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90 генетични теста на денонощие се правят в генетичната
лаборатория в Бургас
сряда, 25 март 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

Има още един потвърден случай на заразен с коронавирус в Бургас. Мъж на 37 години. С него
заразените в града до момента са общо 7. Четири от тях са лежащо болни в Инфекциозното отделение
на УМБАЛ - Бургас. Това сподели кметът Димитър Николов по време на редовния брифинг на
Общинския кризисен щаб.
"Бургаска фирма започва да произвежда от днес защитни шлемове, които ще бъдат раздавани
приоритетно на лекарите в болниците.", сподели кметът Димитър Николов.
Кметът допълни още, че никой не знае докога ще продължи тази ситуация. Ако в нормални дни Община
Бургас е получавала ежедневно постъпления, в момента те са с около 70 % по-малко от преди или за
много кратък период започва да се натрупва вътрешен дефицит. Повече от 290 различни дружества
ползват средства от Община Бургас.
"Затова ще бъдем много благодарни от дарения на фирми и физически лица. Това ще ни помогне за
тези извънредни разходи, които правим ежедневно. Вече се задъхваме, защото Община Бургас е
основния платец на всички разходи, които се правят ежедневно. В тази връзка ето фирмите и
физическите лица, които ни помогнаха до момента - "Мастерхаус" с 50 хил. лв., "Дева Бродкаст" с 50
хил. лв., ЕТ "Иван Кузманов" с 29 хил. лв., Ротари Бургас - маски, Бултекс - 1 082 лв. Олимп - екипировка
и 3979 лв., фирма "Верно", Държавна опера-Бургас, фирми БМФ, "Ай Брокерс", "Милена", "Дария",
"Линекс" със защитни маски, "Болеро", "Метро", "Перла", "Гочев", "Пластик" с еднократни опаковки за
потребителите на Социалния патронаж, "Нова Трейд", "Йоги", "Либекс Трейдинг", БЧК с хранителни
пакети, всички детски градини са дарили хранителните си продукти, "Бургас хляб" всеки ден 500 броя
хляб, "Нилсен Чистота" със защитни костюми и други", допълни още кметът.
Директорът на РЗИ-Бургас д-р Георги Паздеров сподели, че под домашна карантина са 1 659 за цялата
област. На 14-я ден след последния контакт с лекаря от хирургичното отделение на болница
"Бургасмед", който беше доказан, че е позитивен за коронавирус, са извършени две последователни
проби на пациентите и работещите в отделението, които са отрицателни и днес ще бъде свалена
карантината на отделението в "Бургасмед". След като му бъде извършена дезинфекция, след 24 часа
отделението ще бъде отворено. Карантината в Дом майка и дете ще остане до края на тази седмица.
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45-те българи, които пристигнаха вчера със самолет от Англия, ще им бъдат направени проби за
коронавирус в рамките на 3 дни, тъй като това изисква не само човешки, лабораторен и диагностичен
ресурс. Така и клиниката, която покажат ще бъде по-близо до сигурната диагноза.
"Никога не сме казали, че ще им направим втора проба и ако е отрицателна, за тях няма да важи
карантината. Карантината важи 14 дни за всички, които идват от всички страни от Европа, както и за
всички контактни. За тези, които са болни с коронавирусна инфекция, срокът е 21 дни. На 21-ия, 22-рия
ден се правят две проби и ако покажат, че организмът се е изчистил, чак тогава го докладваме като
излекуван и отпада от нашите списъци.", заяви д-р Паздеров.
Извън Бургас има 140 леглова база, която е готова да приеме леките и средните случаи на
коронавирусна инфекция. Има още 67 легла за интензивно лечение.
"Генетичната лаборатория в Бургас в момента разполага с ограничен набор от генетични тестове за
изследване. Това е проблем, не само за Бургас, а и за цяла България и цяла Европа. С тях се изследват
само съмнителни с клиника пациенти, които са насочени от лекар за такова изследване, които са
минали и през РЗИ като регистрация. Само вчера през лабораторията са направени 44 такива
изследвания. Допълнителните тестове - антигенните, които са част от бързите тестове, също са на
разположение, но те са с ограничени количества", допълни директорът на Медицинския факултет към
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" доц. Цветан Велинов.
Той сподели още, че когато има достатъчно на брой такива тестове, ще бъдат пуснати за свободен
достъп да си направят гражданите изследвания. "Защото за нас е важно да знаем каква е обстановката
в Бургас - колко хора са носители, колко са заразени, за да имаме една епидемиологична картина за
състоянието в града. Проблемът е в доставката, в ежедневен контакт сме с дистрибуторите на тези
тестове и ежедневно партидите, които се освобождават и тези, които сме заявили, са многократно помалко от това, което сме предвидили като тестове за диагностика".
Два екипа работят в генетичната лаборатория в Бургас, които на този етап са напълно достатъчни да
обслужват оборудването. Привлечени са хора от Варна, за да може да се попълнят тези два екипа. В
УМБАЛ-Бургас също работи един екип, който е за бързите тестове. Капацитетът е до 90 генетични теста
за денонощие.
"Заостряме вниманието към тези специалности - инфекциозни заболявания, вирусология и генетика, за
да може към Факултета по медицина да организираме обучение и в тази област", разказа още доц.
Велинов.
Директорът на УМБАЛ-Бургас д- Бойко Миразчийски заяви, че тримата пациенти с коронавирусно
заболяване, настанени в Инфекциозно отделение са в добро състояние. Предстоят им тестове и
изписване. Новият пациент, постъпил вчера с пневмония и днес вече температурата му е овладяна.
Повлиял се е от терапията.
"Вече имаме средства преведени от обявената от Община Бургас дарителска сметка за закупуване на
апарата за кръвопреливане. Днес ни бяха показани шлемовете, които ще ни предостави Общината от
свои дарители. Те ще ни бъдат много полезни, особено за тези наши колеги, които са на предния фронт.
Очакваме също така днес общинската администрация да ни дари лични предпазни средства. Нужен ни
е мобилен рентгенов апарат за инфекциозното отделение. При нас се настаняват пациенти с
короновирусна инфекция в средно тежко и тежко състояние, което предполага, че състоянието трябва
да се проследи с рентгеново изследване. В УМБАЛ-Бургас има само един мобилен рентгенов апарат.
Един добър мобилен ренгенов апарат струва между 70-90 хил лв. Към момента притежаваме само 15
стационарни респиратори или т.нар. вентилатори. Те и сега се използват за тежки случаи - след
инсулт, катастрофи и други състояния, Към днешна дата са свободни само 3, другите 12 са заети.
Затова е крайно нужно да се закупят допълнителни. Надяваме се, бургаският бизнес и дарители да
помогнат за това", сподели д-р Миразчийски.
Той помоли парите за дарения за техника и апаратура да бъдат насочвани към дарителската сметка на
Община Бургас. По-малките дарения към болницата, защото те ще бъдат използвани предимно за лични
предпазни средства и дезинфектанти.
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Директорът на ОД на МВР - Бургас комисар Радослав Сотиров сподели, че вече има образувани 7
досъдебни производства към хора, които са нарушили карантината. Вчера са установени 4 такива лица
в Бургас и 3 в областта.
Има драстично намаление на сигналите, свързани с коронавируса на тел. 112. Ако в самото начало са
били между 80 и 100 сигнала дневно, днес те са едва около 15 сигнала.
Кметът сподели, че е разпоредил на ръководството на "Бургасбус" да осигури съчленени автобуси в
зоните с най-много пътници и още един допълнителен автобус, за да няма струпване на хора в
сутрешните часове.
"Използвам случая да благодаря на всички, които са ангажирани в сферата на образованието. 1 950
учители работят в момента дистанционно с много добри резултати. 30 детски градини също работят
дистанционно. В една от бургаските телевизии се пускат уроци. Благодаря Ви", завърши кметът
Николов.
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