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 Въздушно-капковите инфекции са голяма група остри
инфекциозни заболявания причинени от вируси. Могат
да протичат както спорадично, така и епидемично и
пандемично. Бързото им и широко разпространение се
дължи на лесния начин на предаване на инфекцията,
високия контагиозен индекс и сравнително краткия
инкубационен период.

 Високата заболяемост от остри вирусни респираторни
заболявания създава значими социални, медицински и
икономически проблеми, може да доведе до сериозни
усложнения и леталитет.

Въздушно-капкови инфекции /ВКИ/

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Етиология: Причинители са три типа грипни вируси А,В,С
 Епидемиология: Инфекцията се предава по въздушно-капков път

от болен на здрав човек, възприемчивостта е всеобща,
контагиозен индекс 90-100 %. Може да има епидемично и
пандемично разпространение. За нашата страна има зимна
сезонност и засяга в началото най-вече деца в училищна възраст
и техните семейства, а като втора вълна по-късно -хора в
напреднала възраст.

 Патогенеза: вирусите навлизат и попадат в горните дихателните
пътища, предизвикват възпалителни и деструктивни промени и
постетенно засягат цялата дихателна система. Под въздействие
на последващата виремия настъпват токсоалергични реакции
до различни органи и системи в тялото.

Грип (Grippe)

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Клинична картина: Инкубационният период е кратък 1-3 дни. Началото на
болестта е остро и бързо – втрисане, повишена температура 38-40%, главоболие,
болки в очните ябълки, ставите, адинамия, силна отпадналост, потливост,
световъртеж. Оплакванията отзвучават за 3-10 дни. След 1-2 рия ден започва
катарален синдром - ринит със секреция, болки в гърлото и ретростернална болка
със суха, болезнена кашлица. При преглед на гърлото се установяват десетина
червени гранулации по мекото небце и увулата /симптом на Морозкин/. Те
продължават 3-4 дни след нормализиране на температурата. Преболедувалите
имат видово специфичен имунитет.

 Усложненията При някои болни възникват усложнения, които могат да са леки
или изключително тежки.

 Децата до 1 година, възрастните хора над 65 години, бременните жени и хора от
всяка възраст със съпътстващи заболявания имат по-висок риск от възникване на
усложнения. Усложненията могат да са в резултат на инвазия от вируса или на
вторична бактериална инфекция

Grippe

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Лечение: Лечението се назначава след преглед от лекар! лечението на
повечето пациенти е симптоматично – с антипиретици, аналгетици,
противокашлечни средства, противоалергични медикаменти.
Назначаването на антивирусна терапия се определя от типа на
циркулиращия грипен щам, тежестта на клиничните прояви,
потенциалните рискове за пациента.

 Препоръчва се да се приложи възможно най-рано при пациенти с
потвърдена диагноза грип или при наличие на съмнение, които имат
тежко, усложнено и прогресиращо протичане на заболяването. Целта на
лечението е да се облекчат симптомите и да се предпази пациента от
развитие на усложнения.

 В групата на специфичните противовирусни средства, които се
използват за лечение на грип влизат: Amantadine, Rimantadine,
Oseltamivir и Zanamivir.

Grippe

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Прилага се видово специфична ваксина

 Медицинската сестра трябва да обучава целенасочено
пациентите в есено-зимния сезон относно всички онези
неспецифични начини, посредством които се повишава
общото ниво на имунна защита – здравословно и
пълноценно хранене, приемане на храни, богати на
витамин С - плодове и зеленчуци (ябълки, цитруси,
червени чушки и пр.); лук, хрян и чесън; джинжифиил.
Приемането на хранителни добавки като минерали и
витамини е желателно.

Профилактични грижи

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Съществено значение за недопускане на заразяване е  добрата хигиена
на ръцете, устната и носа. Честото и правилно миене на ръцете, 
особено в епидемична обстановка, предпазва както самите пациенти, 
така и околните.

 Обръща се внимание на стайната температура в дома, в класната стая, 
на работното място, като не бива нито да се претопля, нито да е 
прекалено студено . Редовното проветряване на помещенията е много
важно –на всеки час по 4-10 мин. / ако външният въздух е чист!/

 Имунната система на пациентите може да укрепне значинтелно
ако всекидневно правят физически упражнения, избягват преумората и 
стреса.

 По време на грипна епидемия е необходимо да се избягват местата, 
където се събират много хора, а за предпазване може да се използва
медицинска маска.

Профилактични грижи

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Още при първите оплаквания пациентът трябва да остане в
дома .Постелният режим е задължителен. Пациентът се
настанява с затоплена стая, осигурава се покой и голямо
количество течности –чай, компот, плодови и зеленчукови
сокове, бульони.

 Помещението периодично се проветрява. При висока
температура се прилагат грижи при треска. Желателно е да
има в дома изправен термометър! Проходимостта на носа се
осигурява чрез капки за нос и мазен крем, за да не се
разранява от секрецията. За болките в гърлото се прилагат
локални дезинфектанти и анестетици под формата на
таблетки за смучене, разтвори за впръскване и гаргара.

Грижи за болните в дома

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Болезнената кашлица може да бъде облекчена с инхалация и
противокашлечни средства. В домашни условия се прилага и
лечение с традиционна медицина – мед и синапено семе,
греяно вино/ в лечебна доза!/,синапени лапи на гърдите,
разтривка на тялото със силен спирт и др. На болните се
осигурява пълен физически и психически покой.Това
означава, че пациентът лежи спокойно в леглото и не работи
с компютър или друго устройство, не работи и не гледа
телевизия!Храненето трябва да е с пълноценна витаминозна
храна, когато пациентът е афебрилен. Желателно е да е течно
–кашава, за да не затруднява гълтането допълнително.

Грижи за болните в дома

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Ставането от леглото трябва да се извършва внимателно след
залежаване, като болният се придружава или се осигуряват опори за
придвижване. Поради силната отпадналостна пациента може да
настъпи колапс! При обилно изпотяване от високата температура,
количеството на урината намалява. Цветът и миризмата и могат да се
променят от концентрацията и приема на медикаменти.

 Близките в дома е препоръчително да използват медицински маски за
предпазване от заразяване, които се подменят на всеки 3 часа.

 Наблюдението на общото състояние и задълбочаването на симптомите
като главоболие, сомнолентност, тежест в гръдната област и други
признаци от страна на различни органи и системи трябва веднага да се
потърси лекарска помощ или болният да се насочи към лечебно
заведение.

Грижи за болните в дома

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Това е нов грип A/H1N1/, чийто вирус преди това не е циркулирал между хората.
Този вирус не е свързан с предишните сезонни грипни вируси. Носителството на
вируса на свинския грип не означава автоматично разболяване. Доказано е, че 40-
50 процента от носителите на А/H1N1/ не развиват болестта.

 Смята се, вирусът не е смъртоносен , а един обичаен грипен вирус и не е нужно
хората да изпадат в паника при споменаване на свинския грип. Причината за
страха от свински грип е, хората са изградили имунитет спрямо останалите
грипни заболявания, докато вирус А/H1N1/ e нов и повечето хора нямат изграден
имунитет и се очаква голям брой хора да се разболяват за в бъдеще.

 Новият грип се разпространява особено бързо сред младите хора на възраст
между 10 и 45 години. Тежестта на заболяването по света варира от много леки
случаи до тежки случаи, водещи до смърт. Повечето хора, които се заразяват с
новия грип А /H1N1/ се възстановяват без особено антивирусно лечение и
медицински грижи. От по-сериозните случаи почти половината са хора със слаба
имунна защита. Клиничната картина, усложненията, лечението и грижите са както
при грип.

Свински грип

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Птичият грипен вирус А (Н5N1) причинява остра вирусна инфекция. Като
заболяване при птици е установено за първи път през 1878г. в Италия и
бил наречен птича чума, заради бързото и смъртоносно протичане. През
1955г. е установено, че причинителят е от групата на грипни вируси А.

 Източникът на зараза за човека са птиците, носители на вируса –
домашни (кокошки, патици) и диви (главно водоплаващи – патици и
гъски). Патиците могат да бъдат източник на инфекция дори и когато са
напълно здрави.

 Първият случай на човек, заразен от птичи грип е регистриран в Хонг
Конг през 1997 като неизвестен до тогава грипен вирус с антигенна
формула H5N1г. След епидемичното му разпространение в Азия хиляди
хора се разболяват, като смъртността е много висока. До края на 2006г
има доказани 348 случая, от които 200 са починали.

 Заразяването на хора с грипния вирус А (Н5N1) може да причини тежко
заболяване и смърт.

Птичи грип

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Коронавирусите (CoV) са голямо семейство от вируси, които
причиняват заболявания, вариращи от лека настинка до по-
тежки заболявания, като респираторен синдром в Близкия
изток (MERS-CoV) и тежък остър респираторен синдром
(SARS-CoV). В момента в Китай върлува нов коронавирус
(nCoV). Той е щам, който не е бил идентифициран по-рано при
хора.

 Коронавирусите са антропозоонози, което означава, че се
предават между животни и хора. Подробни разследвания
установяват, че SARS-CoV и MERS-CoV се предават от животни
към хора. Няколко известни коронавируси циркулират само
при животни, а все още не са преминали към хората

Коронавирус COVID-19

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Инфекциите с коронавирус и грип споделят подобни
симптоми, които правят трудно диагностицирането им
без да бъдат направени специфични тестове. Докато
тестовете за грип са широко разпространени, тези за
коронавирус все още не са общо достъпни. Основните
симптоми на коронавирус инфекцията са висока
температура и кашлица. Грипът често има и други
допълнителни симптоми като болки в мускулите и
гърлото. Всеки, който се съмнява за инфекция с
коронавирус, или са имали контакт с болен човек,
трябва да се обърнат към личния си лекар.

Коронавирус COVID-19

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София



 Няма специфично лечение за това заболяване, така че
подходът, използван за лечение на пациенти с
инфекции, свързани с новия коронавирус, е за лечение
на клиничните симптоми (например треска).
Поддържащата грижа (например поддържаща терапия
и мониторинг - кислородна терапия, поддържане на
телесен баланс на течностите и антивирусни лекарства)
може да бъде много ефективна за заболелите.
Лечението се назначава само от лекар, а се изпълнява
от медицинската сестра!

Коронавирус COVID-19

проф. Иванка Стамболова,дм ФОЗ, МУ-София


