите на МВР, Ви предостявяме следната 
информация: 

Сформирани са два екипа от служители на РЗИ-Варна и ОДБХ – Варна. 
 Първият сформиран екип от служители на РЗИ-Варна предприема действия по 
проследяване пътя на пациента след обаждането му за спешно състояние до обявяване 
на смърта в ОИЛНБ. 
 Втория екип се сформира с участници на ОДБХ – гр.Варна и РЗИ-Варна за 
епизоотично и епидемиологично проучване в създаденото антраксно огнище в с.Млада 
Гвардия, Община Ветрино, с основна задача проследяване пътя на месото от закланото 
животно, уточняване на броя лицата явяващи се контактни и предприемане на 
противоепидемични и противоепизоотични мерки.Предприетите първоначални 
епизотични мерки са свързани с възбрана извеждането на стадата на паша от цялото 
село Млада Гвардия до поставяне на имунизация на животните против антракс. По 
време на проучването не са получени или установени данни за наличие на други 
заболели животни в останалите стопанства от селото. 
 Източник на зараза е отглеждана в стопанството на починалия крава., която е 
заклана от пострадалия . Починалия по време на клането си е порязал ръката, но не е 
потърсил медицинска помощ. 

От направеното епидемиологично проучване от инспектори на РЗИ –Варна се 
откриха 26 контактни лица, които са установени със идентифициращите ги данни: 
имена, адреси, лични лекари и др., като подробно е установено участието им в целия 
процес. 
 Към 12.00 часа на 18.07.2015 г. е сформиран екип от служители на РЗИ-Варна, 
който ще вземе материал на място за микробиологично изследване от всички 
установени контактни лица. 
 В момента екип от ОДБХ – гр.Варна и Гражданска защита провеждат 
дезинфекционни мероприятия в района на с.Млада Гвардия. Днес е взета от екипа на 
ОДБХ-Варна почва от обора, където се отглеждат животните за микробиологично 
изследване. 
 Предприети са профилактични мерки спрямо контактните лица, включващи 
антибиотична профилактика, указание на ОПЛ за медицинско наблюдение. В момента 
екипа, който взема материали ще проследи и антибиотичната профилактика.  
 Дадени са указания за дезинфекция на всички транспортни средства, с които е 
превозван пострадалия и е извършена крайна дезинфекция в лечебното заведение, в 
което е пролежал болния. 
 На всички контактни лица е снета епидемиологична анамнеза на 17.07.2015 г., 
като няма данни за кожни промени и самите те не съобщават за диарични изхождания и 
болка в дясна подребрена област или други оплаквания типични за заболяването. 
 Епидемиологичното проучване продължава, за него ще получавате 
поетапно информация. 
 


