
Практически съвети във връзка с взрив от чума на о. Мадагаскар 

 

Чумата е опасна инфекция, която се предава на хорта при контакт с болни животни 

(диви и домашни гризачи), заразени тъкани и материали, както и ухапване от 

инфектирани бълхи. Предаване от човек на човек става само при близък контакт с 

болен от белодробна форма. 

 

Настоящият взрив на о. Мадагаскар е с начало месец  Август 2017, като по данни на 

Световната Здравна Организация (СЗО) до 15 Ноември 2017 г. са регистрирани общо    

2 203 потвърдени, вероятни и възможни случаи на заболели хора с ниво на смъртност 

от 9%. По-голяма част от случаите (77%) са от белодробна чума, регистрирани в 

градските райони с голяма гъстота на населението, включително столицата 

Antananarivo и най-големия пристанищен град Toamasina. Към 15 Ноември 2017 

намалява броя на новите случаи и хоспитализираните пациенти,  но в предвид сезонния 

характер на заболяването, се предполага, че нови заболели ще бъдат регистрирани до 

Април 2018г.  

Непосредствено застрашени от разпространение на заболяването на тяхна територия са 

девет държави в Африка и Индийския океан (Етиопия, Кения, Танзания, Мозамбик, 

Ю. Африка, Сейшелите, Коморите, Реюнион и Маврициус). СЗО определя риса от 

глобално разпространение на инфекцията като нисък и не препоръчва рестрикция на 

пътуванията и търговията с Мадагаскар. 

При пътуване в тези райони, с цел предпазване от заразяване с чума на 

българските граждани се препоръчва следното: 

 Предварително да се информират за хода на чумния взрив и за необходимите 

предпазни мерки. 

 Да се използват репеленти за предпазване от полазване и ухапване от бълхи. 

Необходимо е стриктно спазване на указанията за начина на приложение, 

ограниченията и предпазните мерки. Да се има в предвид, че при горещ и 

влажен климат продължителността на действие на репелента е по-кратка и са  

нужни по-чести приложения на продукта! 

 Да се избягва контакта с умрели гризачи и други животни, както и с 

инфектирани тъкани и материали. 

 Да се избягва близкия контакта с доказано болни от белодробна чума хора, както 

и такива със симптоми като затруднено дишане, кашлица и/или кървави храчки. 

 В случаи на внезапно появили се симптоми като: температура, втрисане, 

болезнени и възпалени лимфни възли или описаните по-горе симптоми от 

страна на дихателната система, да се търси незабавно медицинска помощ 

 Да се избягва самолечение ! 

 Профилактично приемане на антибиотици се препоръчва и назначава от 

медицинско лице само при контакт с доказано болни хора или при други 

рискови експозиции ( ухапване от бълхи в района на инфекцията или контакт с 

телесни течности и тъкани на умрели животни) 

 Да се следи за здравословното състояние и евентуалната поява на горните 

симптоми (препоръчително за 7 дни ) след завръщане от района на взрива и да 



се потърси незабавно медицинска помощ, като се информира лекаря за 

пребиваването в района на о. Мадагаскар. 


