
 

ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ГРИП 

 

С настъпване на есенно-зимния сезон се увеличава заболяемостта от остри 

респираторни инфекции /ОРЗ / и грип. Основен дял в етиологията на ОРЗ  заемат 

вирусите : грипни вируси , аденовируси, парагрипни вируси ; респираторно-синцитиален 

вирус (РСВ); метапневмовирус ; реовируси ; коронавируси; риновируси и много  др. 

Най-голямо клинично и епидемиологично значение имат грипните вируси,а 

заболяемостта от грип  има съществено здравно, медико-социално и икономическо 

значение. 

Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се причинява от грипни вируси  

тип – А, В и С. Най-голямо епидемиологично значение имат грипните вируси тип А. 

Грипът е една от най-контагиозните инфекции, което се обуславя от краткия 

инкубационен период- от 12 до 48 часа.,  лесния механизъм на предаване , всеобща  

възприемчивост на населението, постоянно променящ се грипен вирус , висока 

заболяемост и придобиване на имунитет само срещу щама предизвикал заболяването.  

Грипът  започва остро, внезапно, с втрисане, главоболие, повишена температура. 

Болният обикновено се оплаква от ставно-мускулни болки, световъртеж, силна 

отпадналост, болки в очните ябълки. Всичко това е резултат от интоксикацията на 

организма.По-късно  се появяват суха кашлица и хрема. Състоянието на болните от грип 

е тежко. Прогнозата на неусложнения грип е добра. Най-честите усложнения са  

бронхит, бронхиолит, пневмония, миокардит, перикардит, енцефалит, менингит, 

менингоенцефалит,  мозъчен оток, синуит, отит, остър гломерулонефрит и др. Най-често 

от грип се засягат: деца, възрастните над 65 г. и болни с хронични заболявания от всички 

възрасти /сърдечно-съдови, белодробни, диабет и др./. При тези групи настъпват и най-

тежките усложнения. 

Най- ефикасната мярка за предпазване  от грип е своевременнаta имунизация с 

противогрипни ваксини. Противогрипните  ваксини се произвеждат ежегодно, по 

указание на СЗО и са съобразени с циркулиращите грипни щамове.През грипен сезон 

2019-2020 г. в състава на сезонните грипни ваксини са включени препоръчаните от 

Световната здравна организация /СЗО/ щамове за северното полукълбо,  a именно:  

- грипен вирус тип А – Бризбейн ; грипен вирус тип А – Канзас 

- грипен вирус тип В – Колорадо ; грипен вирус тип В – Пукет 

.Препоръчителна е имунизацията и за лица, които са изложени на повишен риск 

от заразяване с грип: –лица, живеещи в организирани колективи (домове за медико-

социални грижи, военни поделения, общежития) ;лица, при които има повишен риск от 

заразяване във връзка с професията им (персонал на лечебни, здравни и социални 

заведения, транспортни работници, служители в армията и полицията и др.) а също така 

и всички, които желаят да се предпазят от заболяване. 

Най-подходящи за поставяне на противогрипна ваксина са месеците октомври и 

ноември .След поставяне на ваксина са необходими около 20 дни, за да може организмът 

да изработи  защитни антитела срещу заболяването.Противогрипната ваксина се поставя 

от медицински специалисти, в кабинетите на ОПЛ  и в имунизационния кабинет на РЗИ 

Варна-ул.Брегалница № 3 ,ет.1, кабинет 3, с работно време от 11-12 часа и от 12.30 до 17 

часа .   

Важно е да се отбележи, че тази година стартира Национална програма за 

профилактика на сезонния грип 2019-2022г., чрез която се дава възможност за 

имунизиране на лица над 65 год. възраст.Ваксината за тази възрастова група ще бъде 

заявявана, поставяна и отчитана от общо практикуващия лекар /ОПЛ /. 



За ограничаване разпространението на грипните вируси се препоръчва: 

осигуряване на оптимално отопление в детски заведения, училиша и др., текущо 

почистване, проветряване на помещенията, овлажняване на въздуха,  редовно миене на  

ръцете, избягване на контакти с болни лица и места с много хора и масови мероприятия. 

Болните да се лекуват в дома си под контрола на  ОПЛ. Препоръчително е приемане на 

препарати укрепващи имунната система и рационално хранене с повече плодове и 

зеленчуци.  

 

 

 

С уважение, 

 

За директор на РЗИ- Варна 

Д-р Е.Генева, Зам.Директор 
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