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 Намираме се във време на сериозно изпитание за 
човечеството, в което централна роля имат 
медицинските специалисти от всички сфери на 
опазване на човешкия живот и общественото здраве, 
като цялокато цяло

 Пандемията на коронавирусната инфекциозна
болест -2019 (COVID-19) продължава да засяга 
голяма част от света. 

 Познавнието за мерките за превенция и 
контрол на случаи с тежък остър респираторен 
синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е от 
осообена важност за ограничаването й и опазване 
здравето и живота на медицинския персонал



Начини на предаване на вируса SARS CoV-2
За да се изгради правилна стратегия за превенция и ограничаване на 
COVID-19 е необходимо познание за пътищата на предаване на вируса

Капков (Droplets)

• Респираторни капчици 
се генерират, когато 
заразен човек кашля 
или киха .

• Всеки човек, който е в 
близък контакт с 

Контактен (Contact)

• Капките също могат 
да попаднат на 
повърхности, където 
вирусът може да 
остане 
жизнеспособен; 

Въздушно-капков
(Airborne)

•Само процедури,  
генериращи аерозоли:

• трахеална интубация, 
неинвазивна вентилация, 
трахеотомия, 
кардиопулмонална 

Modes of transmission of virus causing COVID-19:implications for IPC precaution recommendations, WHO Scient Brief, 29.03. 2020.

• Всеки човек, който е в 
близък контакт с 
някой, който има 
респираторни 
симптоми (кихане, 
кашлица), е в риск да 
бъде изложен на 
потенциално 
инфекциозни 
дихателни капчици

жизнеспособен; 

• по този начин, 
непосредствената  
околна среда на 
заразен индивид може 
да служи като 
източник на 
предаване (контактно 
предаване).

кардиопулмонална 
реанимация, ръчна 
вентилация преди 
интубация и бронхоскопия

• *airborn/ във въздуха = 
разпространение на 
инфекциозен агент, 
причинено от разпростран
ението на капкови ядра 
(аерозоли), които остават 
заразни във въздуха на 
големи разстояния и време



 Принципи на стратегиите за превенция и контрол 
на инфекциите (IPC), свързани
с медицинското обслужване –ИСМО при съмнение 
за COVID -2019 инфекция

 За да се постигне максимална ефективност в 
отговор на епидемията от SARS CoV-2 (COVID-19),  
като се използват стратегиите и практиките, 
препоръчани в този документ на СЗО*, 

трябва да се създаде програма за превенция и  трябва да се създаде програма за превенция и 
контрол на инфекциите (IPC) със специализиран и 
обучен екип , която да бъде подкрепена от
националното и висше ръководно управление. 

*Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при
медицинско обслужване на пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV
www.mh.government.org; 
Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) 
infection is suspected Interim guidance  25 January 2020 

http://www.mh.government.org/


 Стратегиите IPC за предотвратяване или 
ограничаване на разпространението в
лечебните заведения включват следното:

1. осигуряване на триаж, ранно разпознаване и 
контрол на източника (изолиране на
пациенти със съмнение за COVID-19 инфекция);
2. прилагане на стандартни предпазни мерки за 2. прилагане на стандартни предпазни мерки за 
всички пациенти;
3. прилагане на емпирични допълнителни 
предпазни мерки при съмнения за случаи
на COVID-19 инфекция;
4. осъществяване на административен контрол;
5. използване на екологичен и инженерен контрол.



Стратегии за превенция и контрол на инфекциите (IPC) за 
предотвратяване или ограничаване на предаването на COVID-19 
в лечебните  заведения

Стандартни предпазни мерки за всички пациенти

триаж, ранно разпознаване и контрол на 
източника/изолиране на пациенти съмнение за COVI9D-19

Допълнителни предпазни меркиДопълнителни предпазни мерки

Административен контрол

Контрол на околна среда и инженерен контрол

• Infection prevention and control during health care when COVID-19 infection is suspected -
Interim Guidance COVID-19 Disease commodity package

• Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
Interim guidance



 Предпазните мерки, за ограничаване на предаването, се 
основават на известния или предполагаем начин на 
предаване на микроорганизма.

 Те включват три категории:

– contact precautions - предпазни мерки при инфекции, 
предавани чрез контакт (напр. при MDR-мнижествено-
резистентни микроорганизми , Ebola, Lassa fever)

Категории предпазни мерки, основани на ограничаване  на 
предаването

резистентни микроорганизми , Ebola, Lassa fever)

– droplet precautions -предпазни мерки при инфекции, 
предавани чрез капчици (напр. при менингит)

– airborne precautions-предпазни мерки при инфекции, 
предавани по аерозолен, въздушно-капков път (напр. 
при ТВС , морбили)

 Някои инфекции изискват комбинация от категории, за да се 

предотврати предаването : напр. контактни + срещу 
капкови



Предпазни мерки при инфекции, предавани чрез 
контакт

 Мерки, предназначени да предотвратят предаването на 
инфекциозни агенти, които се разпространяват чрез 
пряк или непряк контакт с пациента или околната среда 
на пациента:

 осигуряване на подходящо настаняване на пациента;

 използване на лични предпазни средства (ЛПС), вкл. 
ръкавици и престилка;ръкавици и престилка;

 ограничаване транспортирането и придвижването на
пациентите;

 използване на еднократно или специално оборудване за 
обгрижване на пациента

 при липса на еднократни средства, деконтаминация на 
средства/оборудване между използването им ;

 приоритизиране на почистването и дезинфекцията на 
помещенията 



Какво включват предпазните мерки, основани 
ограничаване на предаването?

Стандартни предпазни мерки
+

Специално настаняване на пациента -изолация
(напр. самостоятелна стая, разстояние между 

леглата, отделен тоалет)
+

Обозначения
+

Адаптиран от: Routine practices and additional precautions in all HC settings, 3rd edition. Toronto: Public Health Ontario; 2012 .

+
Лични предпазни средства (ЛПС)

+
Еднократно оборудване и допълнително 

почистване
+

Ограничено транспортиране
+

Комуникация



 Настаняване на пациента:

- Самостоятелна стая

- Кохортна изолация(поне 1 m разстояние между пациентите)

- Да се избягва движение или транспортиране на пациентите, освен 
по медицински показания. Ако  е така, пациентът да е с медицинска 
маска

Съмнителни или потвърдени случаиСъмнителни или потвърдени случаи –– СтандартниСтандартни + + 
КапковиКапкови + + КонтактниКонтактни предпазни меркипредпазни мерки

Стратегии за превенция и контрол на инфекциите в контекста на COVID-19

маска

 Почистване на болничната среда

- Поне 2 пъти дневно, по-добре 3 пъти, често докосвани повърхности

- Фокусирайте се върху често докосвани повърхности, като започнете 
със споделените / общи повърхности, след което се придвижете до 
всяко легло на пациент; използвайте нова кърпа за всяко легло, ако 
е възможно; накрая пода (последен). Тоалет в самостоятелна стая-
поне 2 пъти дневно; Общи тоалетни: поне 3 пъти дневно

 Вентилация (проветряване)- добре вентилирана стая (60 L/s на
пациент)



 Медицинският персонал

- Хигиена на ръцете

- Защита на очите, N95/FFP2 маски, престилка и ръкавици

 Настаняване на пациенти:

Infection Prevention and control strategies in the context of COVID-19

Съмнителни или потвърдени случаи – Стандартни+ Капкови + 

Въздушно-капкови предпазни мерки

В клиниките за COVID 19 пациенти, където се извършват  аерозол-

генериращи процедури (АГП/AGPs) -COVID 19 КАИЛ

- Единична стая ; -Кохортна изолация (поне 1 m между леглата)

- Да се избягва придвижване или транспортиране на пациентите, освен по 
медицински показания. Ако е така, пациентът да носи медицинска маска

 Почистване на болничната среда

- Поне 2 пъти дневно, по-добре 3 пъти, често докосвани повърхности

- Фокус върху често докосвани повърхности, като започнете с общи повърх 
ности, след което се придвижете до всяко легло на пациент; нова кърпа за 
всяко легло, ако е възможно; накрая пода (последен). Тоалет в 
самостоятелна стая-поне 2 пъти дневно; Общи тоалетни: поне 3 пъти дневно

 Вентилация (проветряване)- добре вентилирана стая (60 L/s на пациент)



Рационална употреба на лични предпазни средства при COVID-19

ЛПС сами по себе си са недостатъчни !!! ЛПС не елиминират инфекцията, 

но намаляват риска от заразяване или пренасяне на инфекцията

Въпреки, че използването на 
ЛПС е най-видимата мярка за 
превенция и контрол на 
инфекциите , те все пак само една
от IPC мерките . При липса на
ефективен административен и 
инженерен контрол , ЛПС имат 
ограничена полза. ограничена полза. 
• Aдминистративният контрол

iвключва осигуряване на  
ресурси за IPC в ЛЗ .

• Контролът на болничната 
среда и инженерният 
контрол имат за цел
ограничаване разпростране 
нието на патогените , 
контаминация на 
повърхности и неодушевени 
предмети. 



Рационална употреба на 
Лични предпазни средства (ЛПС)

 Как да осигурим рационална и подходяща 
употреба на ЛПС в лечебните заведения (ЛЗ):

 тип на използваните ЛПС когато се полагат грижи за  тип на използваните ЛПС когато се полагат грижи за 
пациенти с COVID-19 ,

 вариращ съобразно вида на клиниката, тип на 
персонала и дейностите ? 



 Оценка на риска: eустановете риска от експозиция и 
степента на очакван контакт с кръв, телесни 
течности, респираторни капки и/или нарушена 
кожна цялост

Изберете кои ЛПС да поставите/носите въз 

Оценка на риска и стандартни предпазни 
мерки

 Изберете кои ЛПС да поставите/носите въз 
основа на тази оценка

 Това трябва да се прави при всеки пациент, 
във всеки един момент

Направете това рутина!



 Въпроси, които да си зададете:Въпроси, които да си зададете:

–– Ще вляза ли в контактЩе вляза ли в контакт с телесни течностис телесни течности или или 
кръвкръв??

–– Пациентът има лиПациентът има ли диариядиария?  ?  Повръща лиПовръща ли? ? 

–– Пациентът има лиПациентът има ли кашлица или кихане?

Оценка на риска (1)

–– Може ли случайно да бъдаМоже ли случайно да бъда оплисканоплискан или изпръскан или изпръскан 
с телесни течностис телесни течности ??

–– Може ли да се окажа в контактМоже ли да се окажа в контакт с наранена кожас наранена кожа илиили
ранарана??

–– Аз имам ли Аз имам ли наранена кожа или рананаранена кожа или рана ??



1. Имам ли нужда от защита 
за това, което ще направя, 
защото съществува риск от 

излагане на кръв и 
телесни течности, 

лигавици, ненарушена 
кожа или контаминирано 

Оценка на риска (2)

Въпроси за разглеждане Действия, които трябва 
да се предприемат

Аз трябва да следвам 
стандартните предпазни 

мерки защото има риск аз да 
бъда изложен на инфекция или 
да изложа пациента на моите 

микроорганизмикожа или контаминирано 
оборудване?

2. Имам ли нужда от защита
за това, което ще направя
защото пациентът има 

недиагностицирани
симптоми на инфекция?

микроорганизми

Трябва да предупредя някого за 
пациента, показващ симптоми, за 
да може да се постави диагноза,
и трябва да определя какви 

предпазни мерки да 
предприема, за да защитя 

другите и себе си



•• ТеТе проектирани ли са за задачата, която предстои да проектирани ли са за задачата, която предстои да 
предприемапредприема или за риска, с който ще се срещнаили за риска, с който ще се срещна??

•• ЗаЗа еднократна или многократнаеднократна или многократна употреба саупотреба са? ? 

•• Колко често трябва да ги сменямКолко често трябва да ги сменям, , почиствам илипочиствам или

 Въпроси, които си задаваме при избор на ЛПС

Оценка на риска (3)

•• Колко често трябва да ги сменямКолко често трябва да ги сменям, , почиствам илипочиствам или
дезинфекцирамдезинфекцирам??

•• Предлагат ли се в различни размериПредлагат ли се в различни размери? ? Ако даАко да, , кой кой 
размерразмер е найе най--подходящподходящ? ? 

•• Има ли някакви други проблеми, които трябва да Има ли някакви други проблеми, които трябва да 
знаете (като знаете (като доставка, съхранение, наличностдоставка, съхранение, наличност)?)?





Рационална употреба на ЛПС при COVID-19) според типа 
дейност

Създаване на протоколи за 
скрининг и триаж във
всички точки на достъп в 
здравната система , вкл. ДКЦ 
първична помощ, клиники, 
спешни отделения и спешно 
създадени структури. създадени структури. 

Сценарии:
• Няма случаи
• Спорадични случаи
• Клъстери от случаи
• Дифузно разпространение в общесвото



Тип на ръкавиците Показания

Стерилни ръкавици  Хирургия
 Инвазивни процедури wс висок риск от 

предаване на инфекция (напр. поставяне ЦВК)
 Асептични процедури (напр. въвеждане на 

катетър )

Нестерилни ръкавици  Риск от експозиция на кръв/телесни
течности (напр.въвеждане на вътресъдов 

Примери за показания за носене на ръкавици

течности (напр.въвеждане на вътресъдов 
катетър /прекратяване на приема, вземане на 
кръв, извънредни ситуации)

 Контакт с мукозни мембрани или
неинтактна кожа (напр. тазов / вагинален 
преглед, дихателни секрети)

 Индиректна експозиция –изпразване на 
легенче за повръщане, подпомагане на тоалета, 
обработка или почистване на замърсени 
инструменти / оборудване

Ръкавици за почистване/ за
по-тежък режим на работа

 Почистване на околната среда или 
оборудването

 Справяне с отпадъците



 Какво да направите, ако доставката на ръкавици 
е прекъсната или ограничена

 Извършете оценка на риска и:

– резервна употреба на ръкавици за ситуации, при 
които вероятността от контакт с кръв или телесни 

Приоритизиране на използването на 
ръкавици

които вероятността от контакт с кръв или телесни 
течности е висока

– Използвайте други бариери (кърпи, салфетки) когато
няма директен контакт със секрети на пациента

– използвайте “бездопирни техники” , ако е възможно 
при превръзки/ обработка на рани

– не използвайте ръкавици за дейности, които не 
представляват голям риск (напр. даване на перорални
медикаменти или имунизации )



 Това означава поставянето на 2 чифта ръкавици Това означава поставянето на 2 чифта ръкавици 
едновременноедновременно

–– Това Това не се препоръчва в повечето случаине се препоръчва в повечето случаи

–– Това Това е подходящое подходящо само при някои само при някои високовисоко--рисковирискови
процедури, коитопроцедури, които повишават риска от скъсване , повишават риска от скъсване , 
разрязване или перфориранеразрязване или перфориране на хирургичните на хирургичните 
ръкавициръкавици, , като ортопедични процедури....като ортопедични процедури....

Двойни ръкавици

ръкавициръкавици, , като ортопедични процедури....като ортопедични процедури....

 Други случаи вклщчватДруги случаи вклщчват протоколи за ЛПС, специфични протоколи за ЛПС, специфични 
за някои болестиза някои болести, , като хеморагична трескакато хеморагична треска, , forforпри които при които 
отстраняването на горния, замърсен чифтотстраняването на горния, замърсен чифт е важное важно

 В случаите на В случаите на COVIDCOVID--1919-- двойните ръкавици двойните ръкавици са са 
част от екпировката за клиники с аерозолчаст от екпировката за клиники с аерозол--
генериращи процедури, като КАИЛ и др.генериращи процедури, като КАИЛ и др.



Стандартни vs контактни предпазни мерки

Дейности Стандартни Контактни

Лични предпазни средства

Ръкавици Само когато се очаква 
докосване, контакт с  кръв 
/телесни течности и
контаминирано оборудване и 
повърхности

Да– при влизане в стаята за осигуряване 
на грижи за пациента, когато има 
вероятност да докосне кръв / телесни 
течности и замърсено оборудване и 
повърхности

Престилка/водоус
тойчива

Само по време на процедури , 
за които се очаква генериране
контаминация с кръв и телесни 
течности замърсяване)

Да – при влизане в стаята, ако облеклото 
ще има значителен контакт с пациент, 
повърхности или други предмети в стаята

течности замърсяване)
повърхности или други предмети в стаята

Face protection
Surgical face mask

Само по време на процедури, за 
които се очаква да генерират 
аерозол a

По време на процедури, при които
се генерира аерозол a

Защита на 
очите/лицев
шлем

Само по време на процедури, 
които генерират контаминация 
с кръв/телесни течности

По време на процедури, които могат да 
генерират замърсяване с кръв и 
телесни течности

а- Само за ситуациите, които могат да провокират контаминация на мукозните мембрани (уста и
нос), и процедури, генериращи значително количество аерозоли; аспирация, стоматология, 
интубация, физиотерапия на гръдния кош и други подобни

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 
2007 guideline for isolation precautions: preventing transmission of infectious agents in healthcare settings; 
CDC 2019   



Организационни мерки
за намаляване на риска от COVID 19 в 
здравното заведение:

 Отмяна/ограничаване на плановите 
процедури; 

 Използване на телемедицина, когато е 
възможно;

Ограничаване на местата за достъп и  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 на ;



 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 
(маска и ръкавици) от страна на персонала при (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; 



 ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
ЗА ВСИЧКИ   ПАЦИЕНТИ



Стандартните предпазни мерки включват : 

 хигиена на ръцете и респираторна хигиена   ,

 използването на подходящи лични предпазни 
средства (ЛПС) според оценката на риска, 

 безопасни инжекционни практики безопасни инжекционни практики

 управление на опасните отпадъци ,

 подходящо спално бельо, почистване на 
околната среда и 

 стерилизация на оборудването за грижа за 
пациентите.

НАРЕДБА No 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, 
обн., ДВ, бр. 43 от 14.05.2013 г., в сила от 11.05.2013 г.) 



 СЗО продължава да подчертава изключителното 
значение на честата хигиена на ръцете, 

 дихателния етикет и

 почистването и дезинфекцията на околната среда,

 както и значението на поддържането на физически 
разстояния и избягването на близък, незащитен контакт 
с хора с треска или респираторни симптоми.

 Настоящите препоръки на СЗО подчертават важността 
на рационалното и целесъобразно използване на 
всички ЛПС, не само на маски, което изисква правилно 
и строго поведение от страна на здравните работници, 

 особено при процедурите за сваляне на защитното 
облекло, маски, очила, шлем, ръкавици и др. и 
хигиенните практики на ръцете.



 В свой документ “В свой документ “Начини на предаване на вируса, 
причиняващ COVID-19: : последствия за 
препоръките за предпазни мерки по IPC

 СЗО изказва становището, че според настоящите
доказателства, вирусът на COVID-19 се предава между
хората чрез дихателни (респираторни) капчици
и контактни пътища

 СледователноСледователно предаванетопредаването нана вирусавируса COVIDCOVID--19 19 можеможе СледователноСледователно предаванетопредаването нана вирусавируса COVIDCOVID--19 19 можеможе
дада сесе случислучи чрезчрез директендиректен контактконтакт съссъс заразенизаразени
хорахора и и индиректениндиректен контактконтакт с с повърхностиповърхности вв
непосредственанепосредствена средасреда илиили с с предметипредмети, , използваниизползвани
върхувърху заразениязаразения човекчовек ((напрнапр. . стетоскопстетоскоп илиили
термометъртермометър).).

Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC 
precaution recommendations;  Scientific brief; 27 March 2020



 Въз основа на наличните доказателства, включително 
последни  публикации, 

СЗО продължава да препоръчва:

 предпазни мерки за капково предаване и 
контактни предпазни мерки за хората, които се 
грижат за пациенти с COVID-19, 

 както и контактни предпазни мерки и предпазни 
мерки за въздушно-капков път при обстоятелства , мерки за въздушно-капков път при обстоятелства , 
при които се извършват процедури за генериране 
на аерозол





 Здравните работници са на първа линия на
всяка реакция на огнища и като такива са
изложени на риск от инфекция с патогена на
огнището (в случая SARS CoV-2 /COVID-19). 

 Опасностите включват :

 излагане на патогени, дълго работно време, 
психологически дистрес, умора, професионално
изгаряне -burnout , стигма , физическо и психическоизгаряне -burnout , стигма , физическо и психическо
изпитание. 

 Важно е медицинският персонал да бъде запознат с Важно е медицинският персонал да бъде запознат с 
рисковете,  рисковете,  праватаправата и и отговорноститеотговорностите сиси, , 
включителновключително конкретниконкретни меркимерки, , необходиминеобходими заза защитазащита
нана безопасносттабезопасността и и здраветоздравето нана работнотоработното мястомясто



 Tрябва да се направи всичко 

възможно за опазване на здравето на 

медицинския персонал (HCW) 

от развитие на инфекция COVID-19. 

 Препоръките  включват значението на 

 увеличаване производството на ЛПС, 

 обучение на здравните работници за правилна употреба 
и 

 поддържане на висока степен на клинично подозрение 
за COVID-19 дори при пациенти без респираторни 
симптоми.

Wander, P., M. Orlov,  S. Merel, D. Enquobahrie. Risk factors for serious/critical 
COVID-19 illness in health care workers: Too many unknowns .Accepted 
Manuscript for Infection Control & Hospital Epidemiology as part of the
Cambridge Coronavirus Collection..



 Въпреки че са по-млади и здрави от общата популация 
със COVID-19, медицински работници имат сходни 
проценти на тежко / критично заболяване. 

 В Китай делът на тежките / критични заболявания на 
медицинския персонал намалява от 45% в началото на 
януари 2020 г. до 9% след 1 февруари (3 февруари)

 отразява повече последователно приемане на 
подходящи практики за контрол на инфекции, вкл. 
използването на лични предпазни средства-ЛПСизползването на лични предпазни средства-ЛПС

 Въпреки това продължават да се отчитат сериозни / 
критични заболявания на медицинските работници, 
което предполага, че използването на одобрени 
понастоящем процеси за контрол на инфекцията не 
предотвратяват изцяло тежкото / критично заболяване 
на медицинския персонал.

Wander, P., M. Orlov,  S. Merel, D. Enquobahrie. Risk factors for serious/critical COVID-19 
illness in health care workers: Too many unknowns .Accepted Manuscript for Inf Control & 
Hospi Epidemiology as part of the Cambridge Coronavirus Collect



Установени предразполагащи фактори в 
проучването:

Год Позиция град фактори експозиция Хипотеза за голям 
инокулум

1 29 Гастро
ентерол

Wuhan NA Чести визити на 
суспектна, след
5 дни ЛПС

Колоноскопия;Вирус 
във фецес 
(неизвестно преди)

2 29 М.с. Wuhan NA Обучение на 
пациенти в дома 
им за дезинф; ЛПС

Почистване фецес и 
др. в дома на болни

3 34 Офталм. Wuhan NA Лечение пациент Близък контакт при3 34 Офталм. Wuhan NA Лечение пациент 
глаукома

Близък контакт при
процедурите

4 40-49 СМП Washingthon NA ЛПС и IPC 
процедури 
спазени

Неизвестно

5 70 СМП Patrson
New Jersey

Age Ръководи през 
цялото време IPC
процедури и 
готовност

Неизвестно

6 67 ОПЛ Vareze
Italy

Age “Свършиха маски, 

но не спряхме. 
Бяхме внимателни 
и работихме”

Продължителна 
работа без ЛПС



WHO/ СЗО

 CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK: 

 RIGHTS, ROLES AND RESPONSIBILITIES
OF HEALTH WORKERS, INCLUDING KEY 
CONSIDERATIONS FOR OCCUPATIONALSAFETY 
AND HEALTH 

 ПРАВА, РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ на здравните 
работници,  включително ключови работници,  включително ключови 
съображения за професионална безопасност и 
здравето им



Правата на здравния работник включват 
работодателите и ръководителите на здравни 
заведения да:

 • поемане пълна отговорност за гарантиране на предприемането на 
всички необходими превантивни и защитни мерки за свеждане до 
минимум на риска за безопасност и здравето на работното място1;

 • предоставят информация, инструкции и обучение за
безопасност и здраве при работа, включително;

 o Опреснително обучение за превенция и контрол на 
инфекции (IPC); иинфекции (IPC); и

 o Използване, oбличане, събличане и изхвърляне на лични 
предпазни средства (ЛПС);

 • осигурете адекватни доставки за IPC и ЛПС (маски, 
ръкавици, очила, гащеризони, престилки, средства за 
дезинфекция на ръцете, сапун и вода, препарати за почистване) в 
достатъчно количество за здравеопазване или друг персонал, който се 
грижи за подозирано или потвърдено лице с COVID-19



Правата на здравния работник 
включват....

 *  Включително прилагането на системи за 
управление на безопасността и здравето 
на труда за идентифициране на 
опасностите и опасностите и 

 оценка на рисковете за здравето и 
безопасността;

 мерки за предотвратяване и контрол на 
инфекции (IPC); 

 политики за нулева толерантност към 
насилие и тормоз на работното място



 запознаване на персонала с техническите 
актуализации на COVID-19 и предоставяне на 
подходящи инструменти за оценка, триаж, 
тестване и лечение на пациенти и за споделяне на 
информация за профилактика и контрол на 
инфекции с пациенти и обществеността

 осигуряване на среда без страх от наказание/ вина осигуряване на среда без страх от наказание/ вина 
за работниците да докладват за инциденти, като 
излагане на кръв или телесни течности от 
дихателната система 

 да съветва работниците относно да съветва работниците относно самооценката, 
съобщаването на симптомите и да останат у дома, , 
когато са болни;когато са болни;

 .......................................



Здравните работници трябва:

 Да следват установените процедури за
безопасност и здраве при работа, избягвайте
излагането на други на здравето и безопасността

 използвайтеизползвайте предоставенитепредоставените протоколипротоколи заза оценкаоценка, , 
триажтриаж и и лечениелечение нана пациентипациенти;;

 сесе отнасятотнасят къмкъм пациентитепациентите с с уважениеуважение, ,  сесе отнасятотнасят къмкъм пациентитепациентите с с уважениеуважение, , 
състраданиесъстрадание и и достойнстводостойнство;;

 поддържатподдържат поверителносттаповерителността нана пациентапациента;;

 дада поставятпоставят, , използватизползват, , свалятсвалят и и изхвърлятизхвърлят
личнителичните предпазнипредпазни средствасредства правилноправилно;;

 • • самонаблюдавасамонаблюдава сесе заза признаципризнаци нана заболяванезаболяване и и сесе
самоизолирасамоизолира илиили докладвадокладва заза заболяванезаболяване нана
мениджъритемениджърите, , акоако възникневъзникне;;



 “Health workers exposure risk assessment and management 
in the context of COVID-19 virus”

 “Оценка и управление на риска за здравни работници в 
контекста на вируса COVID-19”

 От изключителна важност е да се определя с помощта 
на предложените средства

 рискът от инфекция с вируса на COVIDрискът от инфекция с вируса на COVID--19 19 на на здравни 
работници, които са били изложени на контакт с работници, които са били изложени на контакт с 
пациент с COVID-19, и да се дадат  подходящи 
препоръки , в зависимост от техния риск от инфекция.

 ДДа а се се изследваизследватт и анализират и анализират рисковите фактори за
сериозни / критични заболявания на медицински 
персонал с COVID-19, да бъдат оценени и медицинските да бъдат оценени и медицинските 
работници адекватно защитени. работници адекватно защитени. 



Какви уроци научихме ?

 Важно значение на  Национално ръководствоВажно значение на  Национално ръководство за превенция и 
контрол на инфекциите и ограничаване разпространението на
COVID-19 в лечебните заведения, разработено от експерти на 
БАПКНИ “БулНозо”- да бъде лесно достъпно до медицинския 
персонал

 Обучение и обучение на медицинския персонал за мерките за 
превенция и контрол на инфекциите и специално за правилна 
употреба на ЛПС, вкл. симулация , видеоматериали и др. за “как употреба на ЛПС, вкл. симулация , видеоматериали и др. за “как 
се поставят и ка се свалят ЛПС… “

 Mониториране и контрол на къмплайънс-а на медицинските 
работници с оценката на риска и рационална употреба ЛПС

 Прилагане на система за оценка на рисковите фактори за 
медицинския персонал

 Добре организирана и координирана национална система за 
разпространение на ЛПС



 ВируснитеВирусните взривовевзривове саса естественаестествена частчаст отот животаживота, , казказвваа
Проф. ДПроф. Д--р р РичардРичард П. П. ВенцелВенцел, д, дмнмн,  ,  професор от катедрата по
Вътрешна медицина в Медицински университет, Вирджиния , 
специалист по инфекциозни болести и учен с приноси в превенция и 
контрол на инфекциите в световен мащаб. 

 Според него сме Според него сме склонни да се изненадваме всеки път, когато имаме склонни да се изненадваме всеки път, когато имаме 
ново огнище на вирусново огнище на вирус, който причинява епидемия. Съществува , който причинява епидемия. Съществува 
несигурност за това кога и колко тежък ще бъде вирусът, несигурност за това кога и колко тежък ще бъде вирусът, но предстои но предстои 
неизбежен поход с тях в съществуването на човечествотонеизбежен поход с тях в съществуването на човечеството

Трябва да изградим силен отговор на следващите вълни на Трябва да изградим силен отговор на следващите вълни на 
пандемия.

Нуждаем се от нова дефиниция на „пандемия“, като отговор на 
инфекциозна заплаха, изискваща международен капацитет за 
реакция.

Той трябва да измерва допълнителни необходими ресурси, 
включително медицинско предпазно оборудване, персонал, легла за 
интензивно отделение, храна и вода, диагностични тестове, лекарства 
и процента от вътрешния брутен продукт, който ни е необходим за 
контрол на пандемията. "



 Благодаря за вниманиетоБлагодаря за вниманието!!


