Приложение № 2
1. Показатели (индикатори) за ефективност на надзора
Интегрирането на епидемиологичния и лабораторен надзор в единна надзорна система
е задължително условие за достигане на нейната висока чувствителност и
специфичност. Мониторират се следните показатели:
Показател

Критерий

Процент на възможните случаи, съобщени до 48 ч. след появата на триадата:
 макулопапулозен обрив
 висока температура и
 конюнктивит (или кашлица или хрема)
Процент на случаите, проучени и регистрирани в ИС-МПР до 48 ч. след
съобщаването
Процент на лабораторно изследваните (препотвърдени) в НРЛ възможни
спорадични случаи
Процент на изследваните в НРЛ чрез генотипиране лабораторно потвърдени
спорадични случаи

100 %

100 %
100 %
100 %

Процент на случаите с адекватни* за изследване в НРЛ клинични проби

≥ 80 %

Процент на случаите с лабораторни резултати от НРЛ до 7 дни след регистрацията
в ИС-МПР

≥ 80 %

Показател за честота на съобщените възможни случаи на морбили/ рубеола, които
впоследствие** са отхвърлени

2%000 отхвърлени
случаи годишно в
≥
80%
от
областите

Процент на проучените взривове на морбили/ рубеола

100 %

Показател за честота на лабораторно изследваните случаи от един взрив/ огнище

5 до 10 случая от
взрив/ огнище

Процент на взривовете, случаи от които са препотвърдени в НРЛ чрез
генотипиране

≥ 80 %

*адекватни
**след

са пробите, взети на 4 до 28 ден след началото на обрива
задължително епид. проучване и отрицателен лабораторен резултат за морбили/ рубеола, получен от НРЛ

2. Имунизационно покритие
Показател

Критерий

Потвърдено с валидирани методи покритие с първа и втора доза на морбилна
ваксина на национално ниво

≥ 95% годишно

Покритие с първа и втора доза на морбилна ваксина на областно ниво

≥ 95% годишно

3. Заболяемост - основен епидемиологичен показател за ефективен мониторинг
Показател

Критерий

Показател за честота на регистрирани местни случаи на морбили – лабораторно
потвърдени или вероятни (с доказана епидемична връзка с лабораторно потвърден
случай)

<1
случай
на
1 млн. население
годишно

Показателят може да бъде мониториран по категория на регистрираните случаи
и по произход:
Произход
Местен
Внесен
Свързан с внесен
Неизвестен

Категория на случая
Потвърден

Вероятен

Възможен

