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Към преподавателите и студентите – медици, стажант лекари, 
медицински сестри и друг обслужващ  медицински персонал 

 
COVID-19 може да се разпространява и като нозокомиална/вътреболнична 

инфекция, в какъвто период на висок риск навлизаме с нарастване на случаите, 
изискващи болнична изолация. Важно е да отбележим,че всеки пациент се приема за 
потенциално заразен и че всеки от персонала трябва да е обучен да пази себе си. 

Изолация в болницата – теорията и практиката на изолационните мерки в 
болницата за нозокомиалните инфекции, наричани още инфекции, свързани с 
медицинско обслужване са валидни и за COVID-19. В тази връзка интерпретираме 
основни изисквания от Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински 
стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, издадена от МЗ, 
обнародвана в Държавен вестник, бр. 43 от 14.05.2013 г., в сила от 11.05.2013 г. 
  Изолацията е основна противоепидемична мярка, отнасяща се до всеки източник 
на инфекция. При COVID-19 с огромно епидемиологично значение са здравите 
заразоносители и тези с безсимптомно протичане с уговорката, че тези форми на 
инфекциозния процес изискват уточняване и аналитични проучвания. 

Подходящите изолационни мерки за всички инфектирани и колонизирани 
пациенти целят: 

- да предотвратят предаването на микроорганизми на околните здрави лица; 
- да създадат сигурни условия за работа на медицинския персонал и добро 

психично здраве на пациента;  
- да ограничат икономическите разходи; 
- да подобрят екологичният баланс в болницата, една толкова сложна социална 

и екологична система. 
На изолация в болницата подлежат: 
1. Пациенти с инфекции, придобити при медицинското обслужване. 
2. Пациенти с внесена инфекция, придобита в обществото.  
3. Пациенти с внесена инфекция, придобита в друго болнично заведение. 
4. Медицински персонал с инфекция, придобита в обществото. 
5. Медицински персонал с инфекция, придобита при ежедневната медицинска 

дейност. 
Типът на изолацията зависи от: 
1. Механизмът на предаване – при COVID-19 въздушно-капков и с 

контаминирани ръце, повърхности и други обекти от болничната среда. 
2. Относителният риск за инфекция. 
3. Епидемиологичната характеристика на инфекцията: 

- причинител – биология, екология, микробиология 
- инкубационен период 
- източник на инфекция 
- възприемчивост на организма  
- контагиозен индекс – колко от срещналите се с вируса са заболели 
- система от мерки за контрол на инфекцията 

4. Нормативни документи. 
От 1-4 медицинската общност придобива знания ежедневно с натрупване. 
Според  теорията и практиката на нозокомиалните инфекции, източниците на 

инфекция могат да предадат микроорганизмите на възприемчивите – пациенти и 
медицинския персонал, по един от следните механизми: 
 Аерогенен – частици по-малки от 5 μm 
 Капков – частици по-големи от 5 μm(COVID-19) 
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 Фекално-орален  
 През кожа и лигавици – особено при нарушаване на целостта им 
 Контакт с : 

 кръв, лимфа, ликвор 
 секрети и дренажни течности 
 контаминирани повърхности и предмети: ръце, инструменти, 
постелочно бельо, работно облекло, хранителни продукти и др.  
Според CDC (1997г.) контактният път на предаване се разделя на : 
- индиректен контакт чрез контаминирани ръце, постелочно бельо, кърпи, 

дрехи , парентерални манипулации, аерозолен на големи разстояния. 
- директен контакт - докосване, раждане, кърмене, медицински процедури, 

кръвопреливане, кръвно-капков и др. 
Пътищата на предаване още могат да се групират в ендогенен (дихателната 

апаратура се контаминира от собствената микробна флора) и екзогенен. 
Разнообразните механизми на предаване определят сортирането на пациентите 

още при хоспитализация според: 
- инфекциозния риск  
- факторите от болничната среда 
- пациенти с предразполагащи фонови заболявания  
- необходимост от дихателна реанимация 
- пациенти с еднакви микробиологични изолати (кохортна изолация) 
- самостоятелни стаи  
- трудно контролирани пътища на предаване  
- възможностите за защита на персонала със защитно облекло, ръкавици, 

маска, шлем, очила, шапка, работни обувки, ваксинации. 
 

Видове изолация 
Стандартни мерки, т.е. универсални предпазни мерки 
Цел: предотвратяване на риска от предаване изобщо на микроорганизми на 

пациенти, персонал и др. лица.  
Постига се чрез разнообразни мерки, по-важните от които са:  
1. Дезинфекция на ръце: 

- преди и след инвазивни процедури, 
- преди и след директен контакт при обгрижване, 
- след директен контакт със: заразен материал (кръв, телесни течности, 

секреции или екскреции), с инфектирани пациенти и с контаминирани 
предмети, използвани при грижите за тях, 

- след сваляне на ръкавици, 
- между обслужваните пациенти. 

2. Използване на ръкавици през цялото време на контакт с лигавици и 
неинтактна кожа на пациента. 

3. Използване на ръкавици при  контакт с кръв, телесни течности, секреции, 
екскреции и контаминирани такива. Измиване на  ръцете незабавно след 
сваляне на ръкавиците. 

4. Да се използва, когато е възможно техника на „недокосване”, за да се избегне 
контакта с инфектирани материали. 

5. Целево носене на защитни средства за устата, носа, очите и полимерна 
връхна престилка, когато се предполага възможност за замърсяване с кръв, 
респективно телесни течности.  
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6. Незабавна дезинфекция или миене/изплакване на кожата и лигавицата след 
контаминация с кръв/телесна течност. 

7. Прилагане на безопасни техники при събиране на нараняващи предмети. 
8. Поставяне на инструментите в дезинфекционен разтвор. 
9. Целева дезинфекция на повърхности, напр. след замърсяване с биологичен  

материал. Отстраняване на фецес, урина и секрети става на обозначените 
мивки. Почистване и дезинфекция на подлоги, уринатори и други подходящи 
контейнери. 

10. Незабавно почистване на разляти инфектирани материи, като тогава крайна 
дезинфекция на подове и стени не е необходима. 

11. Използваните апаратура, консумативи и бельо, контаминирани с 
инфектирани материали да бъдат дезинфекцирани или стерилизирани след 
всяка употреба.  

12. Използваните превръзки и други медицински отпадъци трябва да се 
изхвърлят в плътно затворени и надписани полиетиленови чували. За 
предпочитане е изгарянето им или дълбоко закопаване.  
 

Специални мерки 
Цел: отстраняване на риска от предаване на патогенни микроорганизми при 

наличие или съмнение за инфекция. Изолационните мерки се прилагат като допълнение 
на стандартните мерки за предпазване от предаване на определени микроорганизми. Те 
са епидемиологично обосновани и включват следните направления: 

1. Изолационни мерки, в зависимост от особеностите на етиологичната и 
епидемиологична характеристики на инфекцията. 
2. Строително-функционални мерки: помещения, транспортни системи, чисти и 
контаминирани пътища, шлюзове и др. 
3. Обучение на персонала. 
4. Психическа стабилност на пациентите в изолация. Тъй като тези мерки 
ограничават свободата на пациентите и променят качеството им на живот, 
трябва да се прецизират и в никакъв случай да не се прилагат за презастраховка. 
Изолационните мерки се прилагат при определени заболявания и зависят от 
засегнатите.  
Изолацията при COVID-19 е Стриктна/Строга изолация, която се прилага 

само при епидемична ситуация. 
Изолационните мерки се групират съответно при инфекции, предавани 

чрез: 
- аерогенен път  
- капков път (въздушно-капков път COVID-19) 
- контакт  
- аерогенен път и контакт  
Изолационни мерки при инфекции, предавани по капков път (предаване на 

капки с размер по-големи от 5 μm) са показани например при: 
- COVID-19 
- грип - продължителност на заболяването 
- рубеола – 5 дни  
- менингит – 14 дни 
- заушка – 9 дни 
- херпес симплекс – продължителност на заболяването 
- пневмония – аденовируси, менингококи, стрептококи от гр. А, микоплазми – 

продължителност на заболяването 
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Изолационните мерки при заболявания, предавани по капков път 
включват: 

Изолатор – с тоалетна, умивалник, баня, непропускливи калъфи на матрака, 
система за дезинфекция на ръце, шпатули, термометър, хартиени кърпи и др., 
Бельо – събиране в сакодържатели в стаята и правилен транспорт, 
Предпазни средства за персонала –специални маски при COVID-19, както и 
шлемове , ръкавици, специално изолационно облекло, 
Дезинфекция – хигиенна дезинфекция на ръце и крайна дезинфекция на 
изолатора, 
Изследвания – дезинфекционни мерки и правилен транспорт на материалите, 
Лични посетители – получават информация от лекуващия лекар. 
 
Обобщено, най-важните компоненти на изолацията са: 

- дезинфекция на ръце и използване на ръкавици;  
- работно облекло на медицинския персонал (маски, очила, шлемове  и др.);  
- дезинфекция на инструменти, консумативи, повърхности - легла, нощни 

шкафчета дръжки на врати, медикаменти, умивалници, постелочно бельо, 
престилки, очила, дезодоранти, тоалетни прибори, четки за зъби, зъбни 
протези, врати на асансьори /за пациенти/, перила на стълбища, дръжки на 
врати; 

- изолатори;  
- транспортиране на заразените пациенти;  
- събиране на бельо, съдове и прибори за хранене; 
- личните посетители; 
- обучение на персонала. 

 
Проф.д-р Й. Стоилова 
Ръководител  
Катедра „Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации” 


