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Вътреболнични инфекции. Имунопрофилактика. 
 

Вътреболнични инфекции 

 

Вътреболничните инфекции, са инфекции, с които пациентите могат да се заразят, 

когато получават здравни грижи и/или при престой в здравно заведение . Тези инфекции  

засягат близо 4,1 млн. Пациента в ЕС годишно и причиняват значително нарастване на 

заболяванията, смъртните случаи и здравните разходи. Те често са много трудни за 

лекуване, защото микроорганизмите, които ги причиняват, са резистентни към 

антибиотици. 

Предвид все по-голямата мобилност на хората между различни здравни 

системи и свободата на европейските граждани да търсят медицинско лечение зад 

граница резистентните микроорганизми могат да се разпространяват бързо из 

различните страни. 

В нашата страна е въведен Медицински стандарт по профилактика и контрол на 

вътреболничните инфекции. С този стандарт се регламентират основните дейности и 

мерки по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (ВБИ), както и 

основните дейности и мерки за ограничаване разпространението на антимикробната 

резистентност (АМР). Терминът „вътреболнични инфекции“ е равнозначен с термините 

„нозокомиални инфекции“ и „инфекции, свързани с медицинско обслужване“. За 

вътреболнични инфекции се считат: 

– инфекциите, придобити от пациент, във връзка с медицинско обслужване по 

повод на друго заболяване; 

– инфекциите, придобити от медицинския персонал или трети лица, във връзка с 

обслужването на пациентите. 

Пациентите и процедурите се категоризират (табл. 1), а предпазните мерки се 

планират (табл. 2) според нивото на риска от ВБИ.  

 

 

Таблица 1. Дефиниране на риска от ВБИ 

Риск от ВБИ Пациенти Процедури 

Минимален 
Неимунокомпрометирани; 

без основно заболяване 

Не са инвазивни; няма контакт с биологични 

течности (кръв, урина, фецес, ликвор, 

течности от телесни кухини) 

Среден 

Инфектирани пациенти 

или пациенти с рискови 

фактори (възраст, 

неоплазми) 

Контакт с биологични течности или 

инвазивни нехирургични процедури (напр. 

периферен венозен катетър, въвеждане на 

урокатетър) 

Висок 

Имунокомпрометирани 

пациенти (< 500 левкоцита 

на мл); множествени 

травми, тежки изгаряния, 

органна трансплантация 

Хирургична или високорискова инвазивна 

процедура (напр. централен венозен катетър, 

трахеална интубация) 
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Таблица 2. Предпазни мерки при различни нива на риск от ВБИ 

Риск от 

ВБИ 
Асептика Антисептика Ръце Облекло 

Медицински 

изделия* 

Минимал

ен 
Чистота Не се прилага 

Измиване или 

втриване на 

дезинфектант 

Ежедневно 

Чисти или след 

средно- и 

нискостепенна 

дезинфекция 

Среден Асептика 

Стандартни 

антисептични 

продукти 

Хигиенна 

дезинфекция 

Подходяща 

защита срещу 

контаминация с 

кръв, 

биологични 

течности 

Стерилност или 

високостепенна 

дезинфекция 

Висок 
Хирургична 

асептика 

Специални 

продукти 

Хирургична 

дезинфекция 

чрез втриване 

Хирургично 

облекло: 

престилка, 

маска, шапка, 

стерилни 

ръкавици 

Стерилност или 

високостепенна 

дезинфекция 

 

Забележка: 

* Всички медицински изделия, които влизат в контакт със стерилни телесни 

тъкани и кухини, са задължително стерилни. 

За профилактика и контрол на ВБИ се прилага комплексен подход, който включва 

следните специфични елементи със задължителен характер: 

-  Мерки за предпазване на групите, изложени на риск от ВБИ: 

-  Стандартни предпазни и подходящи изолационни мерки при грижите за пациента с цел 

да се ограничи предаване на ВБИ от пациент на пациент; 

-  Защита на пациентите чрез ограничаване до възможния минимум на инвазивните 

манипулации и приложение на подходяща антибиотична и имунопрофилактика; 

- Защита на персонала от ВБИ. 

Стандартни предпазни мерки представляват задължителния минимум от 

изисквания за превенция на ВБИ. Те са предназначени да ограничат риска от предаване 

на микроорганизмите - причинители на ВБИ, както от установени, така и от 

неустановени източници на зараза в лечебните заведения. Задължителното прилагане на 

комплекса от стандартни предпазни мерки при грижите за всички пациенти осигурява 

висока степен на защита за пациенти, персонал и трети лица. Тези мерки се прилагат при 

контакт с кръв и телесни течности/ секрети и екскрети, с изключение на пот, независимо 

от установеното наличие или липса на кръв в тях/при увредена кожа и лигавица. 

Стандартните предпазни мерки включват комплекс от безопасни методи на 

работа и лични предпазни средства с бариерни функции: 

 хигиена на ръцете; 

 използване на лични предпазни средства при контакт с кръв, други 

телесни течности, екскрети и секрети; 

 почистване, дезинфекция и стерилизация на оборудване, бельо и околна 

среда; 

 управление на болничните отпадъци; 
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 безопасна употреба на остри предмети.  

Хигиена на ръцете 

Ръцете са основен фактор за предаване на ВБИ. Правилно проведената 

деконтаминация (измиване и/или дезинфекция) на ръцете е с доказана ефективност за 

превенция на ВБИ и за защита както на пациентите, така и на медицинския персонал. 

С миенето и хигиенната дезинфекция на ръце се постига редукция на 

транзиторната флора, а с хирургичната дезинфекция - редукция и на част от постоянната 

флора. 

Хигиената на ръцете се състои от четири елемента, които се прилагат отделно 

или в комбинация:  

а) миене на ръце;  

б) дезинфекция на ръце;  

в) защита на ръцете от контаминация чрез ръкавици;  

г) грижи за кожата на ръцете. 

Обикновеното миене на ръцете (в бита) със сапун има минимална до липсваща 

антимикробна активност. То отстранява замърсяванията, пот, кожни липиди, епителни 

лющещи се клетки и част от повърхностната транзиторна флора.  Когато при миенето на 

ръце се използва антисептичен сапун се осигурява по-добра редукция на флората, но не 

може да замени хигиенната дезинфекция на ръце в лечебните заведения. 

 

Правила за миене на ръце  

Ефективното миене на ръцете продължава поне 1 - 3 мин. Необходимо е да са 

осигурени отделно място за миене, достатъчно широк умивалник, вода, течен сапун и 

кърпи за еднократна употреба. При миене на ръцете патогенните бактерии могат да 

попаднат върху предмети на външната среда или върху самия човек и облеклото му. 

Препоръчва се миенето на ръцете с обикновен сапун и вода да продължава не повече от 

1 минута, освен в случаите на много силно замърсяване.  

При контаминиране на ръцете със замърсители, напр. крем, косми, остатъци от 

хранителни продукти, остатъци от лекарствени продукти - те внимателно се отмиват, 

като се избягва опръскване. Кранчето на чешмата не се отваря рязко, ръцете са ниско 

долу в умивалника, а тялото е на разстояние. След измиването ръцете се подсушават 

добре и се извършва хигиенна дезинфекция. 

 При контаминация с кръв, телесни течности, екскрети и секрети се ползва 

памучен тампон или хартиена кърпичка, напоени с дезинфектант, и замърсяването се 

избърсва. Изчаква се кожата да изсъхне и ръцете се измиват и подсушават отново. След 

това се извършва хигиенна дезинфекция. При антисептичното миене на ръцете сапунът 

се втрива в сухи ръце около 30 секунди. Добавя се вода до образуване на пяна, след което 

ръцете основно се изплакват с течаща вода. Подсушаването се извършва с еднократна 

хартиена кърпа или суха стерилна неотделяща власинки кърпа. 

 

Дезинфекция на ръце  

Дезинфекцията на ръце е хигиенна или хирургична, в зависимост от целта, 

използваното количество дезинфектант и времето на въздействие. 

Хигиенната дезинфекция на ръце с дезинфектант е сигурен, евтин и бърз метод 

за редукция на транзиторната флора. Тя се извършва чрез втриване на дезинфектант (за 

предпочитане на алкохолна основа) и има за цел унищожаване/инактивиране на 

микроорганизмите, предотвратяване на предаването им и лична защита.  

Хигиенна дезинфекция на ръцете се препоръчва преди извършване на чисти 

дейности като : 
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 работа с опаковки със стерилни материали, за да се предпази опаковката 

от контаминиране с болестотворни микроорганизми; 

 преди подготовка на инфузии, инжекции, лекарствени продукти, които са 

произведени стерилни; 

 преди работа с инфузионни системи и дренажи, като вкарване на 

лекарствени продукти в тях; 

 преди манипулации по пациента, напр. хигиена на устата и др.; 

 преди поставяне на ръкавици при смяна на превръзка и инвазивни 

процедури; 

 преди работа с храни; 

 преди работа с чисти предмети: принадлежности за обгрижване на 

пациента, чисто бельо; 

 преди влизане в изолационни помещения; 

 преди влизане в зоните на операционните зали; 

 преди опаковане на стерилни материали. 

Или след извършване на нечисти дейности като: 

 след сваляне на ръкавици; 

 след директен контакт с контаминирани предмети: мръсно бельо, 

отпадъци, използвани принадлежности, дихателни апарати - маски и 

шлангове; 

 преди напускане на изолационно помещение. 

Правила за хигиенна дезинфекция на ръце  

Максимален ефект на хигиенна дезинфекция се постига чрез разпределяне върху 

ръцете най-често на 3 мл кожен дезинфектант, който се втрива за 30 сек в ръцете в 

последователност от 6 стъпки (техниката за дезинфекция на ръцете е представена в т. 

2.2.1.3). Нужно е стриктно да се спазват препоръките на производителя относно 

разходната норма и времето на въздействие при употреба на дезинфектантите. Ако 

ръцете са видимо замърсени с прах или органична материя, преди да се пристъпи към 

дезинфекция с антисептик на алкохолна основа, ръцете се измиват с вода и сапун, след 

което внимателно се подсушават. 

Не е необходимо миене на видимо чистите ръце преди и след хигиенната 

дезинфекция. Миенето на ръцете уврежда кожата много повече от дезинфекцията. 

Сапуните и детергентите повишават рН на кожата, редуцират липидното съдържание, 

увеличават трансепидермалното отделяне на вода и могат да благоприятстват 

разпространението на микроорганизми. Антисептиците дразнят кожата в по-малка 

степен, особено ако съдържат омазнители, които играят ролята на защитен филм. 

 

Стандартен метод за втриване на дезинфектант с цел хигиенна 

дезинфекция на ръцете по CEN/EN 1500 

Първа стъпка: Лицето на едната длан в лицето на другата длан; 

Втора стъпка: Лицето на дясната длан в гърба на лявата длан и лицето на лявата 

длан в гърба на дясната длан; 

Трета стъпка: Лицето на едната длан в лицето на другата длан, но с раздалечени 

и преплитащи се пръсти; 
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Четвърта стъпка: Гърбът на пръстите в лицето на срещуположната длан при 

сключени пръсти; 

Пета стъпка: Кръгово втриване на десния палец в затворената лява длан и 

обратно; 

Шеста стъпка: Кръгово втриване в срещуположни посоки на върховете на 

пръстите на дясната ръка в лицето на лявата длан и обратно. 

Дезинфектантът се втрива енергично в чисти и сухи ръце (без пръстени, гривни 

и пр.) в продължение на 30 секунди и по гореописания начин, до китките. Движенията 

на всяка от стъпките се повтарят по 5 пъти. След приключване на шестата стъпка 

отделните стъпки се повтарят до достигане на необходимото време. При нужда може да 

се вземе още дезинфектант. Необходимо е ръцете да останат влажни през цялото време 

на въздействие. 

 

Лични предпазни средства 

Личните предпазни средства са предназначени да осигурят защита на персонала 

и да ограничат разпространението на инфекциозните агенти в лечебните заведения. 

Подборът на личните предпазни средства се основава на оценката за нивото на риска в 

зависимост от вида на грижите за пациента и в съответствие с нормативната уредба 

(Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на 

биологични агенти при работа, ДВ, бр. 105 от 2002 г.).Личните предпазни средства се 

използват от: 

 медицинските специалисти, които непосредствено обслужват пациентите 

и могат да имат контакт с кръв, телесни течности, екскрети и секрети; 

 лабораторния персонал, който обработва материали от пациентите;  

 помощния персонал (санитари, персонал от звеното за централно 

снабдяване със стерилни материали, в пералното отделение, по 

почистването и др.) в случаите, когато имат контакт с кръв, телесни 

течности, екскрети и секрети; 

 придружители, които се грижат за пациента, в случаите, когато имат 

контакт с кръв, телесни течности, екскрети и секрети; 

 специализанти, студенти и други обучаващи се лица. 

Принципи за използване на личните предпазни средства  

Личните предпазни средства намаляват, но не отстраняват напълно риска от 

заразяване. Те трябва да се използват целесъобразно, правилно и винаги когато има риск 

от заразяване.  Задължение на работодателя е да осигури необходимите лични предпазни 

средства, както и обучение за тяхното използване. Използването на личните предпазни 

средства не замества необходимостта от спазването на другите основни мерки за 

превенция на инфекциите, като хигиената на ръцете и безопасната употреба на остри 

предмети.Личните предпазни средства се заменят изцяло с нови и ръцете се измиват или 

се дезинфекцират след всеки пациент или при изпълнение на друга дейност.След 

употреба личните предпазни средства се събират в подходящи контейнери и се 

обезвреждат съгласно правилника на лечебното заведение за болнична помощ. 

Личните предпазни средства включват:  

а) ръкавици;  

б) защитни средства за очите (очила, шлемове);  

в) маски;  

г) предпазно облекло - престилки, обувки/калцуни и шапки. 
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Ред за поставяне/снемане на личните защитни средства (ЛЗС)* 

Sequence for donning/removing personal protective equipment (PPE)  

Според препоръките на Центъра за контрол на заболяванията – Атланта, 

САЩ 

 
 Правило № 1. Решението за вида на ЛЗС, които трябва да използваме в 

даден случай, се взема след преценка на риска, респ. нивото на необходимата защита 

на персонала: само стандартни предпазни мерки или и допълнителни изолационни 

мерки – при инфекции, преда- вани чрез контакт, по въздушно-капков или аерогенен 

път. 
Ред за поставяне на ЛЗС: 

1. Халата  

 Напълно покрива тялото от шията до коленете и ръцете до китките и 

се загръща на гърба;  

 Завързва се на врата и кръста. 

2.Маската или респиратора  

• Завързват се връзките или еластичните ленти на тила и на врата; 

 • Моделира се пластинката към основата на носа; 

 • Наглася се да прилегне плътно към лицето и брадичката;  

• Изпробва се респиратора. 

3.Очилата или лицевия шлем 

            • Нагласят се да прилегнат добре.  

4.Ръкавиците 

           • Изтеглят се до степен да покрият ръкавите на халата при китките. 

 

Правило № 2. Винаги спазвайте безопасните методи на работа за да 

предпазите себе си и да ограничите разпространението на инфекциите: – 

Внимавайте да не докосвате лицето си с ръцете; – Ограничете до минимум 

контакта с повърхности; – Сменяйте ръкавиците след скъсване или силно 

контаминиране; – Правете хигиена на ръцете. 

 

Ред за сваляне на ЛЗС:  

1. Ръкавиците  

• Повърхността на ръкавиците е контаминирана!  

• Залавя се от външната страна основата на ръкавицата на едната ръка с другата 

ръка, която е с ръкавица и се смъква;  

• Държи се смъкнатата ръкавица в ръката, която е с ръкавица;  

• Държи се смъкнатата ръкавица в ръката, която е с ръкавица;  

• Подпъхват се пръстите на освободената от ръкавицата ръка под края на другата 

ръка- вица откъм китката;  

• Смъква се втората ръкавица върху първата;  

• Изхвърлят се ръкавиците в контейнера за отпадъци. 

2. Очилата или лицевия шлем 
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 • Повърхността на очилата или лицевия шлем е контаминирана! 

 • Свалят се като се хваща лентата за главата или дръжките на очилата;  

• Поставят се в обозначен контейнер за контаминирано оборудване, 

предназначено за повторна употреба или се изхвърлят в контейнера за отпадъци. 

3. Халата 

 • Предницата и ръкавите на халата са контаминирани!  

• Развързват се връзките;  

• Сваля се първо откъм шията и раменете, като се докосва само вътрешната 

повърхност; 

 • Обръща се с вътрешната страна навън; 

 • Сгъва се или се навива и се изхвърля 

4. Маската или респиратора  

• Външната повърхност е контаминирана – НЕ СЕ ДОПИРА! 

 • Развързват се долните, после горните връзки или се хваща за еластичните ленти 

и се сваля; 

 • Изхвърля се в контейнера за отпадъци. 

Правило № 3. Прави се хигиена на ръцете ВЕДНАГА след сваляне на ЛЗС 

 

Допълнителни (специфични) предпазни мерки 

Допълнителните (специфични) предпазни мерки се прилагат винаги успоредно 

със стандартните предпазни мерки при пациенти с диагностицирана или съмнителна 

инфекция, при която за прекъсване на пътя на разпространение са необходими освен 

стандартните предпазни мерки и допълнителни изолационни или други бариерни мерки.  

Допълнителните предпазни мерки се прилагат при инфекции, предавани по 

аерогенен път, по въздушно-капков път и чрез контакт. Комбинации от отделните видове 

допълнителни предпазни мерки се прилагат при инфекции с няколко различни пътища 

на предаване. 

1. Допълнителни предпазни мерки при инфекции, предавани чрез контакт. 

С тези мерки се цели прекъсване разпространението на ВБИ, предавани чрез 

пряк или непряк контакт: чревни инфекции, кожни инфекции с лезии, както и 

колонизация с множествено-резистентни към антибиотици причинители (табл. 5). 

 

 

Таблица 5. Допълнителни (специфични) предпазни мерки при някои 

инфекции 

Вид мерки 
Стандартни 

предпазни мерки 

Мерки при аерогенно 

предавани инфекции 

Мерки при 

инфекции, 

предавани по 

въздушно-

капков път 

Мерки при 

инфекции, 

предавани чрез 

контакт 

  
При всички 

пациенти. 

Туберкулоза 

(потвърдена/при  

Менингококцем

ия/ менингит6 

Мултирезистентни 

бактерии (MRSA, 

VRE и  

  При контакт с  съмнение) Коклюш 
други, определени 

от  

  кръв, телесни  Варицела2  Грип5 
комисията по 

контрол на  
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  течности, Дисеминиран херпес Парвовирус В19 НИ)5 

  
секрети (без 

пот), 
зостер2 инфекция 

Херпес симплекс 

(вкл.  

  екскрети и Херпес зостер при 
RS-вирусна 

инфекция 
неонатален) 

  материали,  имунокомпрометирани Рубеола  Висококонтагиозни  

  
контаминирани 

с  
пациенти2 

Стрептококова 

група А  
кожни инфекции/  

  тях 
Вирусни хеморагични 

трески - напр.  

инфекция при 

кърмачета и 

малки  

паразитози (напр. 

краста, въшливост, 

импетиго)5 

    Ебола2,3 деца Херпес зостер -  

    Морбили2 

Скарлатина или 

стрептококова 

група А  

локализиран и 

дисеминиран 

      
пневмония във 

всички  
Кърмачета и деца  

      
възрастови 

групи6 

(<6 год.) или всеки 

пациент с 

инконтиненция 

при:  

        
а) ентеровирусна 

инфекция  

        б) хепатит А 

        

в) ротавирусни 

ентерити, 

шигелози, 

ламблиаза или 

друга форма на 

гастроентерит 

Единична 

стая 
Не Да, със затворена врата Да 

Да, по възможност 

или кохортна 

изолация (при 

пациенти със 

същата инфекция) 

Въздух/ 

отрицателно 

налягане (вж. 

група 5, табл. 

9, 10, 11) 

Не 

Да, по възможност; в 

противен случай се 

приспособява 

единична стая с 

подходящ обмен на 

въздуха и филтрация  

Не Не 

Хигиена на 

ръцете 
Да Да Да Да 

Ръкавици 

Да, при риск от 

контакт с кръв 

и/или телесни 

течности и при 

манипулации с 

контаминирани 

материали 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Виж стандартни 

предпазни мерки 
Да 
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Предпазна 

престилка 

При риск от 

контаминация 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

При контакт на 

работното облекло 

на персонала с 

пациента, с 

контаминирани 

повърхности и 

други предмети в 

стаята на пациента 

Маска 

При риск от 

опръскване на 

лицето 

Да, вкл. 

високоефективна 

маска (за туберкулоза) 

Да 
Виж стандартни 

предпазни мерки 

Предпазни 

очила 

При риск от 

опръскване на 

лицето 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Безопасни 

методи на 

работа 

Да 
Виж стандартни 

предпазни мерки 

Виж стандартни 

предпазни мерки 

Използват се 

средства за 

еднократна 

употреба или се 

подлагат на 

дезинфекция преди 

употреба при 

следващия пациент 

Транспорт на 

пациента 

На всички 

открити рани се 

поставя 

превръзка 

Пациентът с активна 

форма на туберкулоза 

носи високоефективна 

маска. За всички 

останали пациенти - 

обикновена 

хирургична маска 

Информира се 

приемащото отделение 

Обикновена 

хирургична 

маска за 

пациента. 

Информира се 

приемащото 

отделение 

Информира се 

приемащото 

отделение 

Други 

Избягва се 

контаминиране 

на 

повърхностите с 

употребени 

ръкавици 

Обучава се пациентът 

да покрива носа и 

устата при кихане и 

кашляне 

При кохортна 

изолация да има 

един метър 

разстояние 

между леглата 

на пациентите 

Отстраняват се 

ръкавиците и 

предпазната 

престилка, хигиена 

на ръцете преди 

напускане на стаята 

на пациента 

 

Забележки: 

1 - С изключение на случаите, определени от БКВБИ, напр. 

неутропенични/трансплантирани пациенти.  

2 - При тези заболявания се изискват и контактни предпазни мерки. 

3 - Всички отпадъци трябва да се третират като "Опасни отпадъци". 

4 - Да се работи внимателно с игли, спринцовки и остри предмети. Да се 

използват непробиваеми контейнери. Иглите да не се разчленяват, закапачват и огъват. 

При контакт с кръв и телесни течности замърсеното място незабавно да се измие, да се 

уведоми компетентното лице и да се вземат съответни мерки. 

5 - Определят се от местните разпореждания. 
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6 - При менингококова инфекция допълнителните мерки се преустановяват след 

24-часова ефективна антибиотична терапия. Същите са изискванията при инфекциите 

със стрептококи група А, когато се касае за фарингеално носителство. В определени 

случаи с инфекции, причинени от стрептококи група А (напр. в отделения за изгаряне), 

пациентите трябва да бъдат изолирани по-продължително за времето, през което се 

установява причинителят в раната от изгаряне. 

Източник: Наредба №39/26.08.2010 за утвърждаване на медицински 

стандартп по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции, издадена от 

министерство на здравеопазването, обн. ДВ. Бр. 69/03.09.2010г. 

 

 

Необходими допълнителни предпазни мерки при инфекции, предавани чрез 

контакт: 

 Пациентът се настанява в единична стая или в стая с пациент със същата 

инфекция (кохортна изолация), като се взема предвид 

епидемиологичната характеристика на заболяването и особеностите на 

групата пациенти 

 Преди влизане в стаята на пациента се слагат чисти, нестерилни ръкавици 

 При влизане в болничната стая се облича изолационна престилка, ако се 

налага пряк контакт с пациента, повърхности или други предмети в 

помещението  

 Ограничава се движението и транспортирането на пациента извън стаята. 

Когато се налага преместване, се вземат предпазни мерки за намаляване 

до минимум на риска от разпространение на инфекцията  

 Извършва се подходящо почистване и дезинфекция на повърхности и 

предмети в стаята. 

 Предпазни мерки при инфекции, предавани по въздушно-капков път:  

 Инфекциите, предавани по въздушно-капков път, са резултат от контакт на 

лигавиците на носа и устата или конюнктивата на възприемчив към инфекцията индивид 

с капковия аерозол (с по-едрите частици > 5 µm), който съдържа причинителите и се 

отделя от инфектирания пациент при кашляне, кихане, говорене или при манипулации 

като трахеална аспирация и се предава ефективно на разстояние до 1 - 2 метра от 

пациента. Болести, предавани по въздушно-капков път са: менингококова инфекция, 

пневмококова пневмония, паротит, пертусис, рубеола, грип и др. (табл. 5).Необходими 

допълнителни предпазни мерки приинфекции, предавани по въздушно-капков път: 

 Пациентът се настанява в единична стая или в стая с пациент със същата 

инфекция (кохортна изолация). 

 Персоналът ползва маска при грижи, които се полагат на разстояние, по-

малко от рисковото (до 1 - 2 метра от пациента). 

 Пациентът носи хирургична маска при транспортиране. 

 Няма специални изисквания към вентилацията на стаята, съблюдават се 

общите изисквания 

 Извършва се целева дезинфекция на повърхности при устойчиви 

микроогранизми (напр. C.diphtheriae, S. Aureus). 
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Предпазни мерки при инфекции, предавани по аерогенен път 

С тези предпазни мерки се цели намаляване на риска от инфекции, предавани по 

аерогенен път, чрез капкови ядра, които представляват остатъчно вещество от 

отделяните от пациента капчици, изпаряващи се до частици с размер от 1 до 5 µm и 

задържащи се във въздуха за неопределен период от време. Болести, които се предават 

по този път, са активни форми на белодробна туберкулоза, варицела, белодробна чума и 

др. .Необходими допълнителни предпазни мерки: 

 Пациентът се настанява в индивидуален бокс с подходяща вентилация 

съгласно изискванията , при затворена врата, отвеждащите 

вентилационни въздуховоди са отдалечени от въвеждащите (въздухът се 

отвежда далеч от входове на сградата и места, където е обичайно 

преминаването и събирането на повече хора). 

 Персоналът носи високоефективни маски, респираторен тип  

 Пациентът не напуска стаята или неговото движение и преместване от 

стаята се ограничава до минимум. 

 При преместване пациентът носи хирургична маска.  

 Извършва се целева дезинфекция на повърхности и предмети, с които 

пациентът е в чест контакт (при устойчиви микроорганизми, напр. М. 

tuberculosis), а при преместване и изписване - щателна крайна 

дезинфекция. 

Абсолютна (стриктна) изолация (при хеморагична треска, метицилин-

резистентен S. aureus, SARS и др.). 

Такъв тип изолация се изисква, когато съществува риск от инфекция, 

предизвикана от силно патогенен или друг необичаен инфекциозен агент, с възможни 

различни пътища на предаване.Необходими допълнителни предпазни мерки: 

 изолатор или инфекциозно отделение; 

 високоефективни маски, респираторен тип, ръкавици, престилки, шапка, 

защита за очите за всички, влизащи в стаята (т. 3); 

 хигиена на ръцете при влизане и излизане от стаята; 

 дезинфекция на медицинските инструменти до леглото на пациента; 

 изгаряне в инсинератор на екскретите, телесни течности, 

назофарингеални секрети; 

 дезинфекция на бельото; 

 ограничаване на посетители/придружаващи лица и влизането на 

персонала; 

 крайна дезинфекция;  

 използване на оборудване за еднократна употреба 

 осигурена безопасност при транспорт и изследване на проби от пациента.  

Инфекции с висок медицински и епидемичен риск (ИВМЕР) или особено 

опасни инфекции (ООИ) 

Към ИВМЕР се причисляват причинителите на чума, антракс, туларемия, холера, 

коремен тиф, тип1 дизентерия на Шига, вероцитотоксични ешерихия коли, бруцелоза, 

сап, мелиоидоза, хистоплазмоза, бластомикоза, кокцидоидомикоза, ботулизъм, вариола, 

жълта треска, кърлежови и комарни енцефалити и хеморгимни трески –Кримска-конго 

хеморгична треска, ебола, ласса, марбург. 
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Правилата за работа с ИВМЕР са регламентирани в Инструкция №5/ 19.11.2003 

г. за работа с причинители на бактериални, гъбични и вирусни инфекции с висок 

медицински и епидемичен риск, издадена от Министерство на здравеопазването, обн. 

ДВ. Бр. 105/14.03.2004 г.  

 

 

 

 Имунопрофилактика 

 Имунизациите представляват най-ефективната и най-полезна профилактична 

дейност за постигане на колективен имунинет срещу дадено инфекциозно заболяване. 

Прилагат се задължителни планови имунизации и реимунизации, целеви имунизации и 

реимунизации/ по специални показания/ и препоръчителни имунизации. При възникване 

на извънредна епидемична обстановка могат да бъдат разпоредени от Министъра на 

здравеопазването още: задължителни имунизации и реимунизации за определени групи 

от населението както и други инзвънредни мерки /Закон за здравето, чл.58/ 

Имунизационен календар на Република България 2019г. 

 
  
   

    

 

Съгласно актуалния Имунизационен календар на РБългария се провеждат 

задължителни профилактични имунизации и реимунизации на определена 

навършена възраст. 

Навършена 
възраст 

Имунизация 
против 

Ваксина Приложение 

През 
първите 24 
часа след 
раждането* 

Имунизация 
против хепатит Б 
(I прием) 

Рекомбинантна хепатит Б 
ваксинаЕнжерикс 

мускулно,  
0,5 мл 

От 48-ия час 
след 
раждането 

Имунизация 
против 
туберкулоза 

БЦЖ 
вътрекожно, 
0,1 мл 

2-ри месец 

Имунизация 
против 
полиомиелит, 
дифтерия, 
тетанус, коклюш, 
хемофилус 
инфлуенце тип Б, 
хепатит Б (I 
прием) 

Комбинирана 
петкомпонентна ваксина 
срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш с ацелуларна 
компонента, инактивирана 
полиомиелитна ваксина, 
конюгирана ваксина срещу 
хемофилус инфлуенце тип 
Б, рекомбинантна хепатит 
БХексацима 

мускулно,  
0,5 мл 

Имунизация 
против 
пневмококи (I 
прием) 

Конюгирана пневмококова 
ваксина  Синфлорикс 

мускулно,  
0,5 мл 

3-ти месец 
Имунизация 
против 

Комбинирана 
петкомпонентна ваксина 

мускулно,  
0,5 мл 
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полиомиелит, 
дифтерия, 
тетанус, коклюш, 
хемофилус 
инфлуенце тип Б, 
хепатит Б (II 
прием) 

срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш с ацелуларна 
компонента, инактивирана 
полиомиелитна ваксина, 
конюгирана ваксина срещу 
хемофилус инфлуенце тип 
Б, рекомбинантна хепатит 
БХексацима 

Имунизация 
против 
пневмококи (II 
прием) 

Конюгирана пневмококова 
ваксина  Синфлорикс 

мускулно,  
0,5 мл 

4-ти месец 

Имунизация 
против 
полиомиелит, 
дифтерия, 
тетанус, коклюш, 
хемофилус 
инфлуенце тип Б, 
хепатит Б (IІI 
прием) 

Комбинирана 
петкомпонентна ваксина 
срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш с ацелуларна 
компонента, инактивирана 
полиомиелитна ваксина, 
конюгирана ваксина срещу 
хемофилус инфлуенце тип 
Б, рекомбинантна хепатит 
БХексацима 

мускулно,  
0,5 мл 

Имунизация 
против 
пневмококи (IIІ 
прием) 

Конюгирана пневмококова 
ваксина  Синфлорикс 

мускулно,  
0,5 мл 

7-ми месец 

Проверка за белег 
след БЦЖ 
имунизацията. На 
децата без белег 
се прави проба 
Манту (5 МЕ ППД) 
и отрицателните 
се имунизират 

БЦЖ 
вътрекожно, 
0,1 мл 

12 месеца 

Реимунизация 
против 
пневмококи, не по-
рано от 6 месеца 
след третия 
прием (ІV прием) 

Конюгирана пневмококова 
ваксина  Синфлорикс 

мускулно,  
0,5 мл 

13 месеца 
Имунизация 
против морбили, 
паротит и рубеола 

Триваксина морбили - 
паротит - рубеола Приорикс 

подкожно 
или 
мускулно,  
0,5 мл 

16 
месеца(не 
по-рано от 
една година 
след III 
прием) 

Реимунизация 
против 
полиомиелит, 
дифтерия, 
тетанус, коклюш, 
хемофилус 
инфлуенце тип Б 
(IV прием) 

Комбинирана 
петкомпонентна ваксина 
срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш с ацелуларна 
компонента, инактивирана 
полиомиелитна ваксина, 
конюгирана ваксина срещу 
хемофилус инфлуенце тип 
БПентаксим 

мускулно,  
0,5 мл 

6 години 

Реимунизация 
против 
полиомиелит, 
дифтерия, тетанус 
и коклюш (V 
прием) 

Комбинирана 
четрикомпонентна ваксина 
срещу дифтерия, тетанус, 
коклюш с ацелуларна 
компонента и инактивирана 
полиомиелитна 
ваксинаТетраксим 

мускулно,  
0,5 мл 

7 години 

Реимунизация 
против 
туберкулоза (след 
отрицателна 
проба Манту) 

БЦЖ 
вътрекожно, 
0,1 мл 
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11 години 

Реимунизация 
против 
туберкулоза (след 
отрицателна 
проба Манту) 

БЦЖ 
вътрекожно, 
0,1 мл 

12 години 

Реимунизация 
против морбили 
паротит и рубеола 

Триваксина морбили - 
паротит - рубеола Приорикс 

подкожно 
или 
мускулно,  
0,5 мл 

Реимунизация 
против тетанус и 
дифтерия 

ТетаДиф (Td) 
мускулно,  
0,5 мл 

17 години 

Реимунизация 
против тетанус и 
дифтерия 

ТетаДиф (Td) 
мускулно,  
0,5 мл 

Реимунизация 
против 
туберкулоза (след 
отрицателна 
проба Манту) 

БЦЖ 
вътрекожно, 
0,1 мл 

От 25-ата 
година през 
10 години 

Реимунизация 
против тетанус и 
дифтерия 

ТетаДиф (Td) 
мускулно,  
0,5 мл 

Реимунизациите за ученици и възрастни се правят в календарната година на 

навършване на възрастта *Ако за хепатит Б ваксината се използва само 

монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 - в първите 24 часа след раждането, на 1 

месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на 

Хексацима и дозите общо са 4. 

 

 

Заб. През 2020г. има нови ваксинални препарати! Информирайте се 

допълнително от РЗИ или сайта Ваксинко! 

 
 

Постваксинални реакции  

В резултат на направените имунизации са възможни следните реакции и 

усложнения: 

Постваксинални реакции 

реакция температура локална реакция 

Слаба реакция Нормална температура До 2.5 см.зачервяване, 

оток 

Средно силна реакция Температура до 38.5°С До 5 см. зачервяване, оток, 

инфилтрат 

Силна реакция Температура над 38.5°С Над 5см. зачервяване, 

оток, инфилтрат 

 

 

 

Постваксинални усложнения: 

 Алергии – от бърз и бавен тип 

 Обостряне на хронични заболявания 
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 При неспазване на асептика при манипулацията и необходимата инхекционна 

техника- абцес 

 Постваксинални заболявания с неясна генеза 

Работа с ваксинални препарати/ според Наредба на МЗ №15 от 2005г.за имунизациите в 

Република България/ 

 След получаване на ваксината, транспортирането  става в хладилна чанта и след 

това се съхранява в хладилник /”хладилна верига/; 

 Преди употреба, медицинската сестра трябва да проучи всички указания , 

свързани с приложението и; 

 Преди имунизация на лицето се прави задължително преглед от лекар ; 

 Преди апликация медицинската сестра трябва да провери: целостта на ампулата 

или флакона, вида на ваксината, броя дози, срока на годност; 

 Да се работи точно и при спазване на всички правила за асептика и антисептика; 

 След апликацията , имунизацията да се отрази точно в амбулаторния лист на 

пациента и журнала за имунизации и реимунизации, като се вписва 

наименованието и , серия и номерна ваксината, дата на имунизиране и дата на 

годностна ваксината / може в лична амбулаторна карта, имунизационен паспорт, 

обменна карта на новороденото и история на новороденото; 

 Остатъкът от флакон с ваксина се прибира в хладилник /никога в камерата на 

хладилника!/ 

 Медицинската сестра дава указания и проследява локалните и общи реакции при 

имунизираните лица, както и появата на постваксинални усложнения. 

 Пли установяване на нежелана реакция след след ваксинация се уведомява РЗИ 

незабавно по телефона и писмено чрез попълване на „Съобщение за получаване 

на нежелана реакция след ваксинация” по образец; 

 Всички извършени имунизации се отчитат в специални форми отчети в РЗИ. 

 

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ ЗА ПЪТУВАЩИТЕ В 

ЧУЖБИНА  

 

Пътуването в чужбина може да изложи на риск от различни заразни заболявания, 

типични за съответната държава. Независимо от дестинацията на пътуването и 

пребиваването е необходимо хората да са запознати със следната информация: 

Преди пътуването 

 Информирайте се подробно за страната, за която заминавате! 

 Консултирайте се с Вашия лекар и с лекар – специалист! 

 Осигурете си необходимите имунизации, по възможност, поне един месец преди 

заминаването – някои ваксинации се правят по определена схема, за което е нужно 

време! 

По време на пътуването 

 Грижливо измивайте ръцете си! 
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 Консумирайте проверени, фабрично бутилирани вода и напитки, или според 

обстоятелствата – преварена вода! 

 Консумирайте добре обработени термично или фабрично опаковани храни и 

преварено мляко! 

 Измивайте грижливо зеленчуците и плодовете! 

 Избягвайте консумирането на храна, закупена от улични продавачи! 

 Придържайте се към правилото: “Внимавай какво ядеш!” и към популярния съвет: 

“Сготви, обели или изхвърли!” 

 Пазете се от ухапвания от комари, кърлежи и други насекоми, като използвате 

подходящо облекло, мрежи и препарати (репеленти, инсектициди)! 

 Ако се разболеете и не сте в състояние да се справите с проблема сами или Ви ухапе 

животно, незабавно потърсете медицинска помощ! 

 Избягвайте “случайните” сексуални контакти! 

 При сексуален контакт, винаги използвайте предпазни средства (презерватив)! 

 

След пътуването  

 След завръщане от престой в чужбина, непременно направете консултация с лекар, 

както и със специалист по тропическа медицина и паразитология! 

 При най – малкото неразположение и особено при висока температура, повръщане, 

диария, обрив, потърсете лекар и го информирайте за престоя си в чужбина! 

 

В наши дни всяка година от заразни болести, за които са създадени ваксини 

умират десетки хиляди души.Това налага извършване на имунизации преди 

отпътуване към различните рискови дестинации. 

Ваксините могат да се закупят от аптечната мрежа и да бъдат направени при 

общопрактикувация лекар или в имунизационните кабинети на РЗИ, като за тези, които 

се правят специално при заминаване в чужбина се издава и международно 

имунизационно свидетелство. 

Египет- страната заема водещо място по регистрирани заразни заболявания в 

АФРИКА във връзка с ниския социален статус на населението и лошата хигиена. 

Ежегодно се регистрират епидемии от различен характер- водни, хранителни, контактно- 

битови, трансмисивни/чрез ухапвания/, въздушно- капкови. Характерни за страната са 

епидемиите от вирусен хепатит тип А, коремен тиф, диарии при пътуващи, хепатит тип 

В дизентерии, жълта треска. Тези заболявания протичат тежко и водят до различни 

усложнения, а някои от тях са смъртоносни. След преболедуване хората могат да останат 

носители на инфекцията и да заразят и близките си след завръщане у дома. 

 Единствения начин за предпазване от тях е имунизация с препоръчителни 

ваксини преди заминаване в чужбина.  

Силно препоръчителни са:  ваксина срещу хепатит тип А-Аваксим / за възрастни 

и деца над 1 год.-1 доза преди отпътуване и 1- след 6мес- 36мес/,  коремен тиф-

Тайфим Vi- /за възрастни и деца над 2г.- 1 доза преди отпътуване и реимунизация 

на 3г./.,жълта треска-Стамарил / за възрастни и деца над 9мес.-1 доза и реимунизация 

на 10г./ 

Израел- Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на 

замърсена (заразена) храна или вода: дизентерия и други диарийни заболявания, хепатит 
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А, коремен тиф, спорадична (случайна) холера. Препоръчително е пътуващите да имат 

всички задължителни за нашата страна имунизации, както и такива за хепатит А, 

коремен тиф и бяс. 

Тунис- Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на 

замърсена (заразена) храна или вода: дизентерия и диарии при пътуващи, хепатит А, 

коремен тиф, трансмисивни инфекции. Препоръчителни ваксини преди заминаване 

са Аваксим, Тайфим Vi, Стамарил. 

Турция- Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на 

замърсена (заразена) храна: дизентерия и други диарийни заболявания, хепатит А. 

Питейната вода е с лоши качества, което е предпоставка за водни епидемии- Хепатит тип 

А, коремен тиф. Препоръчителни ваксини преди заминаване са Аваксим и Тайфим 

Vi 

Пътуващите, особено в развиващите се страни на Америка, Африка и Азия, са 

изложени на сериозен риск от редица заболявания. 

Най-добре е имунизациите да започнат 4-6 седмици преди заминаването, тъй като е 

небходимо време за развитие на имунитет и много ваксини изискват няколко дози. 

. 

Препоръчителни ваксини при пътуващи: 

- срещу хепатит А и В 

- срещу коремен тиф 

- срещу бяс 

- срещу менингококови инфекции 

- срещу японски енцефалит 

- срещу кърлежов енцефалит 

Задължителни ваксини (изисква се сертификат): 

- срещу жълта треска 

- срещу менингококови инфекции- в Саудитска Арабия 

 

Америка 

Северна Америка - Рисковете от заразни болести в никакъв случай не са по - големи от 

тези в собствената ни страна. Естествено, съществуват рискове от някои по - рядко 

срещани инфекциозни болести, чийто резервоар са гризачи, диви животни или се 

предават от ухапване от комари и кърлежи. Хантавирусни инфекции/ хеморгична треска 

с бъбречен синдром/ се съобщават предимно в западните щати на САЩ и в югозападните 

провинции на Канада. Лаймската болест е ендемична за североизточните, централно 

атлантическите, горните средно западни щати. През последните години се съобщават 

данни за завишаване заболяемостта от салмонелози в някои региони. 

 

Централна Америка 

Типични за региона са заразните болести, предавани чрез замърсени храна и вода: 

http://www.rzi-starazagora.org/lidocaine-and-prilocaine-400
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дизентерия, коремен тиф, хепатит А, холера, бруцелоза. Съществува риск от заразяване 

с бяс при ухапване или одраскване от бясно диво или домашно животно. 

Карибски басейн 

Срещат се някои комарни трески, съобщени са случаи на туларемия в Хаити. 

Чревнитеинфекции са представени от хепатит А и дизентерия. 

Южна Америка 

Характерни за региона са комарните вирусни инфекции -жълта треска, вирусни 

енцефалити, денга, чума, стомашно - чревни инфекции, хепатит А и хепатит В, холера, 

бяс, менингококови менингити (Бразилия). В провинциите най - често са разпространени 

следните инфекциозни заболявания: салмонелози, холера, хепатит А, както и болестите, 

предавани при ухапване от насекоми, или с участието на гризачи (ухапване, замърсяване 

на храна и др.) 

Африка 

СевернаАфрика 
Ендемични за района са чревните инфекции, възникващи след консумация на замърсена 

(заразена) храна или вода: дизентерия и други диарийни заболявания, хепатит А, коремен 

тиф, спорадична случайна холера. Възможни са заболявания от някои "екзотични" 

трески, предаване чрез ужилване от комари, както и заразяване с бяс при наранявания от 

бесни животни. 

Централна Африка 

Характерни за региона са вирусните заболявания, вкл. някои тежки хеморагични трески, 

предавани чрез кърлежи, комари, мухи и др. Сред неваксинираните периодично се 

наблюдават епидемии от жълта треска. Широко разпространени са диарийните 

заболявания, вкл. дизентерия, както и други заразни заболявания, предавани чрез 

замърсена храна и вода -хепатити А и Е, коремен тиф, холера. Възможни са заразявания 

и заболявания от Ебола и Марбурска хеморагична треска. Епидемии от менингококови 

менингити могат да се наблюдават в тропическите области, особено в саваната през 

сухия сезон. Съществува риск от заразяване с бяс при контакт с бесни диви или домашни 

животни. Хепатит В е с типично ендемично разпространение в Централна Африка. 

 

Южна Африка 

Възможни са заболявания от хеморагични и други трески, предизвикани от комарни и 

кърлежови ухапвания. Широко разпространени са вирусните хепатити А и В, коремен 

тиф и други заболявания, предизвикани от замърсена храна и вода. 

 

Азия 

Източна Азия 

       В тези области съществува риск от заразяване с хеморагична треска с бъбречен 

синдром -Корейска хеморагична треска, треска Денга, Японски енцефалит. Заразяването 

е възможно благодарение участието на насекоми - комари, кърлежи, и др., както и на 

гризачи. Широко разпространени са диарийните заболявания, хепатит А, холера, 

бруцелоза. Областта е високоендемична по отношение на хепатит В и бяс (за някои 

страни). Югоизточна Азия Съществуват райони с поддържане на инфекции от чума. 



19 

Проф. Иванка Стамболова, д.м. 

Японският енцефалит, денга и денга-хеморагичната треска се предизвикват от ужилване 

от комари. В тази част на света са разпространени полиомиелит, бяс и др. 

Централна Южна Азия 

Съществува риск от заразяване от различни кърлежови трески, денга, Японски 

енцефалит, Кримска хеморагична треска и др. За района са характерни мащабни 

епидемии от хепатит Е и А; коремен тиф, дизентерия и други диарийни заболявания. 

Хепатит Вее високо разпространение. Срещат се менингококови менингити и 

полиомиелит. 

Югозападна Азия 

За този регион са характерни: коремен тиф и хепатит А, хепатит В и менингококова 

инфекция. 

 

Океания Полинезия 

Пътуващите към Австралия и Нова Зеландия по принцип не са изложени на по - голям 

риск при пътуването си, отколкото в собствените си страни. В някои от 

неиндустриализпраните зони на Австралия е възможно да възникне риск от заразяване и 

заболяване от вирусни енцефалити, комарни епидемични полиартрити. 

 

Меланезия и Микронезия - Полинезия  

В повечето острови съществува риск от заболявания, предавани чрез ухапване от комари. 

Малария, треска Денга, вкл. хеморагичната й форма, се среща епидемично в по - 

голямата част от островите. Чревни инфекции като диарийни заболявания, коремен тиф, 

както и хепатит А, предавани посредством участието на замърсени хранителни продукти 

или вода се срещат често. Хепатит В е ендемично разпространен. 

 


