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Tреска от Западен Нил – епидемична ситуация към 26.09.2013 г.
Източник: European centеr for Disease Prevention and Control. Monitoring current threats,
week 39/2013 ECDC Communicable Disease Threats Report (CDTR)
Треската от Западен Нил (ТЗН) е векторно, пренасящо се от комари вирусно
заболяване, което предизвиква тежки неврологични симптоми при малка част от
заразените пациенти. Птиците са естествени резервоарни гостоприемници, в които
вирусът на ТЗН се намножава в големи количества. Главният път за предаване на
инфекцията е чрез ухапване от комари. Комарите и най-вече, тези които се хранят чрез
кръвосмучене от птици са принципният вектор на заболяването.
Съгласно най-новата информация от Европейския център за превенция и
контрол на инфекциозните заболявания (ECDC) към 26 септември 2013г. случаите на
заболяване от Треска от Западен Нил при хора в ЕС са 190 и още 464 са докладвани
случаи на заболяването в съседни на ЕС страни. Данните с натрупване от началото на
годината показват, че за последната седмица в страните от ЕС са регистрирани 23 нови
случая. Те се разпределят, както следва:
Хърватска докладва за 3 нови случая на ТЗН - два в региона на столицата
Загреб и един в Загребски окръг.
Гърция докладва за 3 нови случая в региони, които са били инфектирани преди
това (Атики - 2 и Кавала – 1 (последния граничи с България).
Италия докладва за 13 нови случая, като 6 от тях са от нов регион Тревизо (4) и
Венеция (2) и 7 случая от провинции в които вече са обявявали заболяването ТЗН
(Кремона-1, Мантова-1, Модена-1. Парма-2, Reggio nell'Emilia, Верона-1) Общо за
Италия от 59 случая до сега 33 са нервноинвазивни и 26 не предизвикват нервни
признаци (грипоподобни).
Румъния докладва за 4 случая, два в новоинфектирани окръзи (Илоф и Мурес)
и два в региони в които вече са обявявали заболяването ТЗН (Браила и Лаломита).
В страни съседни на ЕС са докладвани 72 нови случая на ТЗН, както следва:
Сърбия докладва за 28 нови случая на ТЗН единият от които е в новия Златиборски
окръг а другите са от региони в които вече са обявявали заболяването ТЗН ( Град
Белград-20, Южно-банатски окръг-1, Северно–баки-1, Сремски окртъг-1).
Черна Гора – Съобщава за един случаи в селище, което е било инфектирано и преди
това от ТЗН

В допълнение в Испания на 19-ти септември в провинция Андалусия са открити и 2
нови случая на заболяването ТЗН
Заболяването ТЗН устойчиво се проявява в региони, които са били засегнати и в
предишни периоди на наблюдение, като се очаква до края на сезона по-нататъшно
разпространение, включително и в други съседни на засегнатите до момента региони
или страни. Критични за ТЗН са месеците октомври и ноември. В последните години се
забелязва известно изместване пика на инцидентността на заболяването от лятото към
ранната есен в Европа, което се свързва със сезонната динамика и плътността на
компетентните вектори – комарите.
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