
 
Във връзка с писмо на МЗ с  № 20-00-1081 / 23.10.2015 г. 

 

Ви предоставяме следната информация за сведение и изпълнение 

 

През 2015 г. на територията на Република България е установен един епидемичен 

взрив на трихинелоза. Анализът на данните от проведените епидемиологични проучвания на 

заболелите през годините показва, че най-честата причина за взривовете е консумацията на 

опаразитено с трихинелни ларви месо и месни продукти от домашни и диви прасета без проведен 

предварителен ветеринарен контрол.  

Трихинелозата е една от тежко протичащите паразитни болести при хората и 

млекопитаещите животни. 

Причинител на заболяването е малък кръгъл червей, наречен Трихинела спиралис. 

Обичайни гостоприемници на паразита са дивите и домашни месоядни и всеядни 

животни – свине, вълци, чакали, мишки, плъхове и други. Животните се заразяват от 

умрели от трихинелоза мишевидни гризачи, а човекът - при консумация на сурово или 

полусурово (недостатъчно термично обработено) месо и месни продукти – кайма, 

наденици, луканки. 

Трихинелозата протича разнообразно, като много често наподобява грип, 

ревматизъм, ентероколит, алергия, миозит, бъбречни болести и други. 

Тежестта на заболяването зависи: 

-от количеството на паразита в консумираното месо; 

-от кратността и количеството на погълнатото трихинелозно месо; 

-от степента на термичната обработка на месото; 

-от имунобиологичното състояние на човешкия организъм. 

Заболяването започва най-често 5 до 25 дни след консумация на заразено с 

трихинели месо. Оплакванията са: стомашно-чревен дискомфорт, постепенно засилваща 

се отпадналост и висока температура, достигаща 40-41°С, неповлияваща се от 

антибиотично лечение. Появяват се и отоци около очите, веждите и клепачите, както и 

обрив по тялото, болки при гълтане, дъвчене, дишане и при движение. Повишава се и 

дразнимостта към светлина и шум. 

Преболедувалите лица остават с намалена работоспособност за продължителен 

период от време. 

Диагнозата се изгражда на базата на: 

-данните от анамнезата и статуса; 

-сезонността на заболяването; 

-заболяване на група от хора с подобни оплаквания; 

-намиране на трихинелни ларви в съмнителното месо; 

-положителни серологични резултати при изследване на заболелите. 

Лечението се провежда в болнично заведение. 

За да се избегне заболяване от трихинелоза, е необходимо да се спазват следните 

правила: 

1.Месо от домашна свиня или диво прасе да се консумира само след изследване за 

наличие на трихинели от ветеринарните органи, тъй като по външен вид заразеното месо 

не се различава от здравото. 

2.Месо и месни продукти (кайма, наденица, суджук, луканка и др.) се консумират 

след много добра термична обработка – печене, варене или пържене. 

Всички преболедували от трихинелоза лица се регистрират и се диспансеризират 

съгласно действащите нормативни документи. 

Поради факта, че по-голяма част от заболяванията са през зимните месеци 

(декември-март) и във връзка с предстоящия зимен сезон, Ви напомняме за 



необходимостта от системно и стриктно провеждане на противоепидемичните мерки по 

отношение на трихинелозата, съгласно действащата нормативна уредба: 

-Наредба № 5 (ДВ бр. 40 от 2006 г.) за диагностика, профилактика и контрол на 

местните паразитози; 

-Наредба № 21(ДВ бр. 61 от 2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 56 от 2014 г.) за реда за 

регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести; 

-Наредба №39/2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ бр. 

106 от 2014 г., доп. и изм. ДВ. бр. 95 от 2014 г.); 

-Наредба № 9 (ДВ бр. 95 от 2011 г.) за реда за съобщаване, проучване и 

регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при 

епидемиологично проучване. 

 

 


