
ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПОТВЪРДЕНИ СЛУЧАИ НА
COVID-19

COVID-19 е инфекциозно заболяване предизвикано от нов вирус от
семейство Coronaviridae, род β – SARS-CoV-2. Болестта е диагностицирана
за първи път през м. декември 2019 г. в китайския град Ухан, провинция
Хубей. В настоящия момент заболяването има пандемично
разпространение според класификацията на СЗО.
Инкубационният период е от 1 до 14 дни, средно от 3 до 7 дни.
Основните клинични прояви включват:

· Обща отпадналост;
· Втрисане с повишение на температурата;
· Суха кашлица;
· Запушване на носа и хрема;
· Болки в гърлото;
· Задух;
· Диария в единични случаи.

В тежки случаи пациентите бързо прогресират до синдром на остър
респираторен дистрес, септичен шок, метаболитна ацидоза (която е трудно
да се коригира), коагулопатия и многоорганна недостатъчност.

I. Клинична класификация на болни с COVID-19
1. Леки клинични форми
Клиничните симптоми са леки и при образна диагностика няма признаци
на пневмония.
2. Средно тежки клинични форми
Наличие на фебрилитет и респираторни симптоми с рентгенологични
находки за интерстициална пневмония.
3. Тежки клинични форми
Случаи за възрастни, отговарящи на някой от следните критерии:
(1) Респираторен дистрес (  30 вдишвания/мин);
(2) Сатурация на кислород <93% в покой;
(3) Артериално парциално (частично) налягане на кислород
(PaO2)/фракция на вдишан кислород (FiO2)   300 mmHg (l mmHg =
0,133kPa).
В райони с голяма надморска височина (над 1000 метра над морското
равнище) PaO2 / FiO2 се коригира по следната формула: PaO2/FiO2 x
[Атмосферно налягане (mmHg) / 760].
Случаите с рентгенови данни за прогресия на инфилтратите в рамките на
24-48 часа> 50%, се диагностицират като тежки клинични форми.
При случаите с деца налице са някои от следните критерии:
(1) Тахипнея RR ≥ 60 BPM (удара в минута) за деца под два месеца; RR ≥
50 BPM за кърмачета на възраст 2-12 месеца; RR ≥ 40 BPM; за деца на



възраст 1-5 години и RR ≥ 30 BPM за деца над 5 години, независимо от
фебрилитет и плач;
(2) Наситеността с кислород ≤ 92% измерено с пулсов оксиметър, взет в
покой;
(3) Трудно дишане (стенене, назално трептене, супраклавикуларен и
интеркостален тираж), цианоза и периодична апнея;
(4) Летаргия и конвулсия;
(5) Затруднено хранене и признаци на дехидратация.
4. Критични случаи
Случаи, отговарящи на някой от следните критерии:
4.1 Дихателна недостатъчност, изискваща механична вентилация;
4.2 Шок;
4.3 С друга органна недостатъчност, изискваща  интензивни грижи и
лечение.

II. Лечение на болни с COVID-19
1. Мястото на лечение е определено от тежестта на клиничната
картина.
1.1 Потвърдените случаи с лека клинична форма трябва да бъдат
изолирани и лекувани в домашни условия при спазване на правилата на
карантина.
1.2 Потвърдените случаи със средно тежка и тежка клинична форма,
трябва да бъдат изолирани и лекувани в определени болници с ефективни
условия за изолиране, защита и превенция. Суспектният случай трябва да
се третира изолирано в самостоятелна стая. Потвърдените случаи могат да
се лекуват в една и съща стая.
1.2 Критични случаи трябва да бъдат приети в интензивни отделения за
лечение възможно най-бързо.
2. Общо лечение
2.1 Осигуряване на почивка в леглото за пациентите и засилване на
поддържащата терапия; осигуряване на достатъчно питателна храна;
следене на водния и електролитния баланс; кислородотерапия; наблюдение
на жизнените показатели.
2.2 Според състоянието на пациентите, наблюдение на рутинните
лабораторни кръвни показатели включително ПКК, ДКК, С-реактивен
протеин (CRP), биохимични показатели (AST, ALT, креатинин, урея, CPK,
тропонин), коагулационен статус, газов анализ на артериалната кръв,
образна диагностика.
2.3 Своевременно осигуряване на ефективна кислородна терапия,
включително с назален катетър и маска за оксигенация и високопоточна
назална кислородна терапия.
3. Етиологично лечение
3.1Лечение на COVID-19 с прояви от страна на горните дихателни пътища.



Медикамент Пътища на
приложение

Доза

Chloroquine phosphate
(Hydroxychloroquine)

перорално 2x500 mg за 5 дни
за лица на възраст 18-65г.
с телесно тегло над 50 kg

Oseltamivir перорално 2x150 mg за 5 дни
или

Lopinavir перорално 2x200 mg за 10 дни
Ritonavir перорално 2x50 mg за 10 дни

или
Inosine acedoben
dimepranol

перорално

или
Remantadin/Amantadin перорално

или
Remdesivir перорално

или
Favilavir перорално

или
Arbidol перорално x200 mg за 10 дни

3.2Лечение на COVID-19 с прояви на интерстициална пневмония.

Медикамент Пътища на
приложение

Доза

Chloroquine phosphate перорално 2x500 mg за 5 дни
Duranavir (Cobicstat) перорално x150 mg за 14 дни

или
Atazanavir (Reyataz) перорално x400 mg за 14 дни
Oseltamivir перорално 2x150 mg за 14 дни

3.3. Други антивирусни средства.
- Tocilizumab
- Comostat mesylate
- Hydroxysine hydrochloride
- Alfa Interforon (5 милиона UI)
- Ribavirin (препоръчва се да се използва съвместно с интерферон)
Използването на три или повече антивирусни лекарства едновременно не
се препоръчва.
3.4. Лечение с антибиотични лекарства: Неправилна или неподходяща
употреба на антибиотични лекарства трябва да се избягва, особено
комбинация на широкоспектърни антибиотици.



За лечението на бременни жени трябва да се има предвид гестационната
седмица и най-малко въздействие върху плода, както и дали е възможно
бременността да бъде прекратена преди започване на лечението.
4. Патогенетично лечение
Глюкозо-солеви вливания за предотвратяване на дехидратацията;
Фракционирано кислородолечение;
Да се внимава с приложението на стероидни и нестероидни
противовъзпалителни средства.
5. Симптоматично лечение
За фебрилитета – Парацетамол – орално или венозно приложение;
Метамизол – орално или мускулно приложение;
Витаминотерапия;
Гастопротектори – при нужда;
Хепатопротектори – при нужда;
Антихистаминови средства – при нужда.
6. Лечение на остри и критични случаи на COVID-19
6.1 Принцип на лечение: Въз основа на патогенетичното и
симптоматичното лечение проактивно трябва да се предотвратяват
усложненията; да се лекуват съпътстващите заболявания; да се
предотвратяват вторични инфекции и да се осигурява своевременна
поддръжка на функционирането на органите и системите.
6.2. Респираторна поддръжка:
6.2.1 Кислородна терапия: На пациентите с тежки симптоми трябва да се
прилагат носни канюли или маски за вдишване на кислород, като се
извършва навременна оценка на респираторен дистрес синдром и/или
хипоксемия.
6.2.2. Кислородна терапия с катетър през носа или неинвазивна механична
вентилация: Когато респираторния дистрес синдром/или хипоксемия на
пациента не могат да бъдат облекчени след получаване на стандартна
кислородна терапия – прилагане на високо-поточна назална кислородна
терапия с канюла или неинвазивна вентилация. Ако условията не се
подобрят или дори се влошат за кратко време (1-2 часа), трябва
своевременно да се приложи интубация и инвазивна механична
вентилация.
6.2.3 Инвазивна механична вентилация: Стратегията за защита на белите
дробове, а именно ниският приливен обем (6-8ml/kg тегло) и ниското ниво
на налягането в дихателните пътища (<30cmH2O) трябва да се използват за
извършване на механична вентилация за намаляване на вероятността от
увреждане на белите дробове с апарата. Докато налягането в дихателните
пътища поддържа ≤30 cmH2O, високо PEEP може да се използва за
поддържане на дихателните пътища топли и влажни; да се избягва
продължително седиране на болния, като пациента се събужда рано за
рехабилитация на белите дробове. Да се използват навременно седативни и



мускулни релаксанти. Да се използва затворена аспирация на храчки
съобразно секрецията на дихателните пътища, ако е необходимо, да се
приложи подходящо лечение въз основа на резултатите от бронхоскопията.
6.2.4  Спасителна терапия: Повторна пулмонарна ретенция се препоръчва
за пациенти с тежко респираторно заболяване (ARDS). При достатъчно
човешки ресурси трябва да се извършва вентилация в позиция по очи
повече от 12 часа на ден. Ако резултатът от вентилацията в тази позиция е
лош, трябва да се обмисли екстракорпоралната мембранна оксигенация
(ECMO) възможно най-бързо. Показанията включват: 1) Когато Fi02
＞90%, индексът на оксигенация е под 80 mmHg за повече от 3-4 часа; 2)

За пациенти с дихателна недостатъчност, когато налягането в дихателните
пътища ≥35 cmH2O, предпочитан е режим VV-ECMO; ако е необходима
циркулационна поддръжка, трябва да се използва режим VAECMO. Когато
основните заболявания са под контрол и сърдечно-белодробната функция
показва признаци на възстановяване, може да се опита изтегляне на
ECMO.
4.3 Подпомагане на кръвообращението: На базата на адекватна флуидна
реанимация, трябва да се полагат усилия за подобряване на
микроциркулацията, използване на вазоактивни лекарства, внимателно
проследяване на промените в кръвното налягане, сърдечната честота и
обема на урината, както и да се направи газов анализ на лактатния и
алкален излишък в артериалната кръв. Ако е необходимо, да се използва
неинвазивен или инвазивен хемодинамичен монитор, като доплеров
ултразвук, ехокардиография, инвазивно измерване на кръвното налягане и
непрекъснат мониторинг на сърдечния пулс (PiCCO).
Ако сърдечната честота внезапно се увеличи с повече от 20% от базовата
такава или понижението на кръвното налягане е повече от 20% от базовата
такава с прояви на лоша перфузия на кожата и намален обем на урината, да
се изключи септичен шок, стомашно-чревен кръвоизлив или сърдечна
недостатъчност.
4.4 Бъбречна недостатъчност и бъбречна заместителна терапия: Трябва
да се полагат активни усилия за търсене на причини за увреждане на
бъбречната функция в критични случаи при ниска перфузия. За лечението
на пациенти с бъбречна недостатъчност вниманието трябва да се
съсредоточи върху баланса на течности, киселинния, алкален и
електролитен баланс, азотния баланс и допълването на енергии и
микроелементи. При критични случаи може да се използва продължителна
бъбречна заместителна терапия (CRRT). Показанията включват: 1)
хиперкалемия; 2) ацидоза; 3) белодробен оток; регулиране на течности при
дисфункция на множество органи.
4.5 Лечение с възстановяваща плазма: Подходящо е за пациенти с бърза
прогресия на заболяването, тежки и критично болни.



4.6 Лечение с хемодиализа: плазмен обмен, абсорбция, перфузия на
кръв, плазмена филтрация, може да премахне възпалителните фактори и да
блокира „цитокиновата буря“, така че да намали увреждането от
възпалителните реакции в организма. Може да се използва за лечение на
тежки и критични случаи в ранния и средния стадий на цитокиновата буря.
4.7 Имунотерапия: За пациенти с обширни белодробни лезии и тежки
случаи, които също показват повишено ниво на IL-6 при лабораторно
изследване, за лечение може да се използва Tocilizumab. Първоначалната
доза е 4-8 mg/kg с препоръчителната доза от 400 mg, разредена с 0,9%
нормален физиологичен разтвор до 100 ml. Времето за инфузия трябва да
бъде повече от 1 час. Ако първоначалното лечение не е ефективно, може да
се приложи едно допълнително приложение след 12 часа (същата доза като
първоначалната). Не трябва да се прилагат повече от две вливания с
максимална единична доза не повече от 800 mg. Да се внимава за
алергични реакции. Прилагането е забранено за хора с активни инфекции
като туберкулоза.
4.8 Други терапевтични мерки
За пациенти с прогресивно влошаване на показателите за оксигенация,
бързо развитие на проявите и прекомерно активиране на възпалителните
процеси в организма, глюкокортикоидите могат да се използват за кратък
период от време (от три до пет дни). Препоръчва се дозата да не надвишава
еквивалента на метилпреднизолон 1-2 mg/kg/ден. Обърнете внимание, че
по-голяма доза глюкокортикоид ще забави премахването на коронавирус
поради имуносупресивни ефекти. Чревните микроекологични регулатори
могат да се използват за поддържане на чревния микроекологичен баланс и
предотвратяване на вторични бактериални инфекции.
Тежки и критични случаи при деца могат да се прилагат венозно вливане
на γ-глобулин. При тежки и критични случаи на бременност, бременността
трябва да бъде прекратена за предпочитане с Цезарово сечение.
Пациентите често страдат от тревожност и страх и трябва да бъдат
подпомагани с психологически консултации.

III. Критерий за дехоспитализация на болни с COVID-19
1. Телесната температура се нормализира за повече от три дни;
2. Дихателните симптоми се подобряват;
3. Рентгеновата и аускултаторна находка показва намаляване на

възпалението;
4. Изследва се комбиниран назофарингеален и орофарингеален

секрет с последващо rtPCR тестуване:
· При позитивен резултат се повтаря на всеки 3 дни до

негативен резултат;
· Ако резултатът е негативен се повтаря след 24 часа;



· При 2 последователно негативни резултата изследването се
преустановява.


