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2020 - предизвикателства за всички

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7413047/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7413047/


Предизвикателства пред здравните системи:

Размер на проблема в света 

(29 ноември 2020)

62,814,095  заразени 1,462,445 починали

 Поддържане на здравните системи-
предизвикателство пред всички държави

 Вътреболнично предаване:

Инфектиран медицински персонал (МП)

-Италия(март)-2600 заразени

-Мадрид (март)–в 1 болница 791/2085 
тествани(38%)

-Китай (към 11 февруари)- 1716/44672 (3.8%)

-Нидералндия – 86/1353 (6.4%)

-Възникването на вторично 

предаване обществото

София (болници)→Бургас, Кюстендил....

 Криза на психичното здраве (Burn-out)



COVID-19 в България



Медицински персонал (потвърдени случаи) 
в България

 към 15.09.2020 г.:

 -Заразени 1009; 

 - Починали 13 

 Леталитет 1.3%

 към 29.11.2020 г.:

 -Заразени 5800; 

 - Починали 37* (от които 
28 лекари)

*(по данни на Петър 
Велков - 67 и 49, съответно)

https://www.facebook.com/petarangelovvelkov/posts/10217492741532285
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Медицински персонал (потвърдени случаи) 
в България към 29.11.2020 г.

https://coronavirus.bg/bg/statistika

ЕДИН НА ВСЕКИ 25 ЗАРАЗЕНИ В СТРАНАТА  Е  ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ!!!



COVID-19 и медицински персонал (МП) по данни 
на Amnesty International

www.amnesty.org/en/latest/news/2020/09/amnesty-analysis-7000-health-workers-have-died-from-

covid19/

3.09.2020 г.                       Смъртни случаи МП               13.07.2020 г.
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Епидемични вериги в лечебните заведения/ЛЗ:
пациент↔пациент         пациент↔персонал

Източник на инфекция =

пациенти, посетители, персонал

Възприемчиви лица = 

пациенти, посетители, персонал

Механизъм на предаване:

-капков > 5µm

-контактен

-аерогенен<5µm



Какво знаем за 
причинителя?

-род  Betacoronavirus

-Ефективно инактивиране:

-62-71% етанол, 
-0,5% водороден пероксид 
-0,1% натриев хипохлорит
-0,05-0,2%  бензалкониев хлорид
-0,02%  хлорхексидин диглюконат

-Жизнеспособност във външна 
среда:
- до 3 часа във въздушен аерозол
- до 24 часа върху картон
- до 4 дни върху стъкло, 

банкноти
- до 2-3 (7) дни върху пластмаса 

и метал
-Термоустойчивост:
+70оС-инактивиране за 5 мин
+4оС- редукция с 0.7 log на 14 ден
-ph:
изключителна стабилност при 
стайна температура (pH 3–10)

Резистентност  на микроорганизмите (в низходящ ред) към 
действието  на деизнфектанти /стерилизиращи агенти  и 

съответните нива на обеззаразяване    

Резистентност                                                                                       Ниво

| Приони  (Creutzfeldt-Jakob Disease)                                             специфична преработка

|

l Спори(Bacillus atrophaeus)                                                                              стерилизация     

|

| Кокцидии (Cryptosporidium)

|

| Микобактерии(M. tuberculosis, M. terrae)                          високостепенна дезинфекция 

|

| Необвити вирусу (polio, coxsackie)                                    средностепенна  дезинфекция 

|

| Фунги (Aspergillus, Candida)

|

| Вегетативни бактерии (S. aureus, P. aeruginosa)                нискостепенна дезинфекция 

|

↓ Вируси с обвивка (HIV, herpes, hepatitis B, SARS-Cov-2)

Чувствителност

По CDC: Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 
2008

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf

Почистване и дезинфекция!

http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/disinfection_nov_2008.pdf


Източници на инфекция:

 ИП  от 1-14 дни (средно 5-6 дни)

 Ro (1.4-3)→ цел →Ro<1

 Всички клинични форми:
-симптомни
-безсимтомни!!!
-носители

 Продължителността на заразния период не е 
окончателно установена:

- от 1-2 дни от края на ИП до 7-12 дни при 
средно тежки и до 2 седмици при тежки форми. 

- до 24 дни е наблюдавано при отделни случаи, 
вкл. при деца с леки форми.

Айсбергов феномен

14/10 дни



Механизъм на предаване:

 Въздушно-капков 

 Контактен

 Други !?                  

 Високо ниво на трансмисия в затворени 
пространства!!!

1.Изолация  (да не се смесват съмнителни 

и потвърдени случаи)

2. Маски и ръкавици (ЛПС)

3. Дезинфекция на ръце и повърхности

 България <5% от болничните стаи са с 

с единични легла!!! (PPS, 2012, ECDC)

 Процедури, генериращи аерозол:

Изолатор за аерогенно предавана инфекция (с негативно 
налягане)!!! 



Продължително задържане на микрокапчиците във 
въздуха в невентилирано затворено пространство

https://vimeo.com/402577241?ref=fb-share&fbclid=IwAR2Su_y1hmE4FK5r-wObdn9orRxQM05cCSJxwrvIm27iFTi8UnX82ma3AiQ

https://vimeo.com/402577241?ref=fb-share&fbclid=IwAR2Su_y1hmE4FK5r-wObdn9orRxQM05cCSJxwrvIm27iFTi8UnX82ma3AiQ


 с отрицателен пад в налягането спрямо околните помещения, най-малко
15Ра с непрекъснат (визуален или автоматичен) контрол на пада в
налягането;

 с отделна вентилационна система с осигурени поне 6 (при настоящи сгради)
или 12 (при новостроящи се/реновирани сгради) въздухообмена/час;

 Вратата на изолатора се държи затворена, когато не се използва за
влизане/излизане. В идеалния случай е оборудван с активен въздушен шлюз
на входа/изхода (шлюз с принудително подаване на чист въздух); вратите на
шлюза са с визуална и звукова сигнализация при едновременното им
отваряне; разрешава се въздухът от шлюза да се подава към помещението.

 Обеззаразяване на въздуха и в други помещения на ЛЗ!!!

(НАРЕДБА № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински 
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции)

Изолатор с негативно налягане



Превенция според стандарта по ВБИ:

 Задължение на целия персонал

 Основни елементи 
 прекъсване предаването на ВБИ от пациент на пациент чрез 

прилагане на 
 стандартни и 

 допълнителни предпазни мерки 

 защита на пациентите чрез 
 ограничаване до минимум на инвазивни манипулации и 

 прилагане на подходяща антибиотична и имунопрофилактика

 защита на персонала от ВБИ след оценка на риска чрез
 осигуряване на лични предпазни средства

 имунопрофилактика

 обучение



Основи на профилактиката на 
вътреболничните инфекции според стандарта

 Стандартни предпазни мерки – задължителен минимум
 хигиена на ръцете - състои се от четири елемента, които се прилагат

отделно или в комбинация:
 миене на ръце
 дезинфекция на ръце
 защита на ръцете от контаминация чрез ръкавици
 грижи за кожата на ръцете

 средства за лична защита (лични предпазни средства/ЛПС)

 Деконтаминация – почистване, дезинфекция и/или стерилизация
 управление на болнични отпадъци
 безопасна употреба на остри режещи предмети

 Допълнителни предпазни мерки при
 инфекции,  предавани чрез контакт
 инфекции, предавани по 

 въздушно-капков път
 аерогенен път

 стриктна изолация – Кримска-Конго хеморагична треска, MRSA, ТОРС и др.



Започваме от ……. стандартните

предпазни мерки .......

1. Хигиена на ръцете

2. Целево носене на лични предпазни средства -

връхна престилка, ръкавици, защитни средства 

за устата, носа и очите

3. Деконтаминация - почистване и дезинфекция на 

оборудване, бельо и повърхности от околната 

среда

4. Управление на болничните отпадъци

5. Прилагане на системи за безопасност с цел 

предотвратяване на наранявания с игли и остри 

предмети

6. Асептична техника +

7. Респираторен етикет



Стандартни мерки – защото навсякъде има 
микроби:

От: https://www.topseatusa.com/flu-

season-is-upon-us/

От: https://twitter.com/cdcgov/status/1116386940499169280?lang=da

https://www.topseatusa.com/flu-season-is-upon-us/
https://twitter.com/cdcgov/status/1116386940499169280?lang=da


За спазване на изискванията за хигиена на ръцете от страна на 
персонала, в ЛЗ трябва да се осигурят:

- еднократни хартиени кърпи за подсушаване на ръцете след миене с вода

- дозатори с течен сапун и дезинфектант на алкохолна основа

- дозаторът за дезинфектанти следва да се задвижва с лакът или с крак, или да 
се използва т.нар. безконтактен дозатор

- нагледни материали за извършване на правилна дезинфекция на ръцете

- обучение и мониторинг за спазване на изискванията за хигиена на ръцете



Осигуряване на лични предпазни средства 
и безопасни условия на труд за персонала

 Подборът на личните предпазни средства се основава на 
оценката за нивото на риска в зависимост от вида на грижите 
за пациента и в съответствие с нормативната уредба в 
страната

 Включват:
 ръкавици
 защитни средства за очите (очила, шлемове)
 маски
 предпазно облекло - престилки, обувки/калцуни и шапки
Подробно са представени в Раздел V от медицинския стандарт по 

превенция и контрол на ВБИ.

 Спазват се и изискванията на Ръководство за превенция и 
контрол на COVID-19 в лечебните заведения на 
Министерство на здравеопазването 
(http://bulnoso.org/upload/COVID%2019%20Guideline-v2%5Fcompressed.pdf) 

http://bulnoso.org/upload/COVID%2019%20Guideline-v2_compressed.pdf


Ръкавици - според стандарта по ВБИ
 Ръкавиците трябва да имат CE маркировка и да отговарят на 

европейския стандарт EN 455, части 1, 2 и 3 (Медицински 
ръкавици за еднократна употреба).

 Предпочитат се т.нар. хипоалергични ръкавици без пудра 
поради алергизиращите протеини, съдържащи се в пудрата. 

 Използват се при:
 всички процедури, свързани с риск от контаминация с кръв, телесни 

течности, секрети и екскрети
 контакт с лигавица и увредена кожа

 Ръкавиците са за еднократна употреба. 
 След сваляне на ръкавиците ръцете се деконтаминират

(Категория IБ).
 Избор на ръкавици:

 Чисти, нестерилни ръкавици се използват при рутинни грижи за защита 
на ръцете на персонала от възможна контаминация или контакт с 
лигавица или увредена кожа, вкл. при грижи за пациент с инфекция, 
предавана по контактен път.



Ако четете само
заглавието, може 
да не разберете 
посланието: 
сменяйте 
ръкавиците!

„While gloves can protect 

your hands from coming 

into contact with these 

droplets, they will still 

remain on the surface of 

the gloves and may even 

last there for longer if 

they are not washed 

frequently, leading to an 

increased risk of catching 

the virus by touching your 

face or food with your 

gloves, as well as the risk 

of passing it on to others“ 
Dr. S. Deo





Защитни средства за очите (защитни 
очила, шлемове) според стандарта по ВБИ

 Защитните средства за очите (очилата, шлемовете) се носят 
винаги когато има риск от опръскване с телесни течности от 
пациента (например по време на аспирация на гърлен секрет, 
ендотрахеална аспирация и трахеостомия, сваляне на постоянен 
катетър и др.) (Категория IБ)

 При високорискови ситуации се препоръчва използване на лицев 
шлем за защита на очите, носа и устата

 Защитните очила трябва да отговарят на следните изисквания:
 да имат странични протектори и протектор за челото
 да са прозрачни, да не се замъгляват и да не се изкривяват
 предпочитат се защитни очила за еднократна употреба, но след почистване 

и дезинфекция могат да се използват и очила за многократна употреба

 Защитните средства за очите за многократна употреба се измиват 
и дезинфекцират след сваляне и след всяка манипулация







ЛПС – носете ги правилно!

Източник: https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-ppe-wearing-it-right.pdf

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-ppe-wearing-it-right.pdf


Маски според стандарта по ВБИ

 Маски се използват от:
 Пациентите с инфекции, предавани по въздушно-капков или аерогенен път, 

когато същите са извън изолационната стая.
 Медицинския персонал - за защита при риск от контаминиране с кръв, 

телесни течности, секрети и екскрети и за респираторна защита при 
пациенти с инфекции, предавани по въздушно-капков път, или аерогенни
инфекции, като туберкулоза и ТОРС.

 Избор на маски:
 В случаите по първа подточка по-горе се използва хирургична маска.
 В случаите по втора подточка, когато се касае за инфекции, предавани по 

аерогенен път, се използва респираторен тип маски с най-малко 95 % 
ефикасност на филтъра за частици с размер 1 микрометър.

 В случаите, когато се касае за извършване на високорискови (генериращи 
аерозол) процедури при пациенти с инфекции, предавани по аерогенен
път, като ТОРС, и при силно контагиозни заболявания, се използват 
респираторни маски с по-високо ниво на филтрация (FFP-3 или FFP-3v по 
европейския стандарт БДС-ЕN 149:2001

 Маските за еднократна употреба са предназначени само за индивидуално 
ползване. При контаминиране с телесни субстанции за подмяна на маската се 
използват чисти ръкавици, а ръцете се измиват/дезинфектират



http://bulepid.org/

http://bulepid.org/


Работно облекло според стандарта(1)

Предпазни престилки. Предпазната (изолационна) престилка 
(чиста, нестерилна) предпазва кожата и облеклото на 
медицинския персонал от контаминиране с телесни течности
 Предпазната престилка се използва при риск от контаминация 

на работното облекло с кръв, телесни течности, секрети и 
екскрети. По размер престилката трябва да е достатъчно 
дълга, за да предпазва работното облекло, и да се затваря 
откъм гърба или да се завързва около кръста

 Непромокаемата (пластмасова, гумирана) престилка за 
предната част на тялото се използва при риск от масивно 
контаминиране с кръв, телесни течности, секрети и екскрети. 
Предпочитат се престилки за еднократна употреба

 Замърсената престилка се съблича незабавно, ръцете се 
измиват и/или дезинфекцират



Работно облекло (2)
Шапки. Използват се:
 За да предпазят косата от контаминация, винаги когато има 

риск от опръскване с кръв и телесни течности/аерозоли, които 
могат да полепнат по косата и така да се пренесат чрез ръцете 
върху други части на тялото, напр. лицето или дрехите на 
медицинския персонал, или върху различни повърхности.

 Използват се подходящи по размер шапки за еднократна 
употреба, които плътно покриват косата.

Обувки/калцуни и ботуши/калцуни се използват за защита на 
персонала от опръскване с кръв, телесни течности, секрети и 
екскрети:

 При силно замърсени влажни подови настилки и при 
почистване на пода се обуват непромокаеми ботуши, които 
могат да се мият

 Калцуните трябва да бъдат за еднократна употреба и да са 
водонепропускливи



Оценка на риска и конкретни препоръки за 
контрол на инфекцията!

Носенето на ЛПС в повече от нужното може да не е подходящо за даден случай и да 
усложни процеса на правилното им сваляне и така - да увеличи риска за вас от 
самозамърсяване!
Международни експерти * не препоръчват двойни ръкавици, комбинации от маска / 
респиратори, средства за защита на главата и шията ** или калцуни за COVID-19 
защита при целия персонал, а само - при висок риск.

* World Health Organization, Public Health Agency of Canada, Center of Disease Control and 

Prevention, Public Health England, and Department of Health Australia

Ако носите ЛПС, уверете се, че знаете как да ги отстраните, без да се 
замърсите!!!

** операционни зали, обработка на медицински изделия, зони за приготвяне на храна, в 
COVID зони

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-appropriate-ppe-poster.pdf

https://sharedhealthmb.ca/files/covid-19-appropriate-ppe-poster.pdf


Don’t touch your face!

Не докосвайте очите си!

Не пипайте носа си!

Не докосвайте устата си!

 Носете маска !

с

контаминирани

ръце 

или 

ръкавици

Рисунки: ДениГИзползван е шрифт Parvolak

(https://github.com/vanyog/parvolak-font )

https://github.com/vanyog/parvolak-font


Организационни мерки
за намаляване на риска в здравното заведение:

 Отмяна/ограничаване на плановите процедури; 

 Използване на телемедицина, когато е възможно;

 Ограничаване на местата за достъп и управление на посетителите;

 Клинико-епидемиологичен алгоритъм за скриниране на пациентите, 
влизащи/постъпващи в здравното заведение;

 Подходяща сигнализация под формата на постери, брошури за методите на 
превенция;

 Въвеждане на набор от контролни мерки за всички пациенти, 
влизащи/постъпващи в здравното заведение, независимо от наличието на 
симптоми:

- Обособяване на достатъчно голяма зона за изчакване (дистанция)

- Осигуряване и задължително използване на ЛПС (маска и ръкавици) от 
страна на персонала при всички пациенти

- Поставяне в чакалнята на алкохолсъдържащ  дезинфектант за ръце (по 
възможност с автоматичен дозатор), както и кошче за отпадъци, на достъпно и    
удобно за използване от пациентите място; 



Определяне на зони според риска от COVID-19

 Зелена зона - Несъмнителни за COVID-19 пациенти / 
жители са тези, които не отговарят на критериите за 
тестване и / или тези, които се считат за „възстановени“ 
след карантиниране

 Жълта зона -COVID-19 съмнителни пациенти / жители, 
които са били тествани и резултатът е в очакване ИЛИ 
тези, които въз основа на клинични симптоми или 
история на експозиция трябва да бъдат тествани за 
COVID-19. 

 Червена зона - COVID-19 положителни пациенти / 
жители са тези, които са били тествани и имат
положителен резултат от теста и които не са били 
считани за „възстановени“ след боледуване от COVID-19 
или носителство

По идея от: https://sharedhealthmb.ca/files/ppe-provincial-requirements-outpatient-settings.pdf

https://sharedhealthmb.ca/files/ppe-provincial-requirements-outpatient-settings.pdf


Предпазни мерки на входа на приемното 
отделение/сектор за ранно разпознаване

на съмнителните случаи със SARS-CoV-2 инфекция:

 Обособяване на самостоятелни, добре вентилирани помещения за 
триаж на пациентите;

 Осигуряване на еднократна хирургична маска за пациентите, 
покриваща носа, устата и обхващаща брадичката, ако те са без такава 
при постъпване в лечебното заведение;

 Периодично интервюиране на чакащите пациенти за възможно 
бързо идентифициране на съмнителните случаи;

 Насърчаване на пациентите със симптоми на респираторна инфекция 
по време на триаж :

- да се самоидентифицират (кашлица, температура, болки в гърлото, 
задух, хрема и др.);

- да спазват респираторна хигиена / етикет при кашлица;

-да извършват хигиена на ръцете; 



Постер за респираторен етикет 
(изработен първоначално по повод епидемията от свински грип през 2009 г.)

Постерът е преведен 
и отпечатан в края на 
2019 г. по повод 
очакваната грипна 
епидемия в началото 
на 2020 г.

http://bulnoso.org/upload/

Flyer%5FFlu%5FBG%5Fok

%5Fcompressed.pdf

http://bulnoso.org/upload/Flyer_Flu_BG_ok_compressed.pdf


Ключови моменти при престоя в болница на 
съмнителни/ потвърдени случаи на COVID-19

 Незабавна изолация в самостоятелна  стая (с негативно налягане при 
определени случаи);

 Изключва се вентилационната/климатична система в стаята;

 В допълнение към стандартните предпазни мерки се прилагат и 
допълнителни (изолационни/бариерни мерки) от персонала;

 Критерии за  вида на ЛПС, правилно поставяне и безопасно 
отстраняване;

 Пациентите да бъдат лекувани/обгрижвани от отделен персонал; 

 Пациентът с COVID-19 в идеалния случай не трябва да бъде 
настаняван в същата стая с пациент с недиагностицирана 
респираторна инфекция; 

 Ограничава се транспортиране/придвижване извън стаята на 
пациента (хирургична маска);

 За транспорт да се използва предварително определен маршрут;



Ключови моменти при престоя в болница на при   
съмнителни/ потвърдени случаи на COVID-19

 Когато е възможно процедурите/тестовете да се извършват в 
стаята на пациента; 

 Осигуряване на преносимо Ro- оборудване в зоните на 
пациентите;

 Свеждат се до минимум трансферите на пациенти от стая в 
стая;

 Забраняват се свиждания и влизане в стаята на медицински 
персонал, който не е пряко ангажиран с грижи за пациента. 

 Посещенията се ограничават до абсолютен минимум. 
Посетителите се инструктират да носят подходящи ЛПС.

 Потвърдените случаи на COVID-19 трябва да останат в изолатор 
до покриване на комплекс от критерии за преустановяване на 
изолацията.



Примерни инструкции за персонала – при 
инфекция, предавана аерогенно



Примерни инструкции за персонала –при 
въздушно-капкова инфекция



Примерни инструкции за персонала –
инфекция с контактно-битов път на предаване



https://www.cec.health.nsw.gov.au/__data/

assets/pdf_file/0010/575362/COVID-19-

Infection-Prevention-and-Control-Advice-

for-Health-Workers-V3.1.pdf

Да се обединим, 
за да прекъснем 
веригата на 
разпространение 
на COVID-19

https://www.cec.health.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/575362/COVID-19-Infection-Prevention-and-Control-Advice-for-Health-Workers-V3.1.pdf

