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Дами и господа!

Скъпи колеги и съратници!

Измина една година от излизането на последния 
брой на любимото ни списание. Тежка година, изпълне-
на с напрегнат труд, с въпроси без отговор, с оправдани 
надежди и неизпълнени предвиждания. Работехме упо-
рито, работехме всеотдайно, работехме денонощно. 
Скъпи нам колеги ни напуснаха завинаги. Запазихме 
светлия спомен за тях, но продължихме напред.

Днес Ви предлагаме новия брой на „Превантив-
на медицина“. В него на вниманието Ви предоставяме 
схема за специфична профилактика на инвазивни ин-
фекции, причинени от капсулирани бактерии при спле-

нектомирани пациенти с помощта на схема от имунизации. Продължаваме с анализ 
на хепатит В вирусната инфекция - намаляването на честотата на острите инфекции 
подчертава значението на националните ваксинационни програми в борбата с хрони-
фициране на чернодробните инфекции. Осигуряваме препоръки за оценка на здраво-
словното състояние на водолази, преболедували от COVID-19, относно тяхната спо-
собност да се завърнат на работа предвид промените в паренхима на белите дробове 
и сърцето след преболедуване. Хигиенната дезинфекция на ръцете продължава да 
бъде ахилесова пета в практиката на медицинския персонал, показва проучване сред 
150 работници и предлага действия за подобряване на знанията и практиките на пер-
сонала. Мозъчните инсулти са един от основните фактори за смъртността и инвалид-
ността в България и предлаганата проста профилактика с витамин В12 може да се 
превърне в решаващ елемент в борбата с това заболяване. Представяме обзор на 
развитието на коронавирусната пандемия, възможностите за поява на нови вирусни 
варианти и възможните решения за превенция на заболяването. Сензорно интегра-
тивната дисфункция е състояние, при което нервната система получава впечатления 
от околната среда, но среща трудност при интерпретирането и обработката на  ин-
формацията, което  води до липсващи  или неподходящи адаптивни двигателни и 
поведенчески реакции. Нарушенията в сетивната обработка  при деца в ранна детска 
възраст са една от причините за изоставане в психичното и двигателното развитие. 
Обсъждат се задачите на педиатричната рехабилитация за достигане оптимално или 
нормално развитие и подобряване на факторите, от които то зависи. Акцентира се и 
на опасната комбинация от пандемия и прииждащата вълна от мигранти, бягащи от 
горещите точки по света, към  Европейския съюз.

Клиничните случаи включват случай на Pagetoid reticulosis - бавнопрогресиращ 
вариант на периферен Т-клетъчен кожен лимфом при 82-годишна пациентка, с дъл-
гогодишна анамнеза за mycosis fungoides и се дискутират  възможните патогенетични 
механизми, прогностични варианти и подходящи терапевтични опции, и пациент със 
захарен диабет, при който поради напредналата диабетна ангиопатия и понижения 
имунитет, подбедрените ампутации не заздравяват първично и наслагването на ин-
фекция в оперативната рана усложнява клиничната картина. Чрез V.A.C.,( Vacuum 
Assisted Closure – неинвазивна система за активно заздравяване на рани) се осигу-
рява контролируемо локално отрицателно налягане, целящо да подобри локалната 
перфузия и да унищожи причинителите на инфекция

Дами и господа, Преди една година светът около нас се промени завинаги. Чо-
вечеството се оказа във водовъртежа на две взаимосвързани кризи – пандемията от 
COVID-19 и съпровождащите противоепидемични мерки, и сривът в икономиките на 
глобалните сили, инициирани от ограниченията в движението на хора и товари. Съ-
щевременно глобалното затопляне ни напомни за себе си – адски жеги, проливни дъ-
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ждове, огромни пожари - отнеха животи и нанесоха огромни материални щети. И тези 
климатични феномени ще стават все по-екстремни в идващите години. Настъпление-
то на делта варианта на коронавируса ще увеличи натиска върху здравната система, 
ще създаде условия за създаване на нови мутации и ще удари още повече по иконо-
миката на страната. В тези условия само добре обмислени и решително проведени 
действия ще ни помогнат да преминем успешно през кризата. Всеки план може да 
бъде подложен на съкрушителни критики. Добрият ръководител се отличава с това, 
че провежда своята политика целенасочено. Но отстъпки трябва да се правят поради 
настъпили обстоятелства. Ако тези компромиси са направени навреме и в определена 
последователност, те ще ни отведат до заветната цел. Един овчар не може да отведе 
стадото овце до пазара по права линия, но има много пътища да го направи.

Желая Ви здраве и успешна работа!

Доцент д-р Андрей Галев, д.м.н.ААААндрей ГаГаГаГале
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ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ ПРИ СПЛЕНЕКТО-
МИРАНИ ПАЦИЕНТИ

Галев А., Р. Правова

НПЦВЕХ, ВМА

Резюме: Пациенти с тотална или частична спленектомия се оказват особено 
уязвими към някои инвазивни инфекции, причинени от капсулирани бактерии. Такива 
инфекции често имат внезапно начало и протичат тежко. Честотата на инфекци-
озните заболявания при тези пациенти може да бъде намалена чрез прилагането на 
специфична профилактика с имунизации по схема.

Ключови думи: профилактика, спленектомия, ваксини

Адрес за кореспонденция: prev_med_bg@abv.bg

PROPHYLACTIC MEASURES IN SPLENECTOMY PATIENTS

Galev A., R. Pravova

SCMEH, MMA

Summary: Patients with total or partial splenectomy are particularly vulnerable to some invasive infec-
tions caused by encapsulated bacteria. Such infections often have a sudden onset and are severe. The inci-
dence of infectious diseases in these patients can be reduced by the application of specifi c prophylaxis with 
immunizations on a schedule.

Key words: prophylaxis, splenectomy, vaccines

Address for correspondence: prev_med_bg@abv.bg

Въведение: Далакът има ключово значение 
за регулиране на имунната хомеостаза чрез спо-
собността му да свързва вродения и придобития 
имунитет. Нарушенията във функцията му се дъл-
жат на различни етиологични фактори. С най-го-
лямо значение са някои хематологични и имуно-
логични нарушения, инфилтративни заболявания 
като саркоидоза, амилоидоза, различни туморни 
формации или кисти, както и не на последно място 
паразитни заболявания – например малария [3].

Провеждането на специфична профилакти-
ка се препоръчва не само при спленектомирани 
пациенти, но също така и при такива с хипоспле-
низъм или функционална аспления, следствие на 
други заболявания. Всички тези пациенти са из-
ложени на риск от развитие на тежки инфекции, 
най-често причинени от капсулирани бактерии. 
Сепсисът е често усложнение на инфекциите при 
спленектомирани и е свързан с висока смъртност.

Според проучванията на Holdsworth и ко-
лектив инфекциозната заболяемост при сленек-
томирани лица под 16-годишна възраст е 4,4%, а 
смъртността достига 2,2%. За сравнение с данни-
те при възрастни -заболяемостта е 0,9%, а смърт-
ността 0,8%. Това налага прилагането на част от 

препоръчителните ваксини най-малко 2 седмици 
преди провеждането на оперативна интервенция, 
в случай, че процедурата е в планов порядък. При 
спешни случаи експертите препоръчват постопе-
ративна профилактика, извършването на която да 
бъде осъществено във възможно по-кратки сроко-
ве.

Аспленията и хипоспленията са важни ри-
скови фактори за инвазивни инфекции, по-специ-
ално с капсулирани бактерии като Streptococcus 
pneumoniae (отговорен за повече от 50% от ин-
фекциите), Haemophilus infl uenzae тип b, Neisseria 
meningitidis.

Изчислено е, че рискът от смърт поради 
септицемия е 200 пъти по-висок при сплектомира-
ни пациенти, в сравнение с тези, при които слез-
ката е с нормална функционалност. Смъртта на-
стъпва в рамките на няколко дни или дори часове 
при повечето пациенти, развили като усложнение 
сепсис. Бактериите, причиняващи септицемия са 
предимно пневмококи (50-80% от идентифицира-
ните случаи).

Препоръките за провеждане на имунизации 
включват няколко задължителни ваксини и таки-
ва, които са с препоръчителен характер [4, 5].
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И двата вида пневмококова ваксина (Prevnar 
и Pneumovax) се препоръчват при пациенти с нару-
шена функционалност на слезката или проведена 
спленектомия. Според препоръките първата доза 
може да бъде с пневмококовата ваксина Prevnar, 
последвана от 1 доза Pneumovax най-малко 8 сед-
мици по-късно. Необходими са последващи бус-
терни дози 5 години след първата доза [8].

Друга ваксина от тези със задължителен ха-
рактер е срещу инвазивна менингококова инфек-
ция. Менингококовите ваксини, които се прилагат 
са два вида и имат за цел защита срещу менингит 
и други менингококови заболявания. По отноше-
ние на четиривалентната ваксина Nimenrix тя е 
показана за защита както на възрастни лица, така 
и при юноши и деца. Съдържа 4 щама от съот-
ветните серогрупи на Neisseria meningitidis - A, C, 
W-135 и Y. В случай, че не е поставяна ваксина-
та до сега, то трябва да бъдат приложени 2 дози, 
с минимално разстояние между тях 8 седмици. 
Провеждането на бустерни ваксинации също се 
препоръчва. Като при тази ваксина препоръките 
са това да става на всеки 5 години.

Освен четиривалентната ваксина се пре-
поръчва и едновалентната менингококова вак-
сина, която съдържа щам от различна серогрупа 
Neisseria meningitidis. Щамът е тип В, а ваксината 
Bexsero [6, 7].

Задължителна ваксина е и срещу 
Haemophilus infl uenzae тип b (Hib). Бактерията не 
може да оцелее дълго време в околната среда. 
Единственият известен гостоприемник са хора-
та. Често е налице безсимптомно носителство, 
поради което се увеличава рискът за заразяване 
при имунокомпрометирани пациенти, каквито са 
спленектомираните [1].

Противогрипната ваксина влиза в групата 
на препоръчителните за спленектомирани паци-
енти или такива с прояви на хипоспленизъм. По-
ставянето ѝ се провежда веднъж годишно, с една 
доза мускулно. При тази група пациенти не се 
препоръчва поставянето на живата атенюирана 
противогрипна ваксина. Препоръчва се профи-
лактиката да бъде с инактивирана ваксина.

Ваксината срещу тетанус и дифтерия, в 
комбинация с коклюшната компонента също е 
препоръчителна при групата на спленектомира-
ните пациенти. Тя се поставя на всеки десет годи-
ни и е заложена в имунизационния календар на 
Република България, но като двувалентна вакси-
на – без включен коклюшен щам.

Други препоръчителни ваксини са срещу 
причинителя на варицелата – херпесен вирус тип 
3, както и срещу човешки папилома вирус.

MMR ваксината за защита срещу морбили, 
паротит и рубеола също влиза в групата на препо-
ръчителните ваксини. Поставянето ѝ е с особено 
важно значение при паценти, при които не са по-
ставени дози от ваксината или при тях не е нали-
це доказан с лабораторни изследвания имунитет 
срещу тези заболявания.

Лицата с аспления или хипоспленизъм са 
изложени на повишен риск за развитието на тежка 

форма на малария при заразяване. Поради тази 
причина в случаите, в които се налага пътуване 
до ендемичен за заболяването регион се препо-
ръчват следните мерки: избягване на векторите 
на причинителя - например носене на дрехи с 
дълги ръкави и крачоли, използване на репелент 
или мрежи (за прозорци и легла). С основно зна-
чение е медикаментозната профилактика с анти-
маларийни медикаменти.

При спленектомирани пациенти е налице 
повишен риск от фулминантни форми на септи-
цемия, следствие на инфекция с Сapnocytophaga 
canimorsus. Бактерията е част от нормалната 
флора на устата при кучета и котки. Това е причи-
на при тези пациенти да не се препоръчва отглеж-
дането на домашни животно, особено от посоче-
ните видове. Поради риска от Лаймска болест 
и хеморагична треска, ухапванията от кърлежи 
налагат търсенето на своевременна медицинска 
помощ при инциденти.

Спазването на профилактичната терапия 
често е проблем. Пациентите трябва да полу-
чават ясни инструкции за търсене на незабавна 
медицинска помощ в случаите, в които е налице 
повишаване на телесната температура. При спле-
нектомираните и тези с хипоспленизъм пациенти 
е препоръчително да разполагат в домашната си 
аптечка с няколко групи антибиотици, които да 
приемат в случай на внезапна поява на необясни-
ма треска, след предварителна консултация със 
специалист, проследяващ състоянието [2].

На тези пациенти се препоръчва и носенето 
на специални гривни, които дават информация за 
състоянието им и имат отношение в случаите, в 
които им се оказва лекарска помощ.

Заключение: Всички пациенти с а- или хи-
поспленизъм, както и техните семейства трябва 
да бъдат информирани за евентуалните рискове 
от състоянието им. Освен това техните общопрак-
тикуващи лекари трябва да бъдат запознати със 
случаите им и да ги контролират. Редовното про-
веждане на специфична профилактика по схема 
срещу основните рискови инфекциозни причини-
тели може значително да намали риска от преж-
девременна смърт, следствие развитието на теж-
ки форми на септицемия.
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COVID-19 DELTA ВАРИАНТЪТ – МУТАЦИИ, 
РАЗВИТИЕ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Галев А., Р. Правова, Д. Желязков

НПЦВЕХ, ВМА

Резюме: Коронавирусите (Coronaviridae) са семейство РНК вируси, наброяващо 
около 40 вида. Повечето от тях заразяват животни, но могат да мутират, което им 
позволява заразяване и на други видове, включително и хора. Поради съвкупност от 
фактори в средата на декември 2019 г. един от тези вируси сложи началото на поре-
дица от мутации, които от своя страна доведоха до формирането на нови варианти, 
един от които изключително актуален през последните месеци – Delta вариантът. 
Вирусът  изправи епидемиолозите и медиците като цяло пред редица нови предизвика-
телства.

 Ключови думи: коронавирус, COVID-19, Delta вариант, ваксини

 Адрес за кореспонденция: andrey_galev@abv.bg

COVID-19 DELTA - MUTATIONS, DEVELOPMENT AND POSSIBLE SOLUTIONS

Galev A., R. Pravova, D. Zheliazkov

SCMEH, MMA

Summary: Coronaviruses (Coronaviridae) are a family of RNA viruses, numbering about 40 species. 
Most of them infect animals, but they can mutate, which allows them to infect other species, including humans. 
Due to a combination of factors in mid-December 2019, one of these viruses launched a series of mutations, 
which in turn led to the formation of new variants, one of which is extremely relevant in recent months - the 
Delta variant. The virus has posed a number of new challenges to epidemiologists and physicians in general.

Key words: coronavirus, COVID-19, Delta variant, vaccines

Address for correspondence: andrey_galev@abv.bg

Въведение: Вариантът Delta увеличава 
случаите на COVID-19 и повдига въпроса - Как 
новите щамове на вируса ще променят хода на 
пандемията. Учените възлагаха надежди, че след 
създаването на специфична профилактика срещу 
коронавируса, в лицето на ваксина, в популация-
та ще се развие т. нар. колективен имунитет към 
SARS-CoV-2, намалявайки риска от инфекция 
дори за лица без антитела срещу вируса. На база 
резултатите от изследване, включващо 150 000 
души в Обединеното кралство, учените установи-
ха, че вариантът Делта е напълно доминиращ и 
че е налице намаление ефективността на вакси-
ните срещу COVID-19, достигащо в някои случаи 
до 49% [5].

Delta вариантът се разпространява почти 
двойно по-бързо от т. нар. Alpha вариант, който 
също е имал наполовина по-висока контагиоз-
ност от първоначалния оригинален щам на SARS-
CoV-2. По отношение на симптоматиката също се 

наблюдават разлики. Прояви като кашлица и за-
губа на обоняние са по-редки, за разлика от симп-
томи като главоболие, фарингит, ринит и треска, 
достигаща до 40˚ С. Данните са на база проучва-
ния във Великобритания, където повече от 90% от 
случаите се дължат на варианта Delta към днеш-
на дата [10].

Някои от експертите сравняват контагиоз-
ния индекс на варианта  Delta с този на варицела. 
Проблемът е, че новият щам не само се възпро-
извежда в по-голям брой копия, но и значително 
по-бързо, което предполага неговата по-изразена 
ефективност за разпространение. По данни на 
проучвания, проведени в Канада и Шотландия 
вариантът Delta причинява по-тежко изразена 
клинична картина в сравнение с предишните ва-
рианти, особено при неваксинирани лица. Поради 
което и групата на неваксинираните лица продъл-
жава да създава загриженост сред специалистите 
в областта [6, 9].
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Според данни на скорошен анализ невак-
синираните остават до пет пъти по-склонни да 
бъдат заразени, за разлика от лицата, преминали 
пълен имунизационен курс. Вероятността от хос-
питализация при неваксинирани също е по-висо-
ка – според данни от изследвания до 25 пъти [7].

Важно е да се отбележи, че ако вирусът се 
променя, то мутира и неговият спайк протеин – 
съответно създадените антителата може също да 
не се свързват напълно с антигенните частици на 
вируса и да не се осъществи желаната защита. 
Но отговорът на антителата е само част от имун-
ната защита, тъй като в като бариера се включва 
и Т-клетъчният отговор, който се влияе в значи-
телно по-малка степен от различните мутантни 
варианти. Поставянето на бустерни дози от вакси-
ната показва и увеличаване на защитата, дори и 
срещу новия щам. Специалисти наблюдават при-
знаци за намаляване на многобройните случаи на 
заразени и тежко болни, предизвикани от вариан-
та Delta в Израел, по-малко от месец след като 
започна прилагането на трета доза ваксина [7, 8].

Делта вариантът (B.1.617.2) е регистри-
ран за първи път през пролетта на тази година в 
Индия, където се разпространи масово и затова 
първоначално беше наричан индийска мутация. В 
Германия към днешна дата на мутацията се дъл-
жат повече от 15% от новите случаи. Вариантът 
притежава характеристики, които му позволяват 
да „заобикаля“ в определена степен действието 
на антителата, създадени след имунизация [2]. 

Това обеснява разпространението му в 
държави, в които големи части от населението 
вече са ваксинирани еднократно. Изследвания 
във Великобритания посочват, че една трета от 
лицата, които са се заразили с Delta варианта, 
вече са били получили първата доза от ваксината. 
Поради това прогнозите сочат, че новият вариант 
ще измести доминиращия Alpha вариант. Докато 
във Великобритания, около 90% от тестовете по-
казват инфекция с Delta вариант, то в Индия има 

съобщения за нов вариант на коронавируса, на-
речен Delta plus [2, 4].

Delta plus вариантът притежава допълни-
телна мутация, която го прави още по-агресивен. 
Сред 20-те мутации, идентифицирани с варианта 
Delta, две от тях се определят с решаващо зна-
чение за това той да се предава по-ефективно от 
по-рано регистрираните други щамове. В първите 
индийски доклади той е описан като „двоен му-
тант“. Едната мутация увеличава способността на 
варианта да се свързва с клетките на гостоприем-
ника, а другата го прави по-добър в насочването 
му към клетките в белите дробове [2, 4].

Заедно тези мутации са допринесли вари-
антът да стане значително по-лесен за разпрос-
транение и съответно дава възмжност за нови 
пандемични огнища в целия свят. Първата мута-
ция на Delta варианта носи обозначението L452R 
и е открита във варианта Epsilon, класифициран 
от СЗО. Мутацията прави спайк протеина на ви-
руса по-заразен, като увеличава способността му 
да се свързва с човешките клетки. Така мутациите 
в Delta варианта причиняват по-тежка форма на 
заболяването [2, 4].

Колкото по-широко се разпространява един 
вирус, толкова повече възможности създава за 
възникване на нови варианти, което е още един 
аргумент за ваксинирането. В резултат на проуч-
ване е установено, че инфекция с варианта Delta 
води до повече от 1000 пъти по-голям брой ко-
пия на вируса в дихателните пътища, отколкото 
инфекцията с оригиналния щам [3]. От немския 
институт „Роберт Кох“ предупреждават в тази 
връзка, че Delta мутацията ще стане най-разпрос-
транения вариант и в останалата част на Европа, 
a въпросът в случая е не дали, а кога.

Резултати от проучвания показват, че вари-
антът Delta произвежда същото количество виру-
си както при неваксинирани, така и при преминали 
пълен ваксинационен курс. Дори и напълно вак-
синирани лица могат да разпространят вируса [1].
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ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА HBV ИН-
ФЕКЦИЯТА

Гоцева А., М. Кунчев

Лаборатория по Вирусология,  ВМА - София

Резюме: Хепатит В вирусната (HBV) инфекция е сред най- често срещаните в 
световен мащаб. Разпространението на HBV в различните географски зони на света 
е неравномерно. В ендемичните региони серопревалентността е висока, както и сред 
т.нар. рискови контингенти. Приблизително 15 милиона души в европейския регион на 
СЗО живеят с хронична HBV инфекция. През последните години се отчита устойчива 
тенденция за намаляване на острите случаи на хепатит В, което е отражение на въз-
действието на националните имунизационни програми и подчертава ключовата роля 
на ваксинопрофилактиката в ограничаване разпространението на HBV инфекцията.

Ключови думи: HBV инфекция, хепатоцелуларен карцином

Адрес за кореспонденция: anelialg@abv.bg

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HBV INFECTION

A. Gotseva, M. Kunchev

Laboratory of Virology, Military Medical Academy - Sofi a

Summary: The hepatitis B virus (HBV) infection is amongst the most common worldwide. HBV  is 
spread unevenly in the different geographic zones of the world. In the endemic regions the seroprevalence is 
high as is in the so called risk contingents. Approximately 15 million people in the european region of WHO live 
with chronic HBV infection. During the last couple of years there is a durable tendency which show a decline in 
the acute hepatitis B cases which is refl ection of the impact of the national immunization programs and under-
lines the key role of the vaccine prophylaxis in the limitation of the spreading of the HBV infection.

Key words: HBV infection, HCC
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Въведение: Инфекцията с вируса на хепа-
тит В (HBV) е глобален проблем за общественото 
здраве. Приблизително 2 милиарда души по света 
имат доказателства за минала или настояща ин-
фекция с HBV [34].  Прилагането на ефективни про-
грами за универсална ваксинация в много страни 
доведе до значително намаляване на честотата на 
острите инфекции. Сред децата на възраст под 5 
години разпространението на хроничната HBV ин-
фекция е изключително ниско, по-малко от 1% [37]. 
Независимо от това, HBV продължава да бъде ва-
жна причина за заболеваемост и смъртност. СЗО  
изчислява, че през 2015 г. около 887 000 са смърт-
ните случаи от свързаните с HBV чернодробни за-
болявания [37]. Хроничната инфекция с HBV обу-
славя повишен риск от развитие на фиброза, циро-
за и първичен хепатоцелуларен карцином (НСС). 

Механизми на трансмисия
Основните механизми на заразяване с HBV 

са парентерален (кръвен), полов и вертикален 
(майчино - неонатална трансмисия) [25]. Допуска 
се и хоризонтален път на предаване на инфекци-
ята при тесен битов контакт с HВsAg (+) лице в 
семейството. HBV е силно заразен, поради висо-
ката му концентрация в кръвта (108 – 1010вирио-
ни/mL) [38], като инфекциозността корелира със 
степента на виремия. Вирусът се предава перина-
тално, както и чрез перкутанно или лигавично из-
лагане на заразена кръв или други телесни течно-
сти (полови секрети, слюнка, кърма) [13]. По лите-
ратурни данни рискът от развитие на инфекция с 
HBV дори след  единична експозиция с инфекти-
рана кръв или други телесни течности варира от 
6% до 30% при неваксинирани лица. HBV е сред 
основните кръвно- преносими вирусни патогени 
с доказан професионален риск за медицинския 
персонал [28]. HBV се предава чрез директен кон-
такт с инфектирана кръв  при убождане на кожа-
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та с контаминирани игли, ланцети, скалпели или 
други остри и режещи инструменти [1]. Заразява-
не може да настъпи при медицинска, хирургична 
или дентална процедура и във високорискови 
здравни отделения (диализни и спешни центрове, 
интензивни и реанимационни сектори). Перкутан-
ният начин е най-сигурният път на предаване на 
HBV инфекцията. Като индиректен път на зара-
зяване се определя непрекия механизъм на пре-
даване чрез инструменти или други повърхности 
контаминирани с кръв. Това се дължи на високата 
издръжливост на вируса в околната среда, като 
в изсушено със тояние на стайна темепература 
върху различни повърхности от болничната среда 
се запазва за около 1 седмица [35]. HBV е един от 
най-устойчивите вируси, резистентен на обичай-
ните дезинфектанти и алкохол.

Във високоендемичните зони (Африка на 
юг от Сахара, Източна Азия) перинаталната тран-
смисия от инфектирана бременна на новородено-
то е доминиращ път [10]. Независимо от начина 
на родоразрешение най- често заразяването ста-
ва по време на раждането, особено при травмати-
чен родов процес, който способства експозицията 
на новороденото със заразена кръв. Основен по-
казател за риска от заразяване на новороденото 
е нивото на HBV DNA на майката. Инфектираните 
новородени обикновено стават хронични носи-
тели на вируса. Рискът от хронична инфекция е 
обратнопропорционален на възрастта на придо-
биване на инфекцията [20]. Половото предаване 
на хепатит В е основен източник на инфекция във 
всички области на света, особено в нис ко енде-
мичните райони, като Северна Америка. 

Лицата с клинично проявена инфекция и 
безсимптомните носители представляват потен-

циални източници на  инфекция. Важно епиде-
миологично значение имат носителите, особено 
тези с активна вирусна репликация (HBеAg, НВV 
DNA). Като неактивни носители се определят не-
гативните за HBeAg с нормални стойности на ALT 
и ниски или неоткриваеми нива на HBV DNA ( < 
2000 IU / ml) [41].

Разпространение и социална значимост 
на НВV инфекцията

Известни са 8 генотипа (А-Н) на НВV с ха-
рактерно географско разпространение . Геноти-
пове A и D са най-често доказваните в Източна 
Европа [33]. В България преобладават  субгено-
типове D1 и A2 [12].

Хепатит В вирусната инфекция е сред най- 
 често срещаните в световен мащаб [26]. Около 
1/3 от човешката популация е била в контакт с 
вируса [20]. Приблизително 650 000 души умират 
годишно от чернодробна недостатъчност, обусло-
вена от HBV свързани чернодробна цироза и НСС 
[29]. Половината от всички случаи на НСС са при-
чинени от HBV [30]. По литературни данни HBV 
причинява около 1/4 от случаите на НСС в разви-
тите страни, но до 60% в развиващите се страни.

Разпространението на НВV в света е нерав-
номерно и със значителни географски вариации 
[24]. В ендемичните региони  серопревалент-
ността е висока, както и сред т.нар. рискови кон-
тингенти. Над 75% от хронично инфектираните 
лица живеят в Азиатско - Тихоокеанския регион, 
Африка и басейна на Амазонка. Ендемичността 
на инфекцията се определя от преобладаването 
на HBsAg в общата популация на даден регион. 
Обособени са три зони в света с различен сероп-
реваленс (фиг.1) [38].

Фигура 1. Глобално разпространение на НВV
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В нискоендемичните области (Северна 
Америка, Западна и Северна Европа, Австралия) 
разпространението на HBsAg е < 2% [35]. Сред  
хиперендемичните региони (> 8%) са  Югоизточна 
Азия, Субсахарска Африка, Централна Азия и ня-
кои източноевропейски страни [24]. Докладваното 
носителство на HBsAg за Европа варира от 0,1 % 
в Холандия и Ирландия до  > 7 % в Източна Турция 
[22]. Високо е разпространението на хроничната 
HBV инфекция в Източна Европа [17]. Данните за 
България сочат от 3-7 % честота на HBsAg, което 
отразява интермедиерното разпространение на 
инфекцията [39]. Положителни серологични мар-
кери за HBV (antiHBc total) са установяват при 30% 
от българската популация, особено над 40 годиш-
на възраст. В САЩ > 14 милиона са antiHBc total 
(+) [8]. В по-голямата част от страните от ЕС/ЕИО 
се отчита устойчив спад на новорегистрираните 
случаи на остра инфекция, съответно при хора-
та под 25 - годишна възраст са намаляли от 20% 
през 2008 г. до 12% през 2017 г. Тази тенденция за 
отчетливо понижение на общата заболяемост от 
остър вирусен хепатит В най-вероятно се дължи 
на изпълнението на националните ваксинацион-
ни програми срещу HBV [29]. Данните сочат почти 
27 000 случаи на хепатит В в ЕС/ЕИО през 2017 
г., като 58% се дължат на хронична инфекция. По-
сочва се най-голям брой инфектирани лица във 
възрастова група 40 - 49 г. [11].

Сред т.нар. рискови контингенти се отчита 
по- високо разпространение на HBV. Високата 
HBsAg серопозитивност е документирана сред 
мигранти и бежанци, идващи от райони извън 
Европа [21]. Установено е, че мигрантите пред-
ставляват приблизително 25% от случаите на 
хроничен вирусен хепатит В (ХВХВ) в ЕС/ЕИП. 
Влиянието на миграцията върху епидемиологи-
ята на хепатит B допълнително подчертава не-
обходимостта от разработването на скринингови 
програми, които да таргетират най - засегнатите 
мигрантски общности. Различията в национални-
те системи за наблюдение затрудняват по - под-
робния епидемиологичен анализ на докладвани-
те случаи. Международните насоки препоръчват 
скрининг на популации с висок риск от придоби-
ване на инфекция с HBV [41]. Сред ключовите 
рискови групи за инфекция с HBV са хора с мно-
жество сексуални партньори, мъже, които пра-
вят секс с мъже (MSM), интравенозни наркомани 
(ИВН), хемодиализирани пациенти (ХДП), HIV(+) 
лица, затворници и медицински работници. 

Хората, живеещи с HIV и хората в затвора 
са потенциално рискови за заразяване с HBV. 
Отчетено е високо разпространение на HBsAg 
сред затворници (диапазон от 0,3% - 25,2%), ИВН 
(0,5% - 6,1%) и MSM (0,0% - 1,4%) [19]. 

Затворниците са изложени на висок риск 
от инфекция с HBV поради редица рискови фак-
тори (т.е. употреба на интравенозни наркотици, 
необезопасени сексуални контакти, татуиране с 
нестерилизирани игли), които са в допълнение 
към специфичните характеристики на затворни-
ческата среда (ограничено пространство и прена-

селеност) [36]. Установената серопозитивност за 
HBsAg сред лицата лишени от свобода в Западна 
Европа е 2,4%, докато в Източна Европа е 10,4% 
[14]. Сред затворниците във Великобритания, Ир-
ландия и Франция честотата на разпространение-
то на HBsAg  е <1% [15], в Люксембург 7,0%  [32], 
10,7% в Португалия [27] и 2 5,2% в България [31]. 
Отчетено е много високо разпространение на 
HBsAg сред затворниците в Западна и Централна 
Африка - 23,5% [36]. 

Серопозитивността за HBsAg сред лицата, 
употребяващи инжекционни наркотици варира 
от 0,5% до 6,1%  [19]. Данните сочат 5,6% раз-
пространение на HBsAg сред ИВН в Кипър [16] и 
19,6% в Китай [6]. 

HBV е първият значим хепатотропен вирус, 
идентифициран в хемодиализните центрове [7]. В 
сравнение с общата популация, пациентите на хе-
модиализа са изложени на висок риск от придоби-
ване на инфекция с HBV [2,9]. В развитите страни 
разпространението на HBV сред ХДП е от 0 - 10%, 
докато в развиващите се страни е от 2% - 20% 
[18]. В арабските държави честотата на хронична 
HBV инфекция сред пациентите на хемодиализа 
варира от 2,0% в Мароко до 11,8% в Бахрейн и 
14 % в Саудитска Арабия [4]. Установеното раз-
пространение на HВV сред HIV позитивни лица е 
високо, като в две проучвания посочената честота 
на коинфекция е 8,5% и 9,3% [3,5]. 

Инфекцията с HBV води до значителна 
заболяемост и смъртност при хората, предимно 
чрез последиците от хроничната инфекция. Пре-
венцията на HBV инфекцията чрез имунизация 
е най-добрият начин за елиминиране на свърза-
ните с HBV заболявания [10]. Въпреки масовата 
имунизация срещу хепатит В, относителният дял 
на хроничната HBV инфекция все още не показ-
ва  низходящ тренд. През 2016 г. СЗО формулира 
план за действие за премахване на вирусните хе-
патити като заплаха за общественото здраве в ев-
ропейския регион до 2030 г., с цел 50% от хората с 
хронична инфекция да бъдат диагностицирани до 
2020 г. и 90 % до 2030 г. [40]. Ранното идентифи-
циране на лица с хронична HBV инфекция позво-
лява осигуряване на ранен достъп до антивирус-
на терапия, което от своя страна е от съществено 
значение за прогнозата. Лечението на ХВХВ е ви-
сокоефективно и води до потискане на вируса в 
90% от случаите [23]. Универсалната имунизация 
и постигането на висок ваксинален обхават имат 
ключова роля в ограничаване разпространението 
на инфекцията с HBV.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА ВОДОЛАЗИТЕ И ОЦЕНКА НА 
ГОДНОСТТА ИМ СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ 
COVID-19
Шопов Н., Л. Алексиев 

ВМА – катедра „Авиационна и морска медицина”

Резюме: 
Увод: Водолазната дейност изисква от практикуващите лица да са в добра фи-

зическа кондиция поради чувствителното натоварване на дихателната и сърдечносъ-
довата система по време на водолазните спускания. COVID-19 засяга белите дробове 
с потенциални последствия в белодробния паренхим, както и увреждания на миокарда. 
Затова въпросът за превенцията и кога даден водолаз, който е прекарал заболяване-
то, може да възобнови водолазната работа е особено актуален.

Целта на настоящото изложение е да представи подходи за превенция и оценка 
на водолазната годност на професионални водолази и водолази любители, прекарали 
COVID-19, в зависимост от тежестта на протичане на заболяването. 

Обсъждане: След анализ на научната литература и препоръките на различни 
международни водолазни и медицински организации e разработен и представен синте-
зиран медицински подход към водолазите от тези групи за оценка на тяхното физи-
ческо състояние, както решения и препоръки за възможността им да се завърнат към 
професионалните си водолазни задължения или да се спускат за развлечение. 

Изводи: Несъблюдаването на направените препоръки крие риск за здравето на 
конкретния водолаз, което може да застраши и безопасността на другите водолази в 
групата. Тъй като промените в здравния статус на прекаралите COVID-19 са много 
динамични е желателно водолазите да поддържат регулярен контакт с водолазен ле-
кар или друг лекар, запознат с тяхното състояние.  

Ключови думи: водолазна годност, водолазно спускане след COVID-19, водолазна екс-
пертиза

Адрес за кореспонденция: drschopov@abv.bg

DIVING AFTER COVID-19

Shopov N., L. Alexiev

MMA – Department of Aviation and Marine Medicine

Abstract 
Introduction: Diving requires practitioners to be in good physical condition due to the sensitive load on 

the respiratory and cardiovascular systems during the descents. COVID-19 affects the lungs with potential 
consequences in the lung parenchyma as well as myocardial damage. Therefore, the question of prevention 
and when a diver who has been ill can resume diving is particularly relevant.

The purpose of this presentation is to present approaches for prevention and assessment of  diving fi t-
ness of professional divers and recreational divers who have spent COVID-19 depending on the severity of 
the disease.

Discussion: After analyzing the scientifi c literature and the recommendations of various international 
diving and medical organizations, synthesized medical approache to divers from the groups for assessment 
of their physical condition have been developed and presented, as well as solutions and recommendations for 
their ability to return to their professional diving duties or go down for sport.

Conclusions: Failure to follow the recommendations poses a risk to the health of the individual diver, 
which may endanger the safety of other divers in the group. As changes in health status are very dynamic, it is 
desirable for divers with COVID-19 to maintain regular contact with a diving doctor or other physician familiar 
with their condition.
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Увод
Водолазната дейност изисква от практикува-

щите лица да са в добра физическа кондиция по-
ради чувствителното натоварване на дихателната 
и сърдечносъдовата система по време на водо-
лазните спускания. Тежкият остър респираторен 
синдром коронавирус две (SARS-CoV-2, по-ната-
тък наричан „COVID-19“) засяга белите дробове с 
потенциални последствия в белодробния парен-
хим [1]. По време на водолазно спускане газосъ-
държащите анатомични пространства постоянно 
са подложени на механично въздействие, като се 
компресират по време на спускането и се разши-
ряват по време на декомпресията. Тези потенци-
ални промени в обема на газа създават риск от 
поява на баротравма и декомпресионно заболя-
ване, следователно общият консенсус е, че здра-
вите бели дробове са задължително изискване 
за извършване на водолазни спускания [2, 3]. Во-
долазните спускания също така създават значи-
телни стресови фактори върху сърдечносъдовата 
система в резултат на повишаване на системното 
кръвно налягане, централизацията на обема на 
кръвта, термичния стрес от потапянето във во-
дата, увеличаване консумацията на кислород и 
влиянието на хипер и хипоксията [4]. Практиката 
вече показа, че е необходимо различен период от 
време, в зависимост от тежестта на протичане на 
заболяването и индивидуалните особености на 
водолаза, за да може той да се възстанови на-
пълно след преболедуване от COVID-19. Затова 
въпросът за превенцията и кога даден водолаз, 
който е прекарал заболяването, може да възобно-
ви водолазната работа е особено актуален.

Цел 
Настоящото изложение има за цел да пред-

стави различни подходи за превенция и оценка на 
водолазната годност на професионални  водола-
зи и водолази любители, прекарали COVID-19, в 
зависимост от тежестта на протичане на заболя-
ването. 

Материали
За изготвянето на представените подходи за 

превенция на риска от провеждане на водолазни 
спускания от недоизлекувани водолази, които са 
прекарали COVID-19 и оценка на тяхната годност 
за водолазна работа, сa използвани препоръки и 
материали, публикувани от международни меди-
цински и водолазни организации. Анализирани са 
и са обобщени научни съобщения, документи и 
насоки по темата. Посочените препоръки за пре-
венция се базират и на наш опит от 38 военни 
водолази от формированията на ВМС, прекарали 
леки и умерени форми на COVID-19 в периода ок-
томври 2020 – февруари 2021 г., които сме наблю-
давали и оценявали клинично. 

Обсъждане
В момента има широко разпространени 

дискусии и опасения във водолазните и медицин-
ските общности относно годността за завръща-
не на водолазите към водолазни спускания след 
COVID-19. Проучвания, изследващи произхода 
и структурата на вируса, неговата патогенеза и 
клиничните характеристики на острото му пред-
ставяне нарастват, създавайки основа за доказа-
телства, от които да се черпи информация, как да 
протича процесът на оценка на водолазите. Въ-
преки това дългосрочните последици все още са 
неизвестни. COVID-19 проявява патофизиология, 
изключително важна за водолазните спускания с 
потенциално повишена чувствителност към раз-
витие на декомпресионна болест, артериална га-
зова емболия или имерсионен белодробен оток, 
дължащи се на сърдечни, белодробни и хемато-
логични увреждания [6].

Има много обсъждания относно оценката 
на новите кандидати за водолази или за връща-
нето към водолазната дейност на вече сертифи-
цирани водолази, които са прекарали COVID-19. 
При определени обстоятелства работодателите 
могат да изискват на част от водолазната кохорта 
(например на инструктори за рекреационно обу-
чение на водолази, на водолазите от промишле-
ната, военната или научната водолазна общност), 
ако те са дали положителен тест за COVID-19, да 
преминат медицинско (пре)сертифициране за во-
долазна годност с цел идентифициране или смек-
чаване на потенциалните рискове от последстви-
ята от COVID-19.

По-долу представяме протокол за поведе-
ние на медицинските лица при извършването на 
оценката за годност на водолазите, който е въз-
приет от повечето водолазни лекари.

Следните насоки са предназначени за оцен-
ка на водолази, за които има подозрение за забо-
ляване от COVID-19, но понастоящем са безсимп-
томни и субективно са се върнали към изходния си 
толеранс към физическо натоварване. За наглед-
ност прилагаме две таблици, които трябва да се 
използват последователно. Таблица 1 изисква да 
се направи задълбочена история на заболяването 
на водолаза, за да може той да се класифицира 
по подходящ начин. Категориите на водолазите 
се основават на представянето на симптомите и 
тежестта на заболяването, включително имало ли 
е нужда от приложение на кислород по време на 
лечението, рентгеновите изображения, нуждата от 
и нивото на хоспитализация и наличие на сърдеч-
но засягане. Водолазът трябва да бъде поставен в 
най-високата категория, когато отговаря на който 
и да е (не на всички) от тези критерии. 

Например, всеки пациент, който е бил хос-
питализиран или се е изисквало използването на 
допълнителен кислород, автоматично се кате-

Keywords: diving fi tness, diving after COVID-19, diving expertise

Address for corerespondence: drschopov@abv.bg
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горизира като умерен или тежък. Всеки пациент, 
който се е нуждаел от прием в интензивно отде-
ление или някаква асистирана вентилация, като 
двустепенно положително налягане в дихателните 
пътища (BiPAP), непрекъснато положително наля-
гане в дихателните пътища (CPAP) или интубация, 
се категоризира като тежка. Ако пациентът е бил 
хоспитализиран и има данни за влошена сърдеч-
на дейност, то също се поставя в тежка категория.

След като пациентът е категоризиран въз 
основа на тежестта на първоначалното му за-
боляване, таблица 2 се използва за насочване 
към какъв подход по отношение на изследвания 
се препоръчва при него, преди да се върне към 
водолазна дейност. Първоначалната препоръ-
чителна визуализация е рентгенова снимка на 
гръдния кош и компютър томография (СТ), която 
се извършва, ако рентгеновата снимка е необи-
чайна. CT сканирането (потенциално с образи при 
вдишване/издишване) би било по-чувствително 
от рентгенографията за откриване на аномалии, 
но нашата позиция е, че CT сканирането не е по-
казано, ако пациентът има нормална рентгено-
графия, функционално изследване на дишането 
(ФИД) и велоергометрия (ВЕТ). СТ може да бъде 
прекалено чувствителен за клинично незначител-
ни лезии, както да причини ненужно облъчване и 

има висока цена.
За прецизиране на евентуалните последи-

ци от прекараното заболяване в помощ са лабора-
торните изследвания на нивата на С-реактивния 
протеин (CRP), серумната и сърдечната фракция 
на креатинфосфокиназата (СК, СМ-МВ), D-димера 
и тропонина. Нашите наблюдения при 38 военни 
водолази показаха, че при 32 от тях СК не се беше 
нормализирала 2 месеца след преболедуването, 
а при 18 след 3 месеца стойностите бяха все още 
над нормата. Това наложи забрана за извършване 
на водолазни спускания до нормализирането на 
стойноститие на креат инфосфокиназата.  

Подробните указания в таблиците изискват 
по-строга и консервативна обработка, отколко-
то традиционно се изисква след вирусно респи-
раторно заболяване. Защото това заболяване, 
COVID-19, се оказва нетипично по редица аспе-
кти, включително със засягане на много органи и 
системи и има потенциални дългосрочни ефекти 
върху белодробната и сърдечносъдовата систе-
ма. Невъзможно е да се осигури алгоритъм, който 
да обхваща всички комбинации от естеството и те-
жестта на очевидните последствия от COVID-19, 
поради това вземането на решение вероятно ще 
се основава на сходни принципи на тези, прилага-
ни при оценката на подобни дихателни и сърдеч-

Таблица 1. Категории на водолазите според тежестта на симптомите
BIPAP = двустепенно положително поддържане на налягането в дихателните пътища; BNP = мозъчен натриурети-
чен пептид; CK-MB = фракция MB на креатинкиназа; CPAP = непрекъснато положително  поддържане на наляга-
нето в дихателните пътища; CT = компютърна томография; DVT = дълбока венозна тромбоза; ЕКГ = електрокарди-
ограма; ОИЛ = отделение за интензивно лечение 

Категория 0
НЯМА история и съмне-

ние за COVID-19 

Категория 1
ЛЕКИ СИМПТОМИ

на COVID-19

Категория 2
УМЕРЕНИ СИМПТОМИ

на COVID-19

Категория 3
ТЕЖКИ СИМПТОМИ

на COVID-19
Водолаз, който няма 
анамнеза и съмнение за  
COVID-19, трябва да  про-
дължи водолазната дей-
ност след нормално оце-
няване. Освен това бихме 
използвали тези критерии 
при тези, които може да 
са имали положителен 
скрининг PCR или тест за 
антитела, но без анамнеза 
за заболяване или симп-
томи, съответстващи на 
COVID-19.

Водолазът не е търсил 
здравни грижи или е 
получавал само амбу-
латорно лечение без 
доказателства за хипок-
семия.
● Не се нуждае от допъл-
нителен кислород
● Рентгенографията е 
нормална или не се е на-
лагало да се прави

Необходим е бил допълните-
лен кислород или е хипокси-
чен.
● Имал е необичайни рентге-
нография на гръден кош или 
CT сканиране
● Приет в болница, но НЕ се 
нуждае от механична (инту-
бация) или асистирана вен-
тилация (BIPAP, CPAP) или 
ниво на грижа за ОИЛ
● Има документация за нор-
мална сърдечна дейност, 
включително нормална ЕКГ и 
сърдечни биомаркери: тропо-
нин,  CK-MB и BNP.

Необходима е била ме-
ханична (интубация) или 
асистирана
вентилация (BIPAP, 
CPAP) или интензивно 
ниво на грижа.
● Сърдечно засягане, 
дефинирано като ненор-
мална ЕКГ или ехокар-
диограма, или повишени 
сърдечни биомаркери: 
тропонин,  CK-MB и BNP 
● Тромбоемболични ус-
ложнения (като белод-
робна емболия, DVT или 
друга коагулопатия)

носъдови проблеми, произтичащи от други причи-
ни. Поради потенциалните рискове (включително 
баротравма, намален толеранс към физически 
усилия, кардиомиопатия и ритъмни нарушения), е 
разумно да се направи задълбочена оценка на во-
долазите, които са се възстановили от COVID-19.

Симптоматичните водолази или тези, които 
имат необичайни тестове съгласно представените 
насоки, трябва да бъдат посъветвани да не 
извършват водолазни спускания (въпреки че 
всеки отделен случай ще трябва да се оценява 
индивидуално, като може да се очакват и 
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тежко протичане на заболяването водолазите 
може да се завърнат към водолазна дейност 
или да започнат първоначално водолазно 
обучение след като са се нормализирали всички 
лабораторни показатели и имат нормални ВЕТ 
и ФИД. Нашите наблюдения от няколко такива 
случаи от последните месеци са, че този период 
за възстановяване е повече от 3–5 месеца. 

Възможно е обаче да има и някои фини 
аномалии, като гранично ФИД или фина рентге-
нографска аномалия при иначе асимптоматичен 
здрав водолаз [7]. Те може да не представляват 
непременно доживотна забрана за водолазни 
спускания, тъй като много от последствията, кои-
то понастоящем са дисквалифициращи, могат да 
се разрешат с течение на времето и може водола-
зът да се повика за повторно тестване. 

Извън обхвата на тези публикация е да се 
предоставят подробни препоръки за всички тези 
възможности и ние силно препоръчваме тълку-

ването на резултатите от изследването, текущата 
преоценка или наблюдение на здравето и свърза-
ната с това решение за годност за водолани спус-
кания да включват мнение на лекар с обучение по 
водолазна медицина.

На този етап има сравнително малко лите-
ратура за правилните подходи при решаването на 
годността за извършване на водолазна дейност [8, 
9]. Като цяло наличнaтa информация се състои от 
поредици от случаи и семинари, както и доклади, 
някои от които сме цитирали в приложената биб-
лиография. Повечето препоръки са резултатите 
от консенсус и мнение на специалистите. Дълго-
срочните ефекти на COVID-19 са още по-малко 
разбрани и препоръките по-горе са направени с 
очакването, че те ще бъдат преразгледани, когато 
станат налични повече доказателства.

Заключение
Потенциалните последици от COVID-19 

изключения). Например, тези с трайно увреждане 
на паренхима, доказателства за задръжка на 
въздух в белите дробове, сърдечно увреждане 
или неадекватна физическа кондиция трябва да 

бъдат съветвани да не се гмуркат [10]. 
Като за леките случаи срокът за забрана 

на спусканията трябва да не е по-малко от 1 
месец, а за умерените симптоми 3 месеца. След 

Таблица 2. Препоръки за оценка на годността водолазите
Препоръките за оценка се основават на тежестта на заболяването на водолазите или при съмнение за COVID-19 
(вж. таблица 1). Ако резултатите са неизвестни или липсват, препоръките са за по-общи сърдечни и белодробни 
оценки. BNP = мозъчен натриуретичен пептид; CK-MB = фракция MB на креатинкиназата; CT = компютърна томо-
графия; ЕКГ = електрокардиограма; ФП = фас и профил; RSTC = Recreational Scuba Training Council.; ВЕТ = вело-
ергометричен тест; * - Ако има съмнение, че самоотчетеното ниво за физическа кондиция на водолаза отговаря на 
подходящи критерии или има притеснения, че няма да се разкрие основното сърдечно или белодробно заболява-
не, по-нататъшно тестване е оправдано

Категория 0
НЯМА история и съмне-

ние за COVID-19

Категория 1
ЛЕКИ СИМПТОМИ

на COVID-19

Категория 2
УМЕРЕНИ СИМПТОМИ

на COVID-19

Категория 3
ТЕЖКИ СИМПТОМИ

на COVID-19
● Да се постави в  из-
питателна група за  на-
бюдение или насоки от 
RSTC
● Рентгенография на 
гръдния кош само ако 
се изисква за професио-
нална група или RSTC 
насоки
● Не се изискват допъл-
нителни тестове

● Първоначален/ перио-
дичен преглед за водо-
лазна годност, насоки от 
RSTC
● Спирометрия
● Рентгенография на 
гръден кош (ФП); ако е 
необичайна, направете 
СТ на гръдния кош
● Ако толерансът към 
натоварване *, е неиз-
вестен (или е незадово-
лителен) извършете ВЕТ  
с кислородна сатурация

● Първоначален / периоди-
чен преглед за водолазна 
годност, 
насоки от RSTC.
● Спирометрия
● Рентгенография на гръден 
кош (ФП); ако е необичайно, 
направете СТ на гръдния кош
● ЕКГ
● Ехокардиограма (ако не е 
направена в стационара)
● Ако толерансът към нато-
варване *, е неизвестен (или 
е  незадоволителен) извър-
шете ВЕТ с кислоредна сату-
рация
● Следене на всякакви
други усложнения или симп-
томи при професионалните 
групи или  насоки от RSTC

● Първоначален / периоди-
чен преглед за водолазна 
годност или
насоки от RSTC
● Спирометрия
● Рентгенография на гръ-
ден кош (ФП); ако има про-
мени - СТ на гръдния кош.
● ЕКГ
● Повторете сърдечния тро-
понин, CK-MB и BNP, дока-
то се нормализират
● Ехокардиограма
● Ехокардиограма с нато-
варване и  кислородна са-
турация
● Следене на всякакви
други усложнения или симп-
томи при професионалните 
групи или  насоки от RSTC
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върху годността за водолазни спискания са ре-
ални, въпреки че хроничните последици от това 
заболяване все още не са известни. Водолазните 
лекари са упълномощени да продължат да оце-
няват годността за водолазна дейност, въпреки 
липсата на доказателства и следователно тряб-
ва да се позовават на миналия опит със сходни 
условия. Горните насоки представляват нашето 
настоящо мнение за най-добрите практики за 
превенция и ще продължат да се актуализират с 
придобиването на по-добро разбиране на новия 

COVID-19.

Изводи
Несъблюдаването на направените препо-

ръки крие риск за здравето на конкретния водо-
лаз, което може да застраши и безопасността на 
другите водолази в групата. Тъй като промените в 
здравния статус са много динамични е желателно 
водолазите да поддържат регулярен контакт с во-
долазен лекар или друг лекар, запознат с тяхното 
състояние.  
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МИГРАНТИ И КОРОНАВИРУС – ПРЕИЗВИКА-
ТЕЛСТВО ПРЕД ОРГАНИТЕ НА ОБЩЕСТВЕ-
НОТО ЗДРАВЕ, МЕЖДУНАРОДНА ОПАСНОСТ 
ИЛИ БИЗНЕС ЗА ТРАФИКАНТИТЕ?
Кънев А., Д. Димов, А. Галев 

Военнмедицинска Академия

Резюме: През 2015 г. балканският път за трафик на мигранти придоби нов сми-
съл. Приблизително 1,5 милиона търсещи убежище бежанци, от войната в Сирия, пре-
минаха през Турция и Гърция към Западните Балкани и след това към Западна Европа. 
Пандемията от COVID-19 не намали потока. 

Основните мерки за обществено здраве, като социално дистанциране, правилна 
хигиена на ръцете и самоизолация, не са възможни или са изключително трудни за при-
лагане в бежанските лагери. Психичните разстройства, като депресия и тревожност, 
както и прояви на насилие, които са по-разпространени сред уязвимите групи от насе-
лението, могат да бъдат изострени от настоящата пандемия. Принципите на соли-
дарност, справедливост и зачитане на човешките права трябва да бъдат от основно 
значение при отговора на COVID-19. 

Ключови думи: мигранти, COVID-19, здравни рискове, рискове за живота, незаконен бизнес. 
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Въведение: От 70-те години на миналия век 
балканския път се използва за контрабанда на 
наркотици (най-вече хероин) от изток на запад. 
Но през 2015 г. той придоби нова употреба, тъй 
като приблизително 1,5 милиона търсещи убежи-
ще мигранти, бягащи отчасти от войната в Сирия, 
преминаха през Турция и Гърция към Западните 
Балкани и след това към Западна Европа. След 
разпространението на COVID-19 в страните по 
света уязвимите и маргинализирани групи, като 
етнически малцинства, мигранти търсещи убежи-
ще и тези с ниски доходи и нисък социално-иконо-
мически статус са силно засегнати [4]. 

Пандемията от COVID-19 не намали потока 
на бежанци. Напротив, броят на търсещите убе-

жище мигранти, идващи на Западните Балкани, 
се е увеличил през 2020 г. Освен това, затваряне-
то на границите ограничи свободата на движение 
на хората по света, като същевременно даде тла-
сък на трафика на хора. Обикновено мигрантите 
пътуват от Запад на Изток. Има и признаци, че 
мигрантите се опитват да влязат в  Европейския 
съюз (ЕС), като се движат на изток, а не на запад, 
преминавайки от Сърбия, в България и Румъния. 
Видени са и мигранти, които влизат в Сърбия от 
България, близо до градовете Босилеград, Сур-
дулица, Димитровград и Зайчар [11]. Трите въз-
можни посоки: на север към унгарската граница; 
на запад към Босна и Херцеговина (през реките 
Сава или Дрина в Република Сърбия); или на се-
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верозапад към Хърватия (особено през Сид или 
Сомбор) [11]. Пандемията от COVID-19 разкри 
здравни различия между етническите малцинства 
и някои мигрантски групи, които са резултат от 
дългогодишно структурно неравенство и отдел-
ни социално-икономически характеристики. Тук 
може да се намери възможност за насърчаване 
на по-голяма справедливост в здравеопазването 
за различни етнокултурни общности [4]. Има мал-
ко данни за въздействието на COVID-19 върху 
заболяемостта и смъртността сред мигрантите, 
но тези от тях, които живеят в бежански лагери, 
центрове за задържане и приемните центрове, са 
изложени на особено висок риск от заразяване с 
COVID-19. Епидемични огнища на COVID-19 са 
документирани в пренаселени бежански лагери 
на континенталната част на Гърция, сред търсе-
щите убежище и бежанците в приемни центрове 
в Германия, и сред търсещите убежище в хостел 
в Португалия [5]. 

Цел: Настоящото проучване има за цел да 
направи обзор на литературата и да определи ри-
сковете, на които са изложени мигрантите, бежа-
нците и търсещите убежище, във времето на рес-
трикциите поради COVID-19, предизвикателства-
та, на които те са изложени и възможните мерки 
за намаляване на риска при работещите с тях. 

Поради сравнително скорошната поява 
на пандемията от COVID-19 и свързаните с нея 
рестрикции при пътуване, различни ограничения 
и мерки за социално дистанциране, разгледани-
те материали позволиха по-детайлно проучване, 
специално що се касае до начините на прид-
вижване, маршрутите и опасностите за живота и 
здравето на обследваната популация. Следва да 
се имат предвид и определени „нюанси“, когато 
се говори за мигранти, бежанци и търсещи убежи-
ще. Поради това, за краткост ще използваме само 
терминът „мигранти“. 

Използвани са методите на описание, епи-
демиологичен анализ, когато се касае за риска 
при различни начини на придвижване, дедукция. 

COVID-19 предизвикателствата при пре-
венцията сред мигрантите са лоша хигиена, 
недостиг на ЛПС, пренаселеност, психични 
разстройства и насилие.

Маргинализираните мигранти като бежа-
нци, търсещи убежище и мигранти без документи, 
се представят по различен начин по отношение 
на клиничната картина и резултатите, свързани с 
COVID-19 [3]. Тези особено уязвими лица, обик-
новено недостатъчно представени в анализите на 
смъртността [3], са изложени на по-висок риск от 
заразяване с инфекциозни заболявания, включи-
телно COVID-19 и да развият по-тежки усложне-
ния, поради лошите условия на живот, трудности 
при изпълнението на ограничителни мерки, не-
достиг на защитни предпазни средства, ограни-
чен достъп до процедури за тестване и лечение. 
Уязвимите хора имат по-малко възможности да се 
предпазят от заразяване поради липса на маски 

за лице, ограничен достъп до сапун и средства 
за дезинфекция на ръцете, и неспазване на меж-
дуличностна дистанция [8]. В допълнение, хората 
без подслон и мигрантите в несигурни жилищни 
условия, често живеят в общи помещения, които 
могат да благоприятстват разпространението на 
заразата и тежкия остър респираторен синдром от 
SARS-CoV-2 може да настъпи бързо, а откриване-
то на заболяването да се забави, поради ограни-
чен достъп до здравеопазване и социални услуги. 
Също така, те могат да бъдат част от общности, 
в които социалното дистанциране не се приема 
или не се приема като защитен метод. И накрая, 
психичните разстройства, като депресия и тре-
вожност, както и насилие, които са по-разпростра-
нени сред уязвимите групи от населението, могат 
да бъдат изострени от настоящата пандемия [8]. 

По този начин основните мерки за общест-
вено здраве, като социално дистанциране, пра-
вилна хигиена на ръцете и самоизолация, не са 
възможни или са изключително трудни за прилага-
не в бежанските лагери. Много хора, които са били 
засегнати от хуманитарни кризи, живеят в лагери 
или при полеви условия в приемащите ги държави. 
Тези лагери обикновено осигуряват неадекватни 
и пренаселени жилищни условия, които предста-
вляват сериозен риск за здравето на обитателите 
им и приемащото население. Липсата на основни 
удобства, като течаща питейна вода и сапун, не-
достатъчно присъствие на медицински персонал и 
липса на достъп до адекватна здравна информа-
ция са основни проблеми при тези условия [7].

Пандемията COVID-19 подтикна някои дър-
жави да предприемат стъпки за затваряне на гра-
ниците си, с цел намаляване на придвижването 
на тези групи, засягащи коридорите за нелегално 
преминаване на границите по света. В същото 
време може да има случаи на връщане на лица, 
търсещи убежище, върнати в страните им на про-
изход, където те са изложени на риск от преслед-
ване и при очевидно нарушение на международ-
ното право [7]. Към 03 юни 2021 г. Worldometer 
съобщава за 222 държави и територии, със слу-
чаи на COVID-19 (без Косово – съответно 223) с 
локално предаване на тежък остър респираторен 
синдром от SARS-CoV-2, много от които имат 
многобройно бежанско население. 

Криминални предизвикателства при кон-
трабандата на хора

Освен здравните рискове, на които са изло-
жени, мигрантите са застрашени и от контрабан-
дата на хора, която може да бъде много доходо-
носен бизнес. При контрабандистите на мигранти 
има строго разделение на „работата“ като канал-
джии. Най-общо те се разделят на фиксатори, 
вратари и пакетчици. 

Фиксаторите обикновено работят в грани-
ците на една държава. Някои от тях действат и 
като наблюдатели или разузнавачи. Когато в един 
град пристигнат нови групи мигранти, фиксато-
рите предават информация на контрабандисти-
те за размера и състава на групата. Често са с 
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таксита (някои от тях импровизирани или нели-
цензирани), които карат мигранти от провинция-
та до големите градове. Освен това те свързват 
мигрантите с контрабандисти или таксиметрови 
шофьори, предлагат маршрути и безопасни къщи 
и ги предупреждават за полицейски патрули. На 
мигрантите се дава истинско писмо от компания, 
със седалище в Западна Европа и документи за 
пътуване на човек, който прилича - но не е - на 
преносителя. Тези документи могат да бъдат по-
казани на полицията като доказателство, че миг-
рантът се „връща у дома“. 

Вратарите помагат на хората да преминат 
границите, включително чрез контакти в полици-
ята и граничните служби. Те отговарят на описа-
нието на организирана престъпна група, понякога 
дори с трансгранични престъпни мрежи. Те също 
са силно приспособими; дори по време на кризата 
с COVID-19, контрабандистите са намерили на-
чини да достигнат до мигранти и да организират 
контрабандни операции. Вратарите отварят вра-
тата към следващата държава по маршрута, като 
най-важното е влизането в държава от ЕС, като 
Хърватия или Унгария. Изглежда, че най-органи-
зираните и доходоносни форми на контрабанда са 
около границите, които са най-трудни за премина-
ване: между Гърция и Северна Македония; Север-
на Македония и Сърбия; Сърбия и Унгария; Хър-
ватия и Босна и Херцеговина. Престъпните групи 
на тези места изглежда са комбинация от местни 
жители, които познават терена и движението на 
полицията, както и граждани на страни, от които 
мигранти търсят убежище (Афганистан, Пакистан, 
Мароко и Сирия, използвани за преводачи). Вра-
тарите организират транспорт и с фериботни лод-
ки и салове през водни граници, като например от 
Сърбия до Босна и Херцеговина, през реките Дри-
на и Сава, или от Сомбор в Северна Сърбия през 
река Дунав до Унгария. Преминаването на река 
може да струва от 100 до 500 евро на човек.

Пакетчиците сключват пакетни сделки и 
правят големите пари от контрабандата на хора. 
Сключването на подобни сделки изисква висока 
степен на усъвършенстване и планиране, както и 
транснационални мрежи, документи и достъп до 
превозни средства. За няколко хиляди евро на 
мигрантите в Гърция или Турция се обещава па-
кетна сделка, която ще ги отведе до Западна Ев-
ропа. Преминаването на множество международ-
ни граници в региона може да струва от € 600 до € 
20 000 на човек, в зависимост от началната точка 
и дестинацията. По този начин мигрантите могат 
да достигнат Хърватия, Словения или в идеал-
ния случай Австрия от всяко от входните места 
на Западните Балкани, включително Какавия и 
Капщица в Южна Албания, Струмица и Гевгелия 
в Южната част на Република Северна Македония, 
и Ниш в Южна Сърбия. Цената, която се плаща от 
Иран или Афганистан до която и да е държава от 
ЕС, варира от 3 000 до 3 500 евро на човек, около 
6 000 евро от Пакистан. Сделките често се сключ-
ват в Гърция или Турция. 

Начини на преодоляване на предизвика-
телствата:

○ Само - и взаимопомощ 
Някои групи разчитат на собствената си 

комбинативност и контакти, за да си проправят 
път през границите и през държавите. Те също 
така разчитат на информация, придобита в бе-
жански лагери и безопасни къщи, чрез местни 
контакти или социални медии от, предишни групи. 
Освен това те използват маркировки, оставени по 
пътя (като тенекиени кутии, окачени на дървета, 
графити по сгради и т. н.). Някои дори вземат ре-
довни автобусни или влакови линии, например от 
Подгорица до Плевля в Република Черна гора или 
от Сараево до Бихач  в Босна и Херцеговина. Хо-
рата в движение са склонни да остават в бежан-
ски лагери, където има такива, или в безопасни 
къщи като частни домове, изоставени къщи или 
сгради. Някои дори са спали в гората. 

Опасности по пътя
○ Контрабандата, сама по себе си, е опас-

на. Освен здравните рискове за самите мигранти 
и населението на дадена страна същeствуват и 
други. Най-очевиден е рискът да бъдат хванати. 

○ Кражбата е друг риск. Много често кон-
трабандистите вземат всички пари от бежанците 
и след това просто ги оставят на пътя или по ня-
каква планинска пътека, така че мигрантите да не 
могат да се ориентират къде се намират [11]. 

В лагерите се случват грабежи, сбивания и 
дори убийства, сред мигрантите. При нелегално-
то пресичане на реки удавянето не е изключено. В 
Босна и Херцеговина, през зимата беше запален 
лагер, който в последствие стана необитаем. 

○ Жените, особено тези, които пътуват 
сами, са уязвими от изнасилване или принуда да 
плащат за пътуването си със сексуални услуги, 
или като натурално плащане (чистене, готвене, 
пране и т. н.) за контрабандата. Отчаяните миг-
ранти стават жертви на трафика на хора, включи-
телно чрез просия, дребни престъпления, прину-
дителен труд [11]. 

Въпреки това Балканите се считат за ниско-
бюджетен маршрут. Хората с повече ресурси 
търсят други маршрути и видове транспорт, на-
пример с лодки от Турция или Гърция до запад-
ноевропейските страни (особено Италия). Като 
алтернатива те могат да летят от едно от многото 
летища в Гърция (или от Турция или Сърбия) до 
ЕС, използвайки фалшиви или реални документи 
за пътуване, на хора с подобен външен вид [11]. 

 Заключение:
Операциите по търсене и спасяване на 

бежанци в централното Средиземноморие, където 
повече от 16000 мигранти са загинали от 2015 
г. до този момент [9] са прекратени за известен 
период от време, поради логистични затруднения, 
причинени от COVID-19. Няколко операции по 
търсене и спасяване, проведени преди COVID-19 
пандемията, в средиземноморските страни, 
доведоха до незабавна карантина на мигрантите в 
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приемните центрове. Тези мерки бяха предприети, 
въпреки че по това време нямаше потвърден 
случай на COVID-19 в Африка [7]. 

Принципите на солидарност, справедливост 
и зачитане на човешките права трябва да бъдат 
от основно значение при отговора на COVID-19. В 
противен случай светът рискува да изостави тези, 
които са най-онеправдани [2]. 

Извлечените поуки от по-ранни пандемии 
като ХИВ, и епидемии като Ебола, могат да бъдат 
приложени в настоящата ситуация. 

Разработването на алгоритми за профилак-
тика по отношение на мигранти е оправдано. Ос-
вен тестовете, и ранното лечение може да се има 
предвид разгръщането на мобилни болници (или 
поне обособени пунктове за първа помощ и три-
аж, с отделни помещения, осигуряващи най-малко 
дистанционна защита на медицинския персонал). 

Повечето градски квартали, със статут на гета, 
нямат официални здравни заведения, които могат 
да осигурят необходимите грижи на голям брой 
хора, а когато клиниките съществуват, разходите, 

разстоянието и затрудненията при лечение са 
бариери пред бедните, които търсят помощ [6]. 

В чисто икономически аспект, разходите за 
превенция от страна на общественото здравео-
пазване са значителни, и се покриват от бюджета 
на приемащите страни. 

Нелегалните приходи от контрабанда на 
мигранти обаче се оценяват в порядъка на поне 
50 милиона евро, което представлява значителен 
„черен“ пазар, особено в икономически бедните 
гранични райони [11]. 
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Резюме: Мозъчните  инсулти са сред водещите причини за смърт и инвалидност 
в България. Според националният здравен бюлетин болните с мозъчен инсулт пред-
ставляват около 80% от болните с наличие на мозъчно-съдови заболявания.  Всички 
витамини от В -групата са жизненоважни за функционирането на мозъка и на нервната 
система. В -витамините имат и ключова роля за преработването на вредната амино-
киселина хомоцистин. Хомоцистинът уврежда кръвоносните съдове и води до запушва-
нето им. Високите нива на хомоцистин в кръвта могат да преобразуват холестерола 
в т.нар. окислен липопротеин с ниска плътност, който също е много вреден за арте-
риите. Хомоцистинът ускорява съсирването на кръвта, а това е основен фактор за 
повечето сърдечни и мозъчни проблеми.
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Summary: Strokes are among the leading causes of death and disability in Bulgaria. According to the 
National Health Bulletin, stroke patients make up about 80% of patients with cerebrovascular disease. All B 
vitamins are vital for the functioning of the brain and nervous system. B-vitamins also play a key role in the 
processing of the harmful amino acid homocystin. Homocystin damages blood vessels and causes them to 
become blocked. High levels of homocystin in the blood can convert cholesterol into the so-called. oxidized 
low-density lipoprotein, which is also very harmful to the arteries. Homocystin accelerates blood clotting, and 
this is a major factor in most heart and brain problems
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Исхемичният мозъчен инсулт е сред воде-
щите причини за смърт и инвалидност в България. 
Според Националният здравен бюлетин болните 
с мозъчен инсулт представляват около 80% от 
болните с наличие на мозъчно-съдови заболява-
ния. Най-честите причини за исхемичния мозъчен 
инсулт са тромбоза, емболия и мозъчна хипопер-
фузия. Инициални симптоми са свързани с остро 
настъпила огнищна неврологична симптоматика 
или по-рядко количествени промени в съзнанието 
при засягане на мозъчният ствол. Основни  риско-
ви фактори за възникване на исхемичен мозъчен 
инсулт са свързани с напреднала атероматоза на 
мозъчните съдове, артериална хипертония, абсо-
лютна аритмия, хиперкоагулационни състояния и 
други. Диагностиката на исхемичния мозъчен ин-

султ включва нативно КТ изследване, което може 
да разграничи наличие на исхемичния мозъчен 
инсулт след 6-8 часа от инцидента. Визуализира 
се хиподенсна зона характерна за нарушено кръ-
воснабдяване. ЯМР е предпочитаното изследва-
не предвид възможностите за ранно диагностика, 
лечение и реканализация. 

Лечение на исхемичния мозъчен инсулт:
Конвенционалното лечение  при пациенти с 
исхемичен мозъчен инсулт е стандартизирано и 
включва лечебно-постелен режим и провеждане 
на лечение с интравенозни инфузии включващи 
съдоразширяващи медикаменти, ноотропни и др.
Лечението на исхемичните мозъчни инсулти, през 
последните години показа значително развитие 
постигайки впечатляващи резултати благодаре-
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ние на интравенозна тромболиза с рекомбинан-
тен тъканен плазминогенен активатор (rt-PA). 
Основен проблем за по-широкото приложение 
на тази техника се приема краткия „прозорец на 
възможности за лечение” от 3 часа, след настъп-
ване на симптомите, както и риска от възникване 
на хеморагия [3, 4]. Ето защо наличието на нев-
рохиругично звено е задължително при провеж-
дане на лечение с rt-PA с оглед необходимостта 
от адекватната и бърза хирургична намеса. Ендо-
васкуларните методи на лечение намират прило-
жение и тук предвид възможността за поставяне 
на стент с цел профилактика на възникване на 
мозъчен инсулт или интра-артериялна апликация 
на rt-PA което увеличава терапевтичният прозо-
рец до 6 часа от началото на заболяването [1, 2].
Най- застрашени  от недостиг на витамин В12 са 
възрастните хора, строгите вегетарианци, тези 
които употребяват системно алкохол, страдащите 
от различни хронични заболявания като болестта 
на Крон и др. Естествени източници на витамин 
В12 са яйцата, млякото, черния дроб и други мес-
ни храни. Други хранителни източници на витамин 
В12 са сардините и морските храни като цяло. 
Голяма част от хората над 65 години страдат от 
недостиг на витамин В12, а това се отразява се-
риозно на здравето им. 

Всички витамини от В-групата са жизнено-
важни за функционирането на мозъка и на нерв-
ната система. В-витамините имат и ключова роля 
за преработването на вредната аминокиселина 
хомоцистин. Хомоцистинът уврежда кръвоносните 
съдове и води до запушването им. Високите нива 
на хомоцистин в кръвта могат да преобразуват хо-
лестерола в т.нар. окислен липопротеин с ниска 
плътност, който също е много вреден за артериите. 
Хомоцистинът ускорява съсирването на кръвта, а 
това е основен фактор за повечето сърдечни про-
блеми. Според д-р Джулиан Уитакър годишно по-
ловината от инфарктите и смъртните случаи, при-
чинени от сърдечни заболявания в САЩ са пряко 
свързани с високи нива на хомоцистин. Витамин 
В12 и фолиевата киселина са особено полезни за 
организма, а двете заедно са идеалната комбина-
ция вещества, успешно борещи се с хомоцистина. 

Витамин В12 (цианкобаламин) е един от 
най-важните витамини от В - групата за предо-
твратяване на признаците на стареене. С въз-

растта количеството му в организма намалява.  
Фолиевата киселина, известна още като витамин 
В9, действа в комбинация с витамин В12, за да 
предпазва сърцето и да поддържа добри мозъч-
ните  функции. Естествени източници на фолиева 
киселина са цитрусовите плодове, доматите, спа-
накът, марулята, черният дроб и яйцата. Резулта-
ти от изследване на 9764 души на възраст между 
25 и 74 години, проведено в САЩ  и публикувано 
в научното списание «Лансет», показват, че за 
консумиращите храна богата на фолиева кисели-
на, рискът от инсулти намалява с 20%, а от сър-
дечносъдови заболявания - с 13%. Ако приемът 
й продължи над 3 г. рискът намалява дори с над 
30%. Обзорът, дава подробна информация за пол-
зата от такава профилактична мярка [8, 10]. Данни 
от нови изследвания позволяват на изследовате-
лите да препоръчат добавянето на този витамин 
от групата ‚В‘ дори в състава на брашното и други 
хранителни продукти при тяхното производство 
[5]. Учените от американския „Children‘s Memorial 
Research Center“ съветват да се употребяват 
дневно не по-малко от 300 мкг (микрограма) от 
него, което може да се постигне или с помощта на 
балансирана диета или чрез допълнителен прием. 

За съжаление хората над 50 годишна въз-
раст страдат от остър недостиг на фолиева кисе-
лина, тъй като приемат едва по около 235 микро-
грама дневно. Пушачите се нуждаят от до три пъти 
повече фолиева киселина от непушачите. Това 
вещество е жизненоважно и за жените, които 
имат намерение да раждат [6, 9]. Недостигът на 
фолиева киселина в организма на майката може 
да доведе до увреждания на мозъка и гръбначния 
стълб на плода. Приемането й е изключително 
важно и трябва да започне преди забременяване, 
тъй като докато разберете, че очаквате дете, мо-
зъкът и гръбначния му стълб са вече оформени. 
Нови научни изследвания доказват, че фолиевата 
киселина и то именно в комбинация с витамин В12 
сериозно намалява рисковете от рак на гърдата. 
Според различни  учени фолиевата киселина пре-
чи на грешките при репликацията на ДНК и спома-
га за регенерирането на метионина - ключов ком-
понент за синтеза на ДНК [7]. Те посочват още, че 
витамин В12 е необходим за да може фолиевата 
киселина да „върши работа“.  Препоръчва се  при-
емане на 1000 до 5000 микрограма дневно. 

Много често мозъчните инсулти са усложнение на първични заболявания – диабет, хипертония, 
атеросклероза. Добрите новини са, че бихте могли да намалите значително вероятностите да разви-
ете мозъчен инсулт, ако живеете и се храните здравословно:

1. Плодовете и зеленчуците (сурови и сварени на пара) могат да намалят значително риска. 
Зеленчуците създават най-добрата защита най-вероятно поради високото съдържание на 
влакна (известно е, че намаляват артериалното налягане). Плодовете и зеленчуците съ-
държат каротин и витамин С, както и други полезни вещества като танини, флавоноиди, 
фитоестрогени, които наред с другото могат да намалят и холестерина. Също така флаво-
ноидите са мощни антиоксиданти, имат и антитромботично действие (възпрепятстват слеп-
ването на тромбоцитите), следователно имат непосредствено значение за предпазването 
то исхемичен (тромботичен) инсулт. Тъй като не позволяват окисляването на холестерина, 
запазват стените на кръвоносните съдове в добро състояние, следователно намаляват ри-
ска и от хеморагичен инсулт. 

2. Упражнения: хората, които водят заседнал живот, рискуват двойно повече от останалите 
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да развият инсулт. Системните упражнения и движението от ранна възраст предпазват от 
инсулти в бъдеще, независимо то другите фактори – обществено положение, тютюнопуше-
не, наследственост, употреба на алкохол, хипертония и хранене. Продължаване на интен-
зивните упражнения в зряла възраст подпомага още повече профилактиката. Системните 
упражнения и подвижността може да възстанови здравето дори на инсултно болните. 

3. Пълноценни житни храни : жените, които ядат повече от една такава порция дневно, могат 
да намалят опасността от исхемичен инсулт с 35%. 

4. Тютюнопушене: то улеснява натрупването на мазнини в каротидната артерия – основната 
шийна артерия, която кръвоснабдява мозъка. Запушването й е основната причина за исхе-
мичния инсулт. Никотинът също така повишава артериалното налягане, а цигареният дим 
прави кръвта по-гъста и по-лесно образуването на тромб. С всяко вдишване на цигарен дим 
количеството на постъпващите в организма свободни радикали се увеличава многократно 
и по този начин съдейства за окисляването (увреждането) на кръвоносните съдове. Пре-
кратяването на тютюнопушенето във всяка една възраст намалява риска от заболяване на 
белите дробове. 

5. Хипертония и сърдечни заболявания – коронарната болест на сърцето (недоброто кръво-
снабдяване на сърдечния мускул), клапни пороци, ритъмни нарушения и други могат да 
предизвикат образуване на тромби в кръвта, които да достигнат до мозъка и да запушат 
артериални съдове. Най-честата причина за хипертонията е склерозирането на артериите, 
предизвикано от наслояването на мастни съединения по стените им. Ограничавайки въз-
можността за развитие на атеросклероза, ограничаваме и опасността от инсулт. Това озна-
чава поддържане на телесното тегло в границите на нормалното, ограничаване на стреса, 
промяна на начина на хранене, поддържане на двигателната активност. 

6. Антиоксиданти : жертвите на инсулта подобряват значително състоянието си при поддър-
жане на оптимална концентрация на витамин А в кръвта Добавянето на витамин С, Е, бе-
та-каротин към храната може да намали увредите от оксидация, а при възрастните високи-
те дози витамин С ги предпазват от инсулт. 

7. Диабет : диабетът предизвиква разрушаване на кръвоносните съдове по цялото тяло, вклю-
чително и мозъчните. Ако по време на инсулта стойностите на кръвната захар са високи, 
обикновено мозъчните увреждания са по-сериозни и по-обширни отколкото при регулирана 
кръвна захар. Ако поведението към диабета е адекватно, началото на усложненията, които 
увеличават риска от инсулт, може да се забави. 

8. Витамини от групата “В” – особено фолиевата киселина, В6 и В12: подпомагат разграж-
дането на хомоцистеина, който ако е в голямо количество, може да увреди кръвоносните 
съдове, създавайки предпоставка за отлагане на холестерин по стените им. Нивото на хо-
моцистеина се покачва при консумация на прекалено много количество метионин, особено 
когато произхожда от месото. Следователно наред с хранителните добавки от витамин В, 
трябва да се ориентирате към протеини от растителен произход (варива, непечени ядки, да 
два пъти седмично соя и др.) избягвайки напълно месото. 

9. Затлъстяване : повишава двойно риска от инсулт. Излишните килограми натоварват кръ-
вообращението и предразполагат към развитие на останалите рискови фактори – восоко 
артериално налягане, диабет, висок холестерин, временно спиране на дишането по време 
на сън. Направете всичко възможно за да поддържате теглото си в рамките на логичното. 

10. Орехите биха могли да помогнат за ограничаване на риска от възникване на инсулт, предла-
гайки ни важни мастни киселини омега 3 и други полезни мазнини, които са нужни за пред-
пазването от инсулт. Значимите мастни киселини ограничават формирането на тромб. Други 
източници на полезни мастни киселини са останалите ядки, семената, някои тлъсти риби. 

 11. Противозачатъчни средства – сега знаем, че приложението на хормонални препарати при 
жените, в действителност увеличава риска  от мозъчен инсулт с 41% през първите 5 годи-
ни. Опасността от образуване на тромби в кръвта е двойно по-голяма у жените, приемали 
хормони. 

12. Редовно миене на зъбите: различни проучвания сочат връзката на хигиената на устната 
кухина със здравето на сърцето. Изследователите са установили, че тези, които страдат от 
пародонтоза са подложени на два пъти по-голям риск от инсулт.

13. Не забравяйте, че според различни проучвания добавката на една скилидка чесън всеки 
ден към храната, ще намали значително възможността да се образуват тромби в организма. 

14. Установено е също, че приема на алкохол, независимо от количеството, увеличава опас-
ността от хеморагичен инсулт от 2 до 4 пъти. 
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PAGETOID RETICULOSIS – КЛИНИЧЕН СЛУ-
ЧАЙ С ОБЗОР НА ЛИТЕРАТУРАТА

Брощилова В. 1,2, Р. Шаркова1, В. Кантарджиев1

1 Отделение по кожни и венерически болести, ВМА, София
2 Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, Ме-
дицински университет „проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна

Резюме: Pagetoid reticulosis e бавнопрогресиращ вариант на периферен Т-клетъ-
чен кожен лимфом, представен от циркумскриптна еритемна плака, разположена по 
дисталните части на крайниците. Имунофенотипизирането на неопластичната попу-
лация разграничава три подварианта: CD4+ (хелперен); CD8+ (цитотоксичен / супресо-
рен) и CD4-/ CD8- (двойно-отрицателен). Представяме клиничен случай на 82-годишна 
пациентка с дългогодишна анамнеза за mycosis fungoides, която демонстрира рецидив 
с клинична и хистологична характеристика на Pagetoid reticulosis, представен от соли-
тарна псориазиформена еритемна плака, разположена по дорзалната повърхност на 
дясно ходило.  Дискутират се възможните патогенетични механизми, прогностични 
варианти и подходящи терапевтични опции в случаите на подобни трансформации. 

Ключови думи: Mycosis fungoides, Pagetoid reticulosis, епидермотропизъм
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PAGETOID RETICULOSIS – CLINICAL CASE WITH REVIEW OF THE LITERATURE 

Broshtilova V.1,2, R. Sharkova1, V. Kantardjiev1

Summary: Pagetoid reticulosis (PG) is an indolent form of peripheral T-cell lymphoma, presented with 
a well-circumscribed erythematous plaque on the distal aspects of the extremities. Three main subtypes are 
defi ned by immunohistochemical studies: CD4+ (helper); CD8 + (cytotoxic/ supressor) and CD4-/CD8- (double 
negative). Herein, an 82-year-old Caucasian woman with a long-standing history of mycosis fungoides, who 
experienced her last relapse of the disease as a solitary erythematous patch on the dorsum of the right foot, 
showing typical features of Pagetoid reticulosis, is described. The pathogenetic interaction together with some 
possible therapeutic and prognostic options in primary cutaneous T-cell lymphoma transformation is high-
lighted. 

Key words: Mycosis fungoides, Pagetoid reticulosis, epidermotropism
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Въведение
Pagetoid reticulosis  (PR) е рядък вариант на 

периферен Т-клетъчен кожен лимфом, принад-
лежащ към групата на mycosis fungoides (MF) [1]. 
Основна клинична характеристика на заболява-
нето е наличието на локализирана еритемна пла-
ка, най-често по дисталните части на крайниците. 
Хистологичната картина се представя от изразен 
епидермотропизъм на атипичната лимфоидна по-
пулация в отсъствието на дермален компонент. 
Прогресията е бавна. Левкемизация и висцерали-
зация са почти изключени [2]. 

Представя се пациентка с дългогодишна 
анамнеза за класически mycosis fungoides, коя-
то след двугодишна клинична и имунологична 
ремисия, развива рецидив с типичните характе-

ристики на Рagetoid reticulosis. Тази необичайна 
трансформация провокира научното внимание и 
сугестира различни хипотези за патогенетични ин-
теракции. 

Клиничен случай
Представя се 82-годишна пациентка с 20-го-

дишна анамнеза на mycosis fungoides. Заболява-
нето е клинично, хистологично и имунохистохи-
мично верифицирано като класически вариант, 
представен от ануларни и семиаркуатни еритемни 
плаки с фина питириазиформена десквамация, 
разположени по трункуса и крайниците. Периодич-
но скринирана за висцерализация и хематогенна 
дисеминация. До момента без данни за система-
тизация. Провежда поддържаща системна фото-
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химиотерапия с много задоволителен ефект. Дос-
тигната кумулативна доза 884 J/ sq.cm (17 курса 
по 15 процедури). Локалното лечение включва 
среднопотентни кортикостероиди и емолиенти. 
Последният регистриран рецидив от пролетта на 
2019г. демонстрира овални еритемни плаки, разпо-
ложени по трункуса, обхващащи около 10% от об-
щата телесна повърхност (Фиг.1, Фиг.2). Флоуцито-
метрично изследване на периферна кръв открива 
атипични лимфоидни клетки (CD4+/CD7-/CD26+) в 
несигнификантно количество. Достигната е пълна 
клинична и имунологична ремисия след 15 проце-
дури системна фотохимиотерапия (PUVA). 

През февруари 2021 г. рутинен клиничен 
преглед установява солитарна еритемна плака с 
диаметър 3 см, разположена по дорзалната по-
върхност на палеца на дясно ходило (Фиг.3). Ле-
зията е болезнена при натиск. Оформя централ-
на ерозия. Проведено хистологично изследване 
демонстрира средноголеми лимфоидни клетки с 
церебриформени ядра, плътно инфилитриращи 
целия епидермис с тотално воалиране на дер-
мо-епидермалната граница и некроза на горния 
епидермален сегмент (Фиг.4). Имунохистохимич-
ното маркиране показва CD4/CD8-положителен 
фенотип при отрицателна CD30 находка. 

Констелацията на солитарна еритемна пла-
ка и изразен епидермотропизъм дефинира диа-
гнозата Pagetoid reticulosis. Флоуцитометричният 
анализ разкрива несигнификантен клон CD4+/
CD7-/CD26- атипични лимфоцити в периферната 
кръв. Предложена е терапия с потентен локален 
кортикостероиден крем. На контролен преглед 
месец по-късно лезията не показва промяна. 

Фиг .3 Циркумскриптна еритемна 
плака с центрана ерозия, разположена по 
дорзалната повърхност на палеца на ляво 
ходило (февруари, 2021г.)

Фиг.4 Средноголеми лимфоидни клет-
ки с церебриформени ядра, инфилтриращи 
епидермиса с воалиране на дермо-епидер-
малната граница, оформяйки суперфициал-
на некроза. (H&E, x 200)

Дискусия
През 1931 г. Ketron и Goodman първи съ-

общават за 59-годишен мъж с обширни кожни 
ефлоресценции по трункуса и екстензорните по-
върхности на крайниците, клинично наподобява-
щи Mycosis fungoides, но хистологично предста-
вени от изразена интраепидермална лимфоидна 
инфилтрация [2]. През 1939г. Woringer и Kolopp 
представят 13-годишно момче с персистираща от 
6 години солитарна еритемна лезия, разположе-
на на предмишницата с аналогични хистологични 
характеристики [3]. Braun Falco и сътрудници об-
общават тези клинични наблюдения под термина 
Pagetoid reticulosis (PR), осланяйки се на цитоло-
гичното сходство между епидермотропните ати-

Фиг.1 Еритемо-инфилтративни плаки 
с ануларна и семиаркуатна конфигурация 
по трункуса (март, 2019г.)

Фиг.2 Овални еритемни плаки с 
питириазиформена десквамация по гърба 
(март, 2019г.)
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пични лимфоидни клетки и интраепидермалните 
аденокарциноматозни клетки, описани при болес-
тта на Paget на млечната жлеза [4].

PR засяга два пъти по-често мъжкия пол. 
Развива се обикновено в 5-6 десетилетие 5. Харак-
теризира се с предилекция към дисталните части 
на крайниците, макар да се описват случаи, обхва-
щащи лицето, трункуса и букалната мукоза 6. Ди-
семинираната форма на заболяването се отличава 
с по-агресивен клиничен ход и по-лоша прогноза. 
Локализираният вариант протича индолентно, без 
систематизация и хематогенна дисеминация. Опи-
сани са единични случаи на спонтанна регресия [7].

Основен акцент при верифициране на за-
боляването е хистологичният анализ. Характер-
ни особености са епидермалната хиперплазия с 
хоризонтално алтерниращи орто- и паракерато-
за [8]. Изразеният епидермотропизъм на сред-
ноголеми лимфоидни клетки с церебриформени 
хиперхромни ядра, заобиколени от бледо хало, 
воалиращи дермо-епидермалната граница, е па-
тогномоничният диагностичен критерий. Важен 
отграничителен от mycosis fungoides елемент е 
липсата на специфична лимфоцитна инфилтра-
ция в дермата, където е налице оскъден реакти-
вен възпалителен инфилтрат предимно от зрели 
лимфоцити, хистиоцити и плазматични клетки [9].

Съвременни имунохистохимични проуч-
вания демонстрират три различни атипичните 
лимфоидни фенотипа на епидермотропната по-
пулация: CD4+ (хелперен), CD8+ (цитотоксичен/
супресорен) и CD4-/ CD8- (двойно-отрицателен) 
10. Двойно отрицателният неопластичен клон се 
разглежда като пример за  γ / δ Т-клетъчни лим-
фоми, което се потвърждава от високия пролифе-
ративен индекс, демонстриращ над 50% позити-
витет за Ki-67 и повищената експресия на CD30 
[11]. За разлика от тези особености, атипичните 
лимфоидни клетки при mycosis fungoides демон-
стрират само T-хелперен фенотип и не експре-
сират CD30. Появата му обикновено се свързва 
с едроклетъчна анапластична трансформация и 
обуславя лоша прогноза. 

Друга интересна имунохистохимична харак-
теристика на PR е липсата в моноклоналия про-
лиферативен клон на CD45 експресия. Известно 
е, че наличието й обуславя активация на лим-
фоцитно-специфичната тирозин киназа (p561ck), 
която на свой ред стимулира синтеза и трансфор-
мацията на лимфоцитите. Липсата на тази моле-
кула може да бъде причина за благоприятния кли-
ничен ход на заболяването [12]. 

Терапевтичният подход при PR изисква ло-
кална апликация на кортикостероидни мази, близ-
кофокусна рентгенова терапия, локализирана га-
мателетерапия и фотодинамична терапия [5, 13, 
14]. Описани са случаи на спонтанна инволюция, 
което поставя предизвикателство пред лечебния 
екип за обективна преценка на оптималното съот-
ношение полза-риск. 

Представеният клиничен случай носи всички 
диагностични характеристики на PR. Изключително 
интересна е клиничната трансформация от дълго-

годишна, класическа форма на mycosis fungoides  
към солитарна, интраепидермална инфилтрация 
на атипичната лимфоидна популация. Това е въ-
трегрупова вариация в рамките на специфична раз-
новидност на първичните периферни Т-клетъчни 
лимфоми, поставяща важни за научната общност 
въпроси: 1. Колко достоверни са наличните диагно-
стични критерии за диференциране на отделните 
нозологични единици?; 2. Доколко съвременните 
методи на изследване дават възможност за отчет-
лива диференциация?; 3. Уместно ли е верифици-
ране на различни заболявания при сходни и често 
припокриващи се диагностични характеристики?   

Особен интерес представлява патогенетич-
ния процес, индуциращ наблюдаваната трансфор-
мация. Лансираната от нас хипотеза се основава 
на клиничната характеристика – солитарна плака 
по дорзалната повърхност на палеца на ходилото, 
изложено на непрекъснатa механичнa фрикция. 
Тази предилекция обуславя персистиращ физи-
кален тригер, който вероятно предразполага към 
мобилизация на паметови атипични Т-хелперни 
лимфоидни клетки и целенасочена инфилтрация 
в опит да се осуети хроничното механично възпа-
ление. Предполагаме, че именно персистиращата 
фрикция задейства като суперантиген изоморфен 
феномен на Koebner, обуславящ локализиран 
процес на инфилтрация на активирания атипичен 
неопластичен лимфоиден клон. 

В заключение, представи се анекдотичен 
случай на трансформиращ в солитарен вариант 
на Pagetoid reticulosis пациент с дългогодишен 
mycosis fungoides, вероятно провокиран от пер-
систиращ механичен тригер. Това клинично на-
блюдение поставя важни проблеми за вероятните 
вътре групови трансформации на периферните 
Т-клетъчни лимфоми както и възможностите за 
тяхната индукция под въздействие на тривиални 
механични тригери. 
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ПРОУЧВАНЕ НИВОТО НА ПОЗНАНИЕ ОТ-
НОСНО ХИГИЕННАТА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
РЪЦЕ СРЕД ЛИЧНИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИН-
СКИ СЕСТРИ
Стоева В.1, Х.  Бацелова1, А. Атанасовски2

1Катедра Епидемиология и МБС- ФОЗ, Медицински университет, Пловдив
2Катедра Детска дентална медицина – ФДМ, Медицински университет, Пловдив

Резюме: Целта е да се  проучи нивото на познание относно хигиенната дезин-
фекция на ръце и приложението на рутинни дезинфекционни мерки сред лични лекари 
и техните  медицински сестри. Проведено  е анонимно  анкетно проучване сред 150 
респондента , за да се оцени  познанията им относно  реалното  приложението на 
дезинфекционни мерки в ежедневната им практика. Анкетната карта съдържа 12 въ-
проса, свързани с методите и средствата на дезинфекция.  Сред анкетираните 82% 
знаят, че хигиенна дезинфекция на ръце се провежда преди и след работа с пациента, 
но 18% - само след работа. 30% дезинфекцират ръцете си, само, ако ръкавиците им 
са скъсани по време на работа, а 3% въобще не ги дезинфекцират. 21% от анкетира-
ните възприемат миенето с вода и сапун като дезинфекция на ръце. Познаването на 
рутинните дезинфекционни практики   е задоволително, но  считаме, че е необходимо 
следдипломно обучение и поддържаща квалификация, тъй като на част от въпросите, 
не получихме оптимални отговори.  

Ключови думи: дезинфекция, лични лекари , медицински сестри ,ръце на медицински 
персонал
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Summary: The aim is to study the level of knowledge about hygienic hand disinfection and the appli-
cation of routine disinfection measures among GPs and their nurses. An anonymous survey was conducted 
among 150 respondents to assess their knowledge of the actual application of disinfection measures in their 
daily practice. The questionnaire contains 12 questions related to the methods and means of disinfection. 
Among the respondents, 82% know that hygienic hand disinfection is performed before and after working with 
the patient, but 18% - only after work. 30% disinfect their hands only if their gloves are torn during work, and 
3% do not disinfect them at all. 21% of respondents perceive washing with soap and water as hand sanitizer. 
Knowledge of routine disinfection practices is satisfactory, but we believe that postgraduate training and sup-
portive qualifi cation are needed, as we did not receive optimal answers to some of the questions.

Key words: disinfection, GPs, nurses, hands of medical staff
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Въведение:
Личните лекари, както и техните медицински 

сестри ,по време на ежедневната си работа, са в 
непосредствен контакт с голям брой пациенти с 

най-различни заболявания. Това очертава тези 
професионални групи ,като рискови за разпростра-
нението на  ИСМО/ВБИ/НИ. Микроорганизми могат 
да бъдат пренесени в лекарския  кабинет чрез:
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-директен контакт с кръв, орални секрети и 
други секрети от пациента

-индиректен контакт с контаминирани обек-
ти [1-8].

Според Световната здравна организация, 
ръцете на медицинския персонал са фактор № 1 
за пренасяне на микроорганизми, както от паци-
ент на пациент, така и върху различни обекти от 
болничната  среда [7].

Повечето микроорганизми преживяват дъл-
го  при отсъствие на ефективна мярка за контрол.

Познаването и спазването на правилата на 
добрата медицинска практика са ежедневно про-
фесионално задължение на лекарите от всички 
специалности. 

Рискът от предаване на инфекции в ме-
дицинската  практика е свързан с наличието на 
източници на инфекции, както сред пациентите, 
така и сред  персонала - болни или заразоноси-
тели [1, 9]. Епидемиологично насочената анкета е 
в помощ, но във всички случаи трябва да се имат  
предвид аксиомите, че всеки пациент е потенци-
ално заразен и че всеки от персонала сам пази 
себе си. Медицинският стандарт за профилакти-
ка и контрол на вътреболничните инфекции (На-
редба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на 
медицински стандарт по превенция и контрол на 
вътреболничните инфекции в сила от 11.05.2013 
г.) регламентира задължителния характер на за-
щитата на пациенти и персонал [1].

Цел:  Да се проучи нивото на познание от-
носно хигиенната дезинфекция на ръце и прило-
жението в практиката  на рутинни дезинфекцион-
ни мерки сред лични лекари и медицински сестри.

Материали и методи:  Проведено  е ано-
нимно  анкетно проучване сред  общо 150  лични 
лекари и техните  медицински сестри от  3 област-
ни  града, за да се оцени  познанията им относно 
реалното приложението на дезинфекционни мер-
ки в ежедневната им практика .Анкетната карта 
съдържа 12 въпроса, като 2 от тях са отворен тип, 
свързани с методите  на дезинфекция, използва-
ни препарати, конкретни експозиции и др. Проуч-
ването е проведено юни 2018г.до януари 2020г.  
Резултатите са обработени статистически .

Резултати: Личните лекари и медицински-
те сестри, обхванати от нашето проучване са с 
трудов стаж над 5 години. Пациентите, обслужва-
ни от техните практики са представени в близки 
относителни дялове , съответно 58% имат практи-
ки под 2000 души и 42% имат практики над 2000 
души.  Сред анкетираните, 82%  отговарят пра-
вилно, че хигиенна дезинфекция на ръце се про-
вежда преди и след работа с пациента, но 18% 
считат, че е достатъчно да дезинфекцират ръцете 
си, само след работа, което ни кара да мислим, че 
преди контакт с пациента, ръцете им не са дезин-
фекцирани, каквито са категоричните разпоредби 
на всички нормативни документи (Фиг. 1).

96% оценят ръцете като фактор за пренос 
на микроорганизми от човек на човек и съответ-
но епидемиологичен фактор за разпространение 
на ИСМО, а едва 4% са отговорили отрицателно. 

Почти всички респонденти (98%) декларират, че 
провеждат  хигиенна дезинфекция на ръце в ра-
ботата си. за да предпазят, както себе си, така  и 
пациентите си. 

Получихме не достатъчно добри отговори 
на въпроса за дезинфекцията на ръцете, след 
носене на ръкавици:  30% дезинфекцират ръцете 
си, само, ако ръкавиците им са скъсани по време 
на работа, а 3% въобще не ги дезинфекцират. И 
двата отговора са неприемливи и ни карат да се 
съмняваме в реалното познаване и спазване на 
противоепидемичния режим (Фиг. 2).

Фиг. 2 Разпределение на отговорите 
относно  дезинфекцията на ръце, след 
носене на ръкавици:

Делът на тези, които не  сменят ръкавиците 
си при работа с всеки отделен пациент по наша 
преценка е висок - 11%, а 89%, съответно ги сме-
нят. Недвусмислените разпоредби на стандарта 
по ИСМО, по които всички би трябвало да рабо-
тят е, че ръкавиците се сменят при всеки отделен 
пациент.

Тревожно е, че  21% от анкетираните въз-
приемат миенето с вода и сапун като дезинфек-
ция на ръце. Миенето на ръцете е първата задъл-
жителна, но категорично недостатъчна стъпка в 
правилната деконтаминация на ръцете. 67% от 
общопрактикуващите лекари използват алкохол-
съдържащ,  дезинфектант, но в недостатъчните 
10 секунди, а едва 12 % правилно прилагат мето-
да на 6-те стъпки (Фиг. 3).

Колко време Ви отнема дезинфекцията на 
ръцете: при 42% това е 1 минута, 33% - 2 минути, 
11% дезинфекцират ръцете си в достатъчните 30 

Фиг. 1 Разпределение на отговорите, 
относно времето, в което  провеждат де-
зинфекция на ръцете:
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секунди и 14 % за недостатъчните 15 секунди. По-
дозираме автоматично отговаряне на въпроса , а 
не реално познание и изпълнение на правилото. 
Въпреки това 88% знаят, че има връзка между ко-
ректната дезинфекция на ръцете и превенцията 
на ВБИ/НИ. 12% не считат,че има връзка.

45% от личните лекари и  медицински сес-
три използват  алкохолсъдържащи дезинфектанти 
за  хигиенна дезинфекция на ръцете си, 30% -фе-
ноли/хлорни препарати, 21% са посочили вода и 
сапун като отговор и 4%-друго. За хигиенна де-
зинфекция на ръце се използват  комбинирани 
дезинфектанти на алкохолна основа.

17 %  не могат да посочат конкретни дезин-
фектанти, които използват в работата си, а едва 
53% могат да изброят над 3 конкретни  дезинфек-
танта.

Заключение:  Познаването на рутинните 
дезинфекционни практики от анкетираните 
лични лекари и техните медицински сестри  е 
задоволително, но  считаме, че е необходимо 
следдипломно обучение и поддържаща 
квалификация, както за личните лекари, така 
и за техните медицински сестри, тъй като на 
част от въпросите, не получихме оптимални 
отговори.  Анкетираните  се намират във висок 
професионален риск за разпространение на 
ВБИ/НИ  и това налага педантично познаване и 
изпълнение на правилата на добрата медицинска 
практика. 
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Фиг. 3 Метод на дезинфекция на ръце-
те:
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА V.A.C. ТЕРАПИЯ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИСОКО НИВО НА 
АМПУТАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТ С ФЛЕГМОН НА 
АМПУТАЦИОНЕН ЧУКАН СЛЕД ПОДБЕДРЕ-
НА АМПУТАЦИЯ ПО ПОВОД НА ДИАБЕТНА 
ГАНГРЕНА НА ДЕСНИТЕ СТЪПАЛО И ПОД-
БЕДРИЦА. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Цеков М.1, С. Марангозов1, М. Мирева2, С. Стратиева3 Т. Вълова4

1 Клиника „Съдова хирургия”-ВМА София
2 Медицински колеж „Йорданка Филаретова”- Медицински университет - София
3 Клиника „Нервни Болести – ВМА София  
4 Клиника “Кардиология”- ВМА София

Резюме: Захарният диабет уврежда артериалните съдове от различен калибър. 
Този процес започва още в началните етапи от развитието на заболяването и води до 
диабетна невропатия, микро- и макроангиопатия с оформянето на т. нар. невропатно 
стъпало, диабетно стъпало, а при ненавременно и неправилно лечение до гангрена на 
крайника, водеща от своя страна до тежки инвалидизиращи ампутации. Целта на съдо-
вата хирургия в тези случаи е да се овладее инфекциозния процес и да се свали макси-
мално нивото на ампутация. Често пъти при пациентите със захарен диабет, поради 
напредналата диабетна ангиопатия и понижения имунитет подбедрените ампутации 
не заздравяват първично. Появата на инфекция в оперативната рана допълнително 
усложнява клиничната картина.

Една от изполазваните методики за лечение на тежките инфекции е V.A.C.,( 
Vacuum Assisted Closure–неинвазивна система за активно заздравяване на рани, осигу-
ряваща контролируемо локално отрицателно налягане), целяща чрез негативно наля-
гане в херметична среда да подобри локалната перфузия и да унищожи причинителите 
на инфекция.

Представяме случай на ампутация при пациент с флегмон на ампутационен чу-
кан след подбедрена ампутация по повод на диабетна гангрена на десните стъпало и 
подбедрица.

Ключови думи: диабет, ангиопатия, ампутация, флегмон,  V.A.C.

Адрес за кореспонденция: milantsekov74@gmail.com

APLICATION OF V.A.C. THERAPY FOR THE PREVENTION OF A HIGH LEVEL OF AMPUTATION IN 
TREATMENT OF PHLEGMONA AFTER RIGHT CALF AMPUTATION CAUSED BY DIABETIC FOOT 

AND CALF GANRENA. CLINICAL CASE

Tsekov M.1, S. Marangozov1, M. Mireva2, S. Stratieva3 T. Valova4

1 Clinic of vascular Surgery, Military Medical Academy-Sofi a
2 Medical College “Jordanka Filaretova”, Medicine University-Sofi a

3 Clinic of Neurological Disease- Military Medical Academy-Sofi a 
4 Clinic of cardiology, Military Medical Academy-Sofi a

Abstract: The diabetes causes damage of different size arterial vessels. This process starts from the be-
ginning of the disease and leads to diabetic neuropathy, micro- and macroanghiopaty with diabetic foot and lower 
extremity gangrene. The incorrect treatment of diabetes and diabetic foot leads to heavy limb amputations.

The aim of vascular surgery in these cases is to dominate the infection and to lower the amputation 
level. Very often these interventions heal secondary with infectious complications because of diabetic anghi-
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Увод: Диабетът се явява най-честата 
причина за появата на рани, инфекция, исхемия 
и ампутация на долните крайници в Европа и 
САЩ. Въпреки големият напредък на съдовата 
хирургия през последните години, статистиката 
не отчита значителен резултат в редуцирането на 
диабетните усложнения на долните крайници в 
САЩ. Пациентите със захарен диабет са между 15 
и 30 пъти по-застрашени от ампутация на долните 
крайници, отколкото пациентите неболедуващи 
от диабет [1 , 2, 3, 4]. В САЩ само, годишно се 
извършват около 90000 ампутации. Между 70% 
и 80% от нетравматичните ампутации се дължат 
на диабета. Между 25% и 68% от ампутираните 
пациенти претърпяват ампутация на другия 
крайник до петата година. [5, 6]

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ:
Анамнеза: представя се пациентът Р.Ц.М. 

на 52 години, постъпил по спешност за лечение 
в клиниката по съдова хирургия на ВМА гр. Со-
фия с оплаквания от незадравяваща и секретира-
ща рана на чукана на десния крак, съпроводена 
със зачервяване, оток и болка в същия. Опериран 
преди две седмици по повод тромбоза на артерия 
Илиака Екстерна декстра и гангрена на десните 
стъпало и подбедрица.

Придружаващи заболявания: Неинсули-
ни-зависим захарен диабет.

Минали заболявания: Тромбенадаре-
треиектомия на артерия Илиака Екстерна декс-
тра и ампутация на дясна подбедрица.

Алергии: отрича
Общ статус: Добро общо състояние, Суб-

феб ри лен. Чисто везикуларно дишане. Ритмична 
сърдечна дейност. Пулс 76/мин. РР 130/80. Суку-
сио реналис-отрицателно двустранно. Черен дроб 
и слезка-не се палпират увеличени.

Обезитас. Корем над нивото на ребрената 
дъга, мек, палапаторно неболезнен с физиологич-
на пе ристалтика. 

Ангиологичен статус: Ляв долен крайник 
- Б.О.

Десен долен крайник: Палпаторен пулс 
на артерия Феморалис Комунис. Състояние след 
подбедрена ампутация и флегмон на чукана със 
секретираща рана (Фиг. 1).

Диагностика
• ПКК –левкоцитоза;
• Биохимични изследвания-повишени стой-

ности на СУЕ, С реактивен протеин, CPK;
• Хемостаза- в границите на нормата;
• ЦветноДуплекс Скениране (ЦДС): Про-

ходими дълбоки вени. Проходими десностранни 
илиячни артерии. Проходими обща и дълбока бе-
дрени артерии.Томбоза по хода на артерия Поп-
литея декстра;

• Взета посявка за антибиограма;
Ход на заболяването: Започна се веднага 

лечение с широкоспектърен антибиотик до изли-
зане на резултата от микробиологичното изслед-
ване, нискомолекулен хепарин, аналгетици и ан-
типиретици и вазодилататори. 

След съответна подготовка на 19.01.2018 
г., под спинална анестезия се направи инцизия и 
евакуация на флегмона на дясната подбедрица с 
последващ V.A.C. дресинг. (Фиг. 2, 3)

Фиг. 2 Състояние на ампутационният 
чукан след инцизия и хирургична обработка.

Проведени бяха многократни хирургични 
обработки със смяна на V.A.C. дресинга. Пациен-
тът е изписан на 49-ти следоперативен ден, афе-
брилен с частично затворена оперативна рана 

opaty and low immunity. in this case one of the used methods is V.A.C. (Vacuum Assisted Closure). This is a 
non-invasive wound healing system, that uses negative pressure in hermetic ambience.

Herein, amputation in treatment of phlegmona, after right calf amputation caused by diabetic foot and 
calf ganrena in 52 old patient.

Key words: diabetes, angiopathy, amputation, phlegmon, V.A.C.

Address for correspondence: milantsekov74@gmail.com

 

Фиг 1 Флегмон с некроза на чукана.
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(фиг.4) и терапия за дома включваща, антибиотик 
за още 7 дни, антиагрегант, диабетна терапия и 
ежедневни превръзки. 

Фиг. 3 V.A.C. дресинг.

Фиг. 4 Състояние на ампутационният 
чукан преди изписване на пациента.

Сваляне на конците на 12-ти следоперати-
вен ден.

Обсъждане: Често пъти при пациентите 
със захарен диабет, поради напредналата диа-
бетна ангиопатия и понижения имунитет подбед-
рените ампутации не заздравяват първично и чес-
то са съпроводени с постоперативна инфекция в 
оперативната рана. Целта на съдовата хирургия 
в тези случаи е да се овладее инфекциозния про-
цес и да се свали максимално нивото на ампута-
ция. V.A.C. терапията ускорява ликвидирането на 
инфекциозното огнище и процесите на заздравя-
ване на раната.

Изводи
1. При частично затворена рана, ежедневни-

те превръзки са от изключителна важност.
2. Пациентът трябва да се следи от съдов 

хирург до пълното излекуване.
3. По-ниското ниво на ампутация означава 

по - ранно раздвижване и по – пълноцен-
но използване на ампутирания крайник.

4. Ранната следоперативната рехабилита-
ция е от изклчюително важно значение за 
бързото раздвижване на пациента. 
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Резюме: Мотива ни да изложим виждането си по темата, е продиктуван от ан-
гажирането ни в ранната интервенция и обучението на семейства на децата в риск.   
Комплексната рехабилитация включва различни методи на Кинезитерапия, Ерготера-
пия, Логопедия и Психология.  Непрекъснато се стремим да бъдем актуални,  адек-
ватни и адаптивни към индивидуалните  нужди и особености на нашите пациенти. 
Колкото повече отношенията на детето с майката са живи, наситени със зрителни, 
слухови, обонятелни и вокални усещания, жизнерадостни мимики и игри, толкова пове-
че сензорен опит придобива детето. Това обединява отделните части на реалното 
тяло в единна цялост, което е от съществено значение за психичното, социалното 
и когнитивно развитие на детето. Движението е естествена потребност на всяко 
дете и е основно профилактично средство за укрепване на детското здраве. 

Предлагаме обзор на литературата по въпроса.

Ключови думи: сензорна интеграция, интерактивна игра, ранна детска възраст
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   Resume: The motive to incorporate our vision of the topic is dictated by our engagement in early inter-
vention and education of families with children at risk. The complex rehabilitation involves different methods of 
kinesio-, ergo- and speech therapy as well as psychology. There is a constant aspiration for current, adequate 
and adaptive approaches towards the individual needs of our patients. The more the relationship between the 
mother and her child is fi lled with optical, auditory, olfactory and vocal stimuli, as well as cheerful facial expres-
sions and games, the better sensory experiences the child develops. This leads to integration of different parts 
of the body into one which is important for the psychological, social and cognitive development of the patient. 
Physical activity is not only a natural necessity of every child but also a prophylaxis for healthier life style.

We offer a review of the literature on the subject.
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Сензорната интеграция е сложен процес, 
при който се осъществява ефективно взаимо-
действие между човека и непрекъснато променя-

щата се околна среда, което се основава на ус-
пешното интерпретиране на сетивните впечатле-
ния. Тези впечатления  постъпват в нервната сис-
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тема под формата на информация от сетивните 
системи (зрителна, слухова, обонятелна, вкусова, 
тактилна, проприоцептивна, вестибуларна и инте-
роцептивна). Там тя се обработва и подрежда, а 
като резултат нервната система е готова да даде 
отговор. Този отговор се нарича адаптивен отго-
вор и помага на индивида да се реализира успеш-
но по отношение на неговото вътрешно усещане, 
моторика, емоции и поведение [5].

Какво е сензорно интегративна дисфункция?
Състояние, при което нервната система по-

лучава впечатления от околната среда, но среща 
трудност при интерпретирането и обработката на  
сензорната информацията, което  води до липс-
ващи  или неподходящи адаптивни двигателни и 
поведенчески реакции. Нарушенията в сетивната 
обработка в ранна детска възраст  са една от при-
чините за изоставане в психичното и двигателно-
то развитие. Терминът “изоставане в развитието” 
се отнася до изоставане в постигане на етапите 
от детското развитие за определения възрастов 

период. СЗО определя изоставане в развитието, 
като характеристика за деца, които изпитват зна-
чителни различия в очакваните срокове за тяхната 
действителна или коригирана възраст. Изостава-
не или проблеми в развитието на детето могат да 
причинят редица фактори в пре- и постнаталния 
период, както и в ранното детство.  Увреждането 
не се схваща единствено в чисто биологичен или 
социален аспект, а по-скоро като взаимодействи-
ето между здравословното състояние, околната 
среда и лични фактори. Най-важните рискови 
фактори са тези при раждане, неонатални риско-
ви фактори, недоносеност и ниско тегло, настаня-
ване в институция, и неблагоприятно въздействие 
на физическата и социалната среда  [8].

Вниманието ни е насочено именно към 
социалната среда  и тревожната тенденция на 
навлизането на технологиите в отглеждането на 
децата още в ранна възраст. Според последни 
изследвания на Националния здравен институт, 
децата прекарват повече от 2 часа на ден пред 
екрани. Това влияе негативно на техния мозък, 

2 месеца • Не реагира на силни звуци
• Не проследява обекти, когато се движат
• Не се усмихва на хора

• Не пъха ръце в устата си
• Не може да повдигне глава, когато е сложе-
но по корем

4 месеца • Не проследява обекти, когато се движат
• Не се усмихва на хора
• Не пъха ръце в устата си
• Не може да задържи главата си изправена стабилно
• Не гука или не издава звуци

• Не пъха неща в устата си
• Не натиска надолу с крачета, когато е из-
правено на твърда повърхност
• Среща трудности при движението на едното 
или двете очи в някоя от посоките

6 месеца • Не се опитва да достигне предмети в обсега си.
• Не показва привързаност към хората, които се гри-
жат за него.
• Не отговаря на звуци от средата.
• Среща трудности при пъхане на разни неща в ус-
тата.
• Изглежда много отпуснато като парцалена кукла.

• Изглежда много вдървено със стегнати мус-
кули.
• Не произнася гласни звукове (а, е, о).
• Не се преобръща в никоя посока.
• Не се смее или не издава пискливи звуци.

9 месеца • Не може да седи с помощ.
• Не може да прехвърли тежестта на тялото към кра-
ката при изправяне с помощ.
• Hе изговаря срички и кратки думи от типа „мама”, 
„баба”, „дада”.
• Не може да участва в игри, които изискват движе-
ние по линията напред назад.

• Не отговаря на собственото си име.
• Изглежда, че не разпознава близките си 
хора.
• Не гледа къде посочвате.
• Не прехвърля играчка от едната си ръка в 
другата.

1 годинка • Не пълзи.
• Не може да се изправи с опора.
• Не търси неща, които е видяло да криете.
• Не сочи с пръст към предмети.

• Не владее жестове като помахване или кла-
тене с глава.
• Не изговаря думи като „мама” или „дада”.
• Губи умения, които е било овладяло преди.

18 месеца • Не посочва с пръст, за да покаже нещо на другите.
• Не може да ходи.
• Не знае за какво се използват познати предмети от 
бита.
• Не имитира възрастните.

• Не учи нови думи.
• Не произнася поне 6 думи.
• Не обръща внимание, когато човекът, който 
се грижи за него, излиза или влиза в стаята.
• Губи умения, които вече е било овладяло.

Фиг.1 Маркери за изоставане в сензорно интегративната функция до 18 месеца
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като намаля драстично способността им да ми-
слят рационално и да взимат адекватни решения 
спрямо възрастта си. Според изследователите, 
се наблюдава промени в кортекса [12]. Тази част 
от мозъка отговаря за възприятията, общуване-
то, запомнянето, преценката – това е частта на 
мозъка, която представлява нашето съзнание. 
Различните функции изпълнявани от кортекса са 
локализирани. Те се делят на центрове за движе-
ния, осезания и асоциациите. Като всеки център е 
пряко свързан с другия. Действието им е взаимно. 
Те няма как да работят изолирано. 

В проучване за последиците от прекомерно 
използване на екрани  са включени 2441 деца от 
възраст 2 до 5 години. Те са подложени на екран-
но влияние от ранна детска възраст, повече от 60 
мин, на ден. Във всяко едно дете е открит сен-
зорен проблем и/или изоставане в двигателното 
развитие спрямо възрастта му. Изследванията са 
направени със семейства с различен статус и от 
различен етнос. Като резултатите са сходни без 

значение от принадлежността [10].
Прекомерното излагане пред екрани, неза-

висимо от формата и съдържанието, в това число 
телевизори, таблети, телефони, интернет канали 
за видео споделяне и излъчване,  оказва огра-
ничение в ежедневното функциониране и влияе 
върху цялостното развитие на детето. Засяга се 
физическото, емоционалното, поведенческото и 
когнитивното развитие [11]. Установява се ясна 
връзка между гледането с часове на телевизия 
още от най-ранна възраст и обедняването на жи-
вото общуване [4].

Времето прекарано пред екрани драстич-
но ограничава децата от взаимодействието им с 
околната среда. Децата започват да възприемат 
външната среда по погрешен начин. Това влияе 
негативно на проприорецепцията и адаптирането 
на тялото във времето и пространството. Те пред-
почитат  екраните пред игрите, което ограничава 
двигателната им активност, опознавателните им 
способности, понижава  умението и желанието за 

2 години • Не знае какво да прави с вещи от бита като четка за 
коса, телефон, вилица, лъжица.
• Не имитира действия и думи.
• Не изпълнява прости инструкции.

• Не използва фрази от 2 думи („Пия 
мляко”).
• Не ходи стабилно.
• Губи умения, които вече е било овладяло.

3 години • Пада често или има проблем при изкачването/
слизането на стълби.
• Има активно слюноотделяне (лигави се) и не 
му се разбира, когато говори.
• Не може да разбере как да играе с играчки с 
прост механизъм като мозайки или пъзели за 
вгнездяване.
• Не разбира прости инструкции.

• Не употребява изречения.
• Не прави очен контакт.
• Не играе наужким или не може да участва 
в ролеви игри.
• Не иска да играе с други деца или 
играчки.
• Губи умения, които преди е било 
овладяло.

4 години • Не може да подскача на едно място.
• Среща трудности при оставянето на следа 
(драскането) на лист.
• Игнорира други деца или не комуникира с хора 
извън семейството.
• Отказва да се облича, да спи или да използва 
тоалетната.
• Говори неясно и неразбираемо.

• Не разбира понятията „еднакво” и „различно”.
• Не употребява „Аз/мен” и „Ти” правилно.
• Не изпълнява тристепенна инструкция.
• Не може да преразкаже любима приказка.
• Губи умения, които по-рано е било овладяло.

5 години • Не показва различни по вид емоции.
• Проявява крайно поведение (обикновено е 
уплашено, агресивно, срамежливо или тъжно).
• Често е изолирано и пасивно.
• Често се разсейва, не може да се фокусира 
върху обект или да извършва една дейност за 
повече от 5 минути.
• Не общува с други хора или го прави по 
неподходящ начин.
• Не може да определи кое е истинско и кое 
измислица.
• Не играе на различни по вид игри.

• Не може да каже името и фамилията си.
• Не рисува картини.
• Не разказва за нещата, които са му се 
случили през деня.
• Не използва множествено число и 
минало време правилно.
• Не може да си служи с четка за зъби, да 
си измие ръцете и да ги подсуши или да 
се съблече без помощ.
• Губи умения, които преди това е било 
овладяло.

Фиг.2 Маркери за изоставане в сензорно интегративната функция от 2 до 5 години



35

ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

взаимодействие в семейната и социалната среда. 
Предпочитат въображаемият свят пред реалния. 
Това води до повишена тревожност, потиснатост, 
депресия, трудности в  израстването и утвържда-
ването като личност [9]. 

“Телевизионните деца” биват излагани на 
екранно въздействие от много рано, някои от тях 
още от кърмаческа възраст. Първите 3 години от 
живота на детето са от първостепенно значение 
за неговото развитие, те се характеризират и с 
най-бурен растеж [6]. В този силно сензитивен 
период,  екраните са огромен стимул за неговия 
мозък.  Децата, които са излагани продължително 
време на синя екранна светлина имат проблеми 
със съня. Това се дължи на намалената секреция 
на хормона мелатонин. Наблюдава се повиша-
ване на мозъчната активност, което допринася 
за бодърстване  и хиперактивност [9]. Проявяват  
се  още хипер- или хипосетивост към определени 
сензорни стимули, както  и идеаторна диспраксия 
(характерни симптоми са тромавост, лош баланс, 
в т.ч. координацията на частите на тялото, про-
блем с фината моторика, слаба концентрация, 
пространствено мислене и ориентиране и други 
проблеми на възприятиятията и речта). Тези на-
рушения често са предвестник на неврологични и 
сензорни заболявания, както и на заболяванията 
от аутистичния спектър [6].

Ранни признаци за изоставане в развитие-
то в четирите сфери на сензорна интеграция  в 
ранна детска възраст (Двигателно/Физическо раз-
витие, Социално/Емоционално, Езиково/Комуни-
кативно, Когнитивно) [14].

Как да помогнем?
Основна задача в педиатричната рехаби-

литация е достигане до оптимално или нормално 
развитие и подобряване на факторите, от които 
зависи [6]. 

Холистичният подход и информираност на 
семействата ще повиши нивото на осъзнаване и 
разбиране на принципите, върху които се гради 
детското здраве и благополучие. Ясно се очерта-
ва необходимостта от „систематично включване 
на консултирането на родителите“ в предлаганите 
психично-здравни услуги, независимо дали те са 
в сферата на здравеопазването, образованието 
или социалните услуги за деца и семейства [3].

Лимитирането на времето пред екрана е 
доста труден процес. При по – голяма част от де-
цата има зависимост, която се преборва трудно. 
Това е проблем както на децата така и на родите-
лите. Първа стъпка е осъзнаването на проблема 
от родителите, като е важно да обърнем внима-
ние върху това, че каквито и обучения за роди-
телстване да предложим на майката, те ще ми-
нат през центрофугата на нейната субективност 
и по този начин ще бъдат предложени на детето 
[7].  При провеждането на консултативна работа 
екипът (педиатър, психолог, кинезитерапевт, ерго-
терапевт, социален работник) оказва подкрепа и 
разбиране на въпросите, страховете, вълненията 
и съмненията на членовете на семейството. За-

едно те подпомагат изграждането на нови знания 
в детето [2].

Препоръки на специалистите:
- при деца под 18 месеца, родителите тряб-

ва да избягват използването на каквито и да било 
екрани.

- при деца на възраст между 18 и 24 ме-
сеца, чиито родители са решили да ги запозна-
ят с дигиталните медии, трябва да се подберат 
висококачествени програми. Гледането трябва 
да бъде заедно с родителите и не повече от 30 
минути на ден.

- децата между 2 и 5 години трябва да се 
ограничават в използването на екрани до 1 час 
на ден. Родителите трябва да обсъждат предава-
нията, които се гледат и да помагат на детето да 
разбира и да прилага видяното.

- на децата на 6 и повече години трябва 
да бъде разяснено за ползите и вредите от пре-
комерното използване на екрани. Родителите 
трябва да се убедят, че времето прекарано пред 
компютъра не е за сметка на сън, учене или фи-
зическа активност. 

- във всяко семейство трябва да се установи 
време без екрани – например на вечеря. Така де-
цата се насърчават да общуват и да споделят [13].

- правилото до 3-годишна възраст децата 
да не ползват екрани под никаква форма, т. е. 
трябва да могат да говорят, преди да им се пред-
ложи някакво устройство за забавление. 

- на 3-годишна възраст децата могат да гле-
дат до 15 минути на ден – песнички или филмче, 
в присъствието на родител, за да имат контакт с 
него. 

- на 6-годишна възраст екранното време се 
увеличава до 30 минути с контрол от родителите 
в началото, средата и края на гледането. 

- всеки родител да проследява развитието 
на детето си  в края на всеки месец и при колеба-
ние  да се консултира със специалист [1].

Заключение: 
Интерактивната игра (игра, в която детето 

и възрастният взаимодействат помежду си с цел 
познавателно  и моторно учене), физическите уп-
ражнения и занимания още в ранна детска въз-
раст, поставят основите за изграждане на осъзна-
то отношение към собственото тяло. Тренирането  
на отделните мускулни групи,  съзнателният кон-
трол при всяко извършвано движение и действие 
водят  до усъвършенстване на способностите, и 
изграждане на умения за саморегулация на пове-
дението. Заедно физическото и психичното раз-
витие постигат комплексно личностно, интелекту-
ално и двигателно усъвършенстване. Движението 
развива всички сетива, подобрява физическата 
дееспособност и координационните способности 
и поддържа хомеостазата в организма. Движение-
то е естествена потребност на всяко дете и е ос-
новно профилактично средство за укрепване на 
детското здраве.  



36

IX, 2021, 1(19)

 Библиография:
1. Александрова И. Умно бебе - пътеводител за ранно 

детско развитие - книга 2018 г., изд. Ciela.
2. Банова В. Думите, които успокояват, думите, кои-

то тревожат - статия сп. “Практическа педиатрия”, 
25.02.2020 г. 

3. Банова В. „За да лекуваш тялото на детето, трябва 
да познаваш самото дете и връзката, която то има 
с тялото си“, статия сп. “Практическа педиатрия “ 
25.02.2020 г.

4. Банова В., В. Тончева. Влиянието на виртуалната ре-
алност върху психичното развитие на детето от 0 до 3 
години.   Алианс за ранно детско развитие 04.11.2020 г.

5. Маринкова С. Сензорно интегративен подход при 
деца от кърмаческа до предучилищна възраст - на-
соки за превенция, ранна диагностика и интервен-
ция при първи признаци на сензорно интегративна 
дисфункция  KNOWLEDGE – International Journal 
March 2009.

6. Минчева П. Ерготерапевтични подходи в ранната ком-
плексна рехабилитация на деца в риск от неврологич-
ни увреждания и изоставане в нервнопсихическото 
развитие.  Автореферат   (Русе 2015 г.)  

7. Цветанова Д., С. Начева. Първите 7 Предизвикател-
ствата на ранното детско развитие и влиянието му вър-
ху бъдещето на човека - книга 2020 г., изд. “Обнова“.

Деца до 1 г. Деца на 1 – 2 г. Деца на 3 – 4 г.

Препоръки 
за физиче-
ска актив-
ност

Трябва да бъдат физически 
активни по няколко пъти на 
ден по различни начини, 
особено чрез интерактив-
на игра на пода. Повече е 
по-добре. За тези, които 
още не са подвижни, това 
включва най-малко 30 ми-
нути в позиция по корем, 
разпределени в рамките на 
деня, докато детето е буд-
но.

Трябва да прекарват поне 180 минути (3 
часа) в различни физически дейности 
при всякаква интензивност, включител-
но  умерена  до интензивна физическа 
активност, разпределена през целия 
ден; повече е по-добре.

Трябва да прекарват поне 
180 минути (3 часа) в раз-
лични физически дейности 
при всякаква интензивност, 
от които най-малко 60 мину-
ти в умерена до интензивна 
физическа активност, раз-
пределени през целия ден; 
повече е по-добре.

Препоръки 
за време 
в седящо 
положение

• Не трябва да бъдат задър-
жани за повече от 1 час на-
веднъж (в детски колички, 
високи столове за хранене 
или на гърба на грижещия 
се).
• Времето пред екран не се 
препоръчва.
• Когато са седнали, се на-
сърчава четенето и разказ-
ването на истории от гри-
жещия се.

• Не трябва да бъдат задържани (в дет-
ски колички, високи столове за хранене 
или на гърба на грижещия се) или да се-
дят за повече от 1 час наведнъж.
• За 1-годишна възраст, времето пред 
екран (като гледане на телевизия или 
видеоклипове, игра на компютърни 
игри) не се препоръчва.
• За 2-годишна възраст, екранното вре-
ме не трябва да бъде повече от 1 час за 
целия ден; по-малко е по-добре.
• Когато са седнали, се насърчава чете-
нето и разказването на истории от гри-
жещия се.

• Не трябва да бъдат задър-
жани за повече от 1 час (в 
детски колички) или да се 
оставят седнали за продъл-
жителни периоди от време.
• Времето пред екран тряб-
ва да бъде не повече от 1 
час за целия ден.
• Когато са седнали, се на-
сърчава четенето и разказ-
ването на истории от гриже-
щия се.

Препоръки 
за време 
за сън

Трябва да имат 14–17 часа 
(0–3-месечна възраст) или 
12–16 часа (4–11-месечна 
възраст) качествен сън, 
включително дрямка.

Трябва да имат 11–14 часа сън с добро 
качество, включително дрямка, с едно и 
също време за лягане и събуждане.

Трябва да имат 10–13 часа 
сън с добро качество, вклю-
чително дрямка, с едно и 
също време за лягане и съ-
буждане.

Фиг.3 Препоръки на СЗО за двигателна активност, седящи занимания и сън
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