
Пациент с 
COVID-19

Лека 
болест

Умерена 
болест

Тежка 
болест

Симптоми на възпаление на 
горните дихателни пътища (и / 
или персистиращ фебрилитет) 

БЕЗ диспнея или хипоксия

Изолация в домашни условия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ

✓ Физическо дистанциране;
използване на маски на закрито;
стриктна хигиена.

✓ Симптоматично лечение
(хидратация, антипиретици,
антитусивни препарати,
физическа активност (до колкото
може да толерира).

✓ Активно наблюдение за
влошаване на състоянието.

✓ Следене на температурата,
SpO2 и други витални показатели

Хоспитализация при

• Затруднено дишане (SpO2 <
93%)

• Персистиращ фебрилитет (>
38°C)

• тежка кашлица, особено ако
е с продължителност > 5 дни

• Промяна в психичното
състояние

Терапии, базирани на ограничен 
брой доказателства 

Инхалационен Будезонид (MDI)
800mcg в продължение на 5
дни). Подходящ, ако
симптомите (фебрилитет и / или
кашлица) продължават > 5 дни,
от началото на заболяването
при високо рискови пациенти*

Едно от следните:
1. Дихателна честота > 24 / мин; задух
2. SpO2: 90% - 93% на стаен въздух

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Допълнителен кислород:
➢ Цел SpO2: 92-96% (88-92% при
пациенти с ХОББ).

➢ Предпочитано устройство за
оксигенация: “non-rebreather” маска.

Противовъзпалителна или
имуномодулираща терапия:
➢ IV/PO Дексаметазон 6 mg / ден с
продължителност от 5 до 10 дни.

➢ PO Барицитиниб 4 мг при пациенти с
противопоказания за глюкокортикоиди.

➢ Преценка за лечение и с
Ремдесивир.

Антикоагулация:
➢ Конвенционална профилактична
доза НМХ или Хепарин (в зависимост от
теглото, напр. Еноксапарин 0,5 мг / кг
дневно SC).

Мониторинг:
➢ Клинично наблюдение: Витални
показатели, Хемодинамичен статус,
Промяна в нуждата от допълнителен
кислород.

➢ Образна диагностика - СТ да се
назначава САМО при влошаване на
състоянието.

➢ Параклинични изследвания: CRP и D-
димер на всеки 72 часа; ПКК,
Трансаминази, Азотни тела на всеки 48
часа; IL-6 и Албумин при влошаване.

Едно от следните:
1. Дихателна честота > 30 / мин; задух
2. SpO2: < 90% на стаен въздух

*Високорискови фактори за 
тежко заболяване или смърт

✓ Възраст > 60 години
✓ ССЗ, неконтролирана
хипертония и ИБС
✓ Захарен диабет и други
имунокомпрометиращи
състояния
✓ Хронично белодробно /
бъбречно / чернодробно
заболяване
✓ Цереброваскуларни
заболявания
✓Метаболитен синдром

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ОАИЛ

Респираторна поддръжка:
• Прилагайте HFNC при пациенти с

нарастваща нужда от кислород.

• Прилагайте PPNIV при пациенти с
нарастваща нужда от кислород и
неефективни усилия за дишане.

• Ендотрахеалната интубация трябва
да бъде приоритетна при пациенти с
неефективно спонтанно дишане или
ако PPNIV не се толерира.

• Прилагайте конвенционалния
протокол “ARDSnet” за протективна
вентилация.

Противовъзпалителна или
имуномодулираща терапия:
➢ IV Дексаметазон 6 mg / ден с

продължителност от 5 до 10 дни.

➢ +/- еднократно IV Тоцилизумаб 4-8
мг/кг.

Антикоагулация:
▪ Конвенционална профилактична

доза НМХ или Хепарин (в зависимост
от теглото, напр. Еноксапарин 0,5 мг
/ кг дневно SC).

Поддържащи грижи:
• Поддържайте нормоволемия
(използвайте динамични мерки за
оценка на терапевтичния отговор).

• При сепсис / септичен шок: лекувайте
според съществуващия стандартен
протокол и актуалната антибиограма.

Мониторинг:
➢ Клинично наблюдение: Витални
показатели, Хемодинамичен статус,
Промяна в нуждата от допълнителен
кислород.

➢ Образна диагностика - СТ да се
назначава САМО при влошаване на
състоянието.

➢ Параклинични изследвания: CRP и D-
димер на всеки 72 часа; ПКК,
Трансаминази, Азотни тела на всеки 48
часа; IL-6 и Албумин при влошаване.

След клинично подобрение, 
дехоспитализирайте съгласно 

обективното състояние 
(CHOSEN risk score). 

 Ремдесивир помага САМО при 
пациенти с:

o Умерено-тежко заболяване
(изискващо ДОПЪЛНИТЕЛЕН
КИСЛОРОД),

И
o Липса на бъбречна или чернодробна
дисфункция (eGFR >30 ml / min / m2;
AST / ALT < 5 пъти над горната граница,

И
o < 10 дни от появата на симптомите.
❖ Препоръчителна доза: 200 mg IV на
ден 1, след което 100 mg IV през
следващите 4 дни.
o Да не се използва при пациенти,
които НЕ са на кислородо- поддържаща
терапия или са в домашни условия

Лечебен алгоритъм 

при различните фази 

на COVID-19

Д-р Г. Димитров; Д-р Т. Вълков; Д-р Д. Димитров



ПАРАМЕТЪР COVID-19 ГРИП НАСТИНКА

Инкубационен период 2–14 дни 1–4 дни <3 дни

Постепенна Внезапна Внезапна

Много често Много често Рядко

Суха кашлица Много често (лека - тежка) Много често (лека - тежка) Често  (лека, може да е влажна)

Отпадналост Често Много често Рядко и лека

Често Много често Лека

Понякога Рядко и лека Много често

Назална конгестия Рядко и лека Често Много често

Понякога Много често Рядко и лека

Понякога Понякога Много често

Понякога Понякога Рядко

Често Рядко Никога



Значително подобрение в 
обективните 

параклинични 
показатели

Поддържане на 
физиологична телесна 

температура поне 3 дни 

Значително клинично
респираторно 
подобрение 

Два отрицателни RT-qPCR 
теста, с най-малко 24ч. 

между тях

(I) Назална канюла: (1L-6L/min, 
20-44% FiO2).

(II) Обикновена маска: (6L-10L/min,
40%-60% FiO2).

(III) „Non-rebreather“ маска: (12L-15L/min,
FiO2 90%-100%).

(IV) „High-flow“ назална канюла: (30L/min, FiO2 100%,
PEEP 5cmH2O).

(V) CPAP маска: (до 30L/min, до 100% FiO2, PEEP 5-10cmH2O;
<20cmH2O).

PaO2 / FiO2 >300 mmHg

PaO2 / FiO2 >100 mmHg

https://youtu.be/31v5GTTfEeE


Предпазване от COVID-19 -
Препоръчва се пациентите с HIV да
се ваксинират с ваксини срещу
SARS-CoV-2 незавивсимо от броя
на техните CD4 T-лимфоцити или
HIV-RNA-вирусен товар, защото
ползите надвишават потенциалните
рискове (AIII).

Диагностика на COVID-19 - Препоръчва се при пациентие с
HIV да се използват същите диагностични методи за
диагностика на SARS-CoV-2-инфекцията, както при
пациентите без HIV (AIII). Обаче, ако се използват
серологични тестове за диагноза на пациенти с HIV,
резултатите трябва да се интерпретират внимателно,
защото са докладвани кръстосани реакции между
антителата към SARS-CoV-2 и HIV.

Контрол на COVID-19 при 
пациентите с HIV са същите 

както при общата популация 
(AIII).

Когато се започва терапия за COVID-19 при 
пациенти с HIV, клиницистите трябва 

много внимателно да преценят 
възможните лекарствени взаимодействия  

и свръхтоксичност между тази терапия, 
антиретровирусните медикаменти, 

антимикробната и други медикации (AIII). 

Тocilizumab и 
dexamethasone, които се 
препоръчват при някои 
пациенти с тежки или 

критични COVID-19.

Безопасността от 
приложението им при 

имунокомпрометирани, 
включително пациенти с 

напреднала HIV-
инфекция не е 

изследвана. Така че, 
назначението им при тези 
групи трябва стриктно да 

се следи за вторични 
инфекции

На пациентите с HIV 
трябва да бъде 
предоставена 

възможност да участват 
в клинични проучвания 

на ваксини и нови 
лечения на SARS-CoV-2 

инфекция.

При пациентите с напреднала 
HIV-инфекция, суспектни за 
или с потвърдена COVID-19, 

при фебрилни състояния, 
трябва да се обсъждат 

опортюнистични инфекции в 
диференциална диагноза 

(AIII).

Специални Съображения при хората с HIV, актуализирани на 21 април 2021,

Източник: COVID-19 Treatment Guidelines308, NIH https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/covid-19-and-persons-hiv-interim-guidance/interim-guidance-

covid-19-and-persons-hiv



Предпазване от COVID-19 -
Препоръчва се пациентите с HIV да
се ваксинират с ваксини срещу
SARS-CoV-2 незавивсимо от броя
на техните CD4 T-лимфоцити или
HIV-RNA-вирусен товар, защото
ползите надвишават потенциалните
рискове (AIII).

Диагностика на COVID-19 - Препоръчва се при пациентие с
HIV да се използват същите диагностични методи за
диагностика на SARS-CoV-2-инфекцията, както при
пациентите без HIV (AIII). Обаче, ако се използват
серологични тестове за диагноза на пациенти с HIV,
резултатите трябва да се интерпретират внимателно,
защото са докладвани кръстосани реакции между
антителата към SARS-CoV-2 и HIV.

Контрол на COVID-19 при 
пациентите с HIV са същите 

както при общата популация 
(AIII).

Когато се започва терапия за COVID-19 при 
пациенти с HIV, клиницистите трябва 

много внимателно да преценят 
възможните лекарствени взаимодействия  

и свръхтоксичност между тази терапия, 
антиретровирусните медикаменти, 

антимикробната и други медикации (AIII). 

Тocilizumab и 
dexamethasone, които се 
препоръчват при някои 
пациенти с тежки или 

критични COVID-19.

Безопасността от 
приложението им при 

имунокомпрометирани, 
включително пациенти с 

напреднала HIV-
инфекция не е 

изследвана. Така че, 
назначението им при тези 
групи трябва стриктно да 

се следи за вторични 
инфекции

На пациентите с HIV 
трябва да бъде 
предоставена 

възможност да участват 
в клинични проучвания 

на ваксини и нови 
лечения на SARS-CoV-2 

инфекция.

При пациентите с напреднала 
HIV-инфекция, суспектни за 
или с потвърдена COVID-19, 

при фебрилни състояния, 
трябва да се обсъждат 

опортюнистични инфекции в 
диференциална диагноза 

(AIII).

Клиницистите, 
лекуващи 

COVID-19 при 
новодиагности

цирани 
пациенти с HIV, 

трябва да се 
консултират с 

HIV-специалист 
за определяне 

на 
оптималният 

термин за 
започване на 

антиретровиру
сна терапия.

Препоръка 4

Антиретровиру
сният режим 

нетрябва да се 
променя или 
превключва  

(например да 
се прибавят 

нови 
медикаменти 

към 
прилагания 

режим) с цел 
предотвратява

не или лечение 
на SARS-CoV-2 

инфекция(AIII).

Препоръка 3

Клиницистите, 
лекуващи 

COVID-19 при 
пациенти с HIV, 

трябва да се 
консултират с 

HIV-
специалист, 

преди да 
променят или 

превключат 
антиретровиру

сните 
медикаменти 

(AIII).

Препоръка 2

Пациентите с HIV 
които развиват 

COVID-19, 
включително 

нуждаещите се 
от 

хоспитализация, 
трябва да 

продължават 
антиретровирусн
ата си терапия и 
профилактиката 

на 
опортюнистични 

инфекции, когато 
е възможно(AIII).

Препоръка 1
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NB! Много лекарства, включително
антиретровирусни агенти: (
lopinavir/ritonavir,boosted darunavir, tenofovir
disoproxil fumarate/emtricitabine), бяха
включвани в клинични проучвания или
предписвани „off-label“ за лечение или
профилактика на SARS-CoV-2 инфекция. Към
момента lopinavir/ritonavir и
darunavir/ritonavir не са показали
ефективност. Две ретроспективни
проучвания подсказват че tenofovir disoproxil
fumarate/emtricitabine може би играят
протективна роля в препазване от
инфекцияma със SARS-CoV, хоспитализация
или смърт, свързана с COVID-19; и двете
обаче, нямат ясна сигнификантност и
контрол върху въздействието на фактори
като възраст и коморбидност.

Степен на препоръчителност: A = Силна; B = Умерена; C = По преценка
Степен на доказателствност: I = Едно или повече рандомозирани проучвания без големи ограничения; IIa = други 
рандомизирани проучвания или стратифицирани, субгрупови анализи на рандомизирани проучвания; IIb = 
нерандомизирани проучвания или проспективни кохортни изследвания; III = Експертни мнения.

Специални Съображения при хората с HIV, актуализирани на 21 април 2021,

Източник: COVID-19 Treatment Guidelines308, NIH https://clinicalinfo.hiv.gov/guidelines/covid-19-and-persons-hiv-interim-guidance/interim-guidance-

covid-19-and-persons-hiv


