Медико-статистическа информация за област Велико Търново по
показатели съгласно заявление за достъп до обществена информация с
вх. №93-14/03.08.2020 г., постъпило от СОПА
А. Коронавирус SARS-CoV-2
А. Коронавирус SARS- Март Април Май Юни
Юли
08.03. –
CoV-2
2020 2020 2020 2020
2020
13.08.20
1.1. Брой тествани лица с
131
394 598
327
997
2764*
PCR тестове
1.2. Брой случаи на
2
20
7
14
197
269
констатирани заразени
2.1. Брой излекувани в
2
13
3
16
35
болнични условия
2.2. Брой излекувани в
3
6
12
105
199
извънболнични условия
2.3. Брой оздравели в
извънболнични условия,
В РЗИ няма данни за провеждано специално
без специално лечение
лечение в извънболнични условия
3.1. Брой смъртни случаи
1
3
3
8
в болнични условия
3.2. Брой смъртни случаи
в извънболнични условия
3.3. Брой смъртни случаи 317
275
333
230
Няма
Няма
общо за съответния
данни
данни
период
до
до
момента момента
* Включен е броят на тестовете направени от Регионална здравна инспекция - Велико
Търново (РЗИ) и лечебните заведения за болнична помощ. В РЗИ – Велико Търново няма
данни за броя на тестовете, направени в частните лаборатории на територията на
областта.

Б. Грипен вирус тип А, В или С
Съгласно Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести, съобщаването на случаите на грип
и остри респираторни заболявания се извършва чрез системата за
сентинелно наблюдение, включваща лечебни заведения за извънболнична
помощ в областните центрове. Съгласно тази система определените лечебни
заведения съобщават само броя на случаите на грип и остри респираторни
заболявания (ОРЗ). В РЗИ липсва информация за това колко от съобщените

случаи са грип и колко от тях други ОРЗ. Важно е да се уточни и това, че
броят на наблюдаваните по сентинелната система лица е 10% от
населението на града-областен център.

4.1 Брой извършени аутопсии
2018 г.
13 аутопсии
2019 г.
17 аутопсии
4.2 Брой аутопсии с установена възпалителна реакция, довела до смъртта,
без други несъвместими с живота състояния
РЗИ не разполага с информация по искания показател
4.3 Брой извършени аутопсии общо за съответния период (независимо от
повода за аутопсията)
2018 г.
13 аутопсии
2019 г.
17 аутопсии

