Насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията,
Стокхолм за нуждите от лични предпазни средства (ЛПС) в лечебните заведения за
обслужване на хоспитализирани пациенти със съмнение за или с доказана инфекцш
на нов Коронавирус 2019-nCoV
Целта на този документ е да подпомогне лечебните заведения в планирането н
потребностите им от лични предпазни средства при лечение на пациенти със съмнение з
или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV.

Към настоящия момент интензивно се събира информация относно епидемиологичните 11
клиничните характеристики на инфекцията с нов Коронавирус 2019-nCoV. Клиничнит:
симптоми варират от асимптоматично протичане до тежка пневмония с остър респираторе] i
дистрес синдром, септичен шок и мултиорганна недостатъчност, която води до смърт.
Информацията за предаване на инфекцията от човек на човек все още е ограничена, като с :
счита, че основният път на предаване на инфекцията е аерозолният, посредством отделени
при кихане и кашляне капчици в околната среда (аерозоли). Други пътища, като контак
със замърсени обекти от обкръжаващата среда и инхалиране на аерозол, образуван прп
медицински процедури, също се считат за възможни1.
Рискът от вътреболнично разпространение и инфектиране е най-голям, ако не о :
предприемат стандартни предпазни мерки и не се прилагат мерки за превенция и контрол
на дихателни инфекции при обслужване на пациенти, при които инфекцията с

hoi i

Коронавирус 2019-nCoV все още не е потвърдена. Въпреки че въздушно-капковиямеханизъм на предаване не се приема за основен начин на заразяване, се препоръчва да се
подхожда с внимание, поради възможното предаване на инфекцията чрез аерозоли.2

ЛПС, които предпазват от инфектиране при инфекции, предавани по контактен,
аерозолен и въздушно-капков път

Във връзка с потенциалното увеличение на броя на пациентите, заразени с нов Коронавирус
2019-nCoV, лечебните заведения следва да планират достатъчно ЛПС за медицинските
специалисти, както и да са разработени стандартни оперативни процедури за използването
им.
Отчитайки, че все още са налице неясноти по отношение на механизма/ите на предаване нм|
новия Коронавирус 2019-nCoV, по-долу (Таблица 1) е предложен комплект с минимален
набор от ЛПС, който да се използва в лечебните заведения. Описаният комплект на ЛПС
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предпазва от инфекции, предавани по контактен, аерозолен и въздушно-капков път.
Таблица 1. Минимален набор от ЛПС за използване при обслужване на пациенти със
съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV
Защита

ЛПС

Респираторна защита

FFP2 или FFP3 респиратор

Защита на очите
Защита на тялото
Защита на ръцете

очила или лицев шлем
водоустойчива престилка с дълъг ръкав
ръкавици

Респираторна защита
Респираторът предпазва от вдишване на капки и частици. Всяко медицинско лице трябвг
да намери подходящия за него респиратор, който да му приляга добре.
При преглед на пациент със съмнение за инфекция с новия Коронавирус 2019-nCoV шп
при обслужване на пациент с доказана инфекция с 2019-nCoV се препоръчва използването
на респиратор клас 2 или 3 (FFP2 или FFP3). FFP3 респиратор винаги трябва да се използв;
при извършване на процедури, при които се генерира аерозол.

Защита на очите
За да се предотврати излагането на очната лигавица на вируса, трябва да се носят очила ит
лицев шлем. Важно е очилата да прилягат добре на лицето и да са съвместими
респиратора.

Защита на тялото
Трябва да се използват водоустойчиви престилки с дълъг ръкав, които не е необходимо да
бъдат стерилни, освен ако не се използват в стерилна среда (например операционна зала).
Ако не са налични водоустойчиви престилки, могат да се използват престилки за
еднократна употреба

върху

не-водоустойчивото

облекло,

за да се

предотврати

замърсяването на тялото.

Защита на ръцете
Ръкавици трябва да се използват при обслужване на пациенти със съмнение за или е
доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV.
По-подробна информация относно ЛПС при високо инфекциозни заболявания може да
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намерите в следния документ - [3].

Установени нужди от ЛПС
При планирането на нуждите от ЛПС за ежедневна грижа на пациент следва да се има
предвид следното:
•

тежестта на протичане на заболяването —за пациенти с по-тежко клинично протичане
ще са необходими полагането на повече грижи и съответно по-голям брой ЛПС;

•

медицинския персонал (лекари, сестри, санитари, друг персонал), ангажиран в

обслужването на болните и смените, на които се работи;
•

обслужването на пациенти в критично състояние и обслужващ ги персонал за всяка

смяна;
•

ограничаване на ненужните контакти до минимум при обслужване на пациенти;

•

ако няма противопоказания и ако се понася добре от пациента, то той трябва да носи
хирургическа маска (която основно предпазва от издишване на капчици), с цел
намаляване на риска от разпространение на капчици;

•

по възможност процедурите и изследванията (напр. лабораторни, рентгенологични
изследвания и др.) следва да се извършват при леглото на болния;

•

медицинските специалисти трябва да информират/обучават пациентите за т. нар. етикет

на кашляне и кихане;
•

мерките, които се използват за предпазване при инфекции, предавани при контактен,

аерозолен и въздушно-капков път трябва да се прилагат при всички пациенти с инфекция
с новия Коронавирес 2019-nCoV.

Количеството необходими за употреба ЛПС ще зависят от общия брой пациенти със
съмнение за или с доказана инфекция на нов Коронавирус 2019-nCoV, тежестта на случаите
и продължителността на хоспитализацията (Таблица 2).
При пациенти с тежко протичаща инфекция могат да се наложат допълнителни процедури
(например интубация, централна венозна катетеризация, хемодиализа, рентгенологични
процедури и др.). В този случай трябва да се предвидят допълнително два до три комплекта
ЛПС за процедура.
По-долу са представени минимума комплекти ЛПС (респиратор, очила или лицев шлем,
водоустойчива престилка и ръкавици), необходими за обслужване на пациенти със
съмнение за или с доказана инфекция с нов Коронавирус 2019-nCoV:
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•

При обслужване на пациент със съмнение за инфекция с нов Коронавирус 2019nCoV, минимум от три до шест комплекта за всеки случай, разпределени, както
следва:
- 1-2 комплекта на пациент за сестрински персонал;
- 1 комплект на пациент за лекари;
-

1 комплект на пациент за санитари;

- 0-2 комплекта на пациент за друг медицински персонал.
•

При обслужване на пациент с доказана инфекция с леки симптоми в обикновена
изолационна стая, минимум 14-15 комплекта на пациент на ден, разпределени както
следва:
6 комплекта на пациент на ден за определения за целта сестрински персонал;
2- 3 комплекта на пациент на ден за лекари;
3 комплекта на пациент на ден за санитари;
1-2 комплекта на пациент на ден за друг медицински персонал, ако се налага
включването на такъв.

•

При обслужване на пациент с доказана инфекция, протичаща тежко - минимум 1524 комплекта на пациент на ден, разпределени както следва:
6-12 комплекта на пациент на ден за определения за целта сестрински персонал;
3- 6 комплекта на пациент на ден за лекари;
3 комплекта на пациент на ден за санитари;
3 комплекта на пациент на ден за друг медицински персонал.

Таблица 2. Минимален брой комплекти за обслужване на различни пациенти.
П отвъ р ден случай
Л ек и си м п том и

С ъ м н и тел ен сл учай

Б ол н и ч ен п ер сон ал
М еди ц и н ск и сестри

Б р о й к о м п л е к т и на
случай

П о т в ъ р д ен сл уч ай
Т еж к и сим птом и

Б рой к о м п л ек т и на ден на п ац и ен т

1-2

6

6-12

1
1

2-3
3

3-6
3

Д руг м еди ц и н ск и
п ерсон ал

0-2

3

3

О бщ о

3 -6

1 4 -1 5

1 5 -2 4

Л ек ар и
С анитари

При използването на ЛПС трябва да се спазва процедура за правилно поставяне и сваляне.
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Използваните ЛПС за еднократна употреба трябва да се третират като потенциално
заразени и да се изхвърлят в съответствие с разпоредбите на Наредба № I от 09.02.2015 г.
за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на
лечебните и здравните заведения, обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.
ЛПС за многократна употреба трябва да се деконтаминират в съответствие с инструкциите
на производителя.
При липса на FFP респиратори, се препоръчва използването на хирургическа или
ежедневна маска. Когато се използва този тип ЛПС, ограниченията и рисковете, свързани
с използването им, трябва да се оценяват за всеки отделен случай.
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ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ HA 2019-nCoV
За целите на надзора на инфекции, предавани с 2019-nCoV

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и може да се
изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус (Възможен случай)
А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от следните симптоми:
кашлица, зачервено гърло, затруднено дишане), изискващи или не хоспитализация
И
В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните
епидемиологични критерии:
•

близък контакт е вероятен или потвърден случай на 2019-nCoV

ИЛИ
•

анамнеза за пътуване в области е настоящо предаване на 2019-nCoV

ИЛИ
•

заболелият е работил или е посетил лечебно заведение, в което се лекуват болни
е 2019-nCoV.

Близкият контакт се определя като:
• излагане на болнична експозиция, включително полагане на директни грижи за пациент
е nCoV, работа с медицински персонал, заразен е nCoV, посещение на пациенти или
престой в същата среда с пациент е nCoV;
• работа в непосредствена близост или споделяне на едно помещение е пациент е nCoV;
• пътуване заедно с пациент с nCoV във всякакъв вид транспортно средство;
• съжителство в едно домакинство е пациент е nCoV.
За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни след появата на
оплаквания.

Области с настоящо предаване на 2019-nCoV*
Континент
Азия

Държава / Територия / Област
континентален Китай (всички провинции)

* Областите, където е установено разпространение на вируса в общността (areas with
presumed ongoing community transmission of 2019-nCoV) се обновяват спрямо
епидемиологичната ситуация. Въпреки, че към 03.01.2020 г. са идентифицирани случаи
и в други държави, основната част от заболелите са в Китай, където броят на случаите
предполага наличието на реално разпространение в цялата общност и съответно висок
риск при посещение на държавата. Постоянно актуализирана информация за областите,
където е установено разпространение на вируса в общността, може да се намери на
страницата

на

Европейския

център

за

превенция

и

контрол

на

болестите:

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transrnission-2019-ncov

Вероятен случай
Съмнителен случай, за който тестването за 2019-nCoV е неубедително или тестването за
коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай
Случай с лабораторно потвърдена инфекция с 2019-nCoV, независимо от клиничните
симптоми

Критерии за първоначално изследване за 2019-nCoV:
Навременното лабораторно потвърждаване на случаите е необходимо за осигуряване на
бързо и ефективно издирване на контактните, прилагане на противоепидемични мерки и
мерки за контрол на инфекциите, съгласно националните препоръки и събиране на
необходимата епидемиологична и клинична информация.

Всяко лице, което отговаря на критериите за съмнителен случай, трябва да бъде
изследвано за 2019-nCoV. Лабораторното изследване трябва да започне незабавно.

Видове материали за изследване
Трябва да се има предвид бързото пробонабиране на следните материали:
Когато е възможно, трябва да се съберат проби и от горната и от долната част на
дихателните пътища:
Проби от долни дихателни пътища:
•

бронхоалвеоларен лаваж;

•

ендотрахиален аспират;

•

храчка

Проби от горни дихателни пътища:
•

назофарингеален секрет;

•

орофариенгеален секрет;

•

назофарингеален аспират или назална промивка

Пробонабирането следва да се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните
мерки за недопускане възникването на ВБИ.

Препоръки към здравните работници за работа с
пациент със съмнение за или с потвърдена 2019-nCoV
инфекция
Министерство на здравеопазването

Кога да подозираме инфекция с 2019-nCoV?
При пациент с остра респираторна инфекция (внезапно
начало на поне един от следните симптоми: кашлица,
зачервено гърло, затруднено дишане), появили се в
рамките на 14 дни от завръщане от Китай или при
пациент с респираторни оплаквания бил в контакт с
болен с 2019-nCoV.
Как да процедираме при съмнение за инфекция с 2019nCoV?
■ Снабдете болния с хирургична маска; отделете го
от останалите пациенти; прегледайте го в отделна
стая.
■ Приложете стандартни предпазни мерки,
включващи хигиена на ръцете и употреба на лични
предпазни средства за инфекции, предавани чрез
контакт, по въздушно-капков път или аерогенно:
FFP2 или FFP3 респиратор*, защитни средства за
очи, престилка и ръкавици.

Грижа за пациенти с доказана инфекция с 2019-nCoV:
■ Хоспитализация в единична или изолационна стая.
■ Използване на лични предпазни средства за
инфекции, предавани чрез контакт, по въздушнокапков път или аерогенно: FFP2 или FFP3
респиратор*, защитни средства за очи, престилка и
ръкавици.
■ Използване на правилно поставен FFP3
респиратор, плътно прилепнали очила или шлем,
ръкавици и непромокаема престилка с дълги
ръкави при провеждане на аерозол-генериращи
процедури, като трахеална интубация, бронхо
алвеоларен лаваж, мануална вентилация и др.
■ Здравните работници трябва да се наблюдават за
появата на респираторни симптоми и треска в
рамките на 14 дни от последния контакт с болен.

■ Вземете проби за изследване за 2019-nCoV.
■ Съобщете случая на здравните власти.
*Ако FFP2 или FFP3 респиратори не са налични, се препоръчва
използването на хирургични маски.

www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
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Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на
пациент със съмнение за инфекция с 2019-nCoV

Принципи на стратегиите за превенция и контрол на инфекцията (IPC), свързани
със здравеопазването при съмнение за 2019-nCoV инфекция
За да се постигне максимална ефективност в отговор на епидемията от 2019-nCoV, като
се използват стратегиите и практиките, препоръчани в този документ, трябва да се
създаде програма за превенция и контрол на инфекцията (IPC) със специализиран и
обучен екип или поне локална координационна точка, която да бъде подкрепена от
националното и виеше ръководно управление3. В страни, където IPC е ограничен или не
съществува, е от първостепенно значение да се започне, като се гарантира, че на място
има поне минимални изисквания за IPC, въведени възможно най-бързо, както на
национално така и на институционално ниво, като постепенно се развиват до пълното
изпълнение на всички изисквания на основните компоненти на IPC съгласно местните
приоритетни планове.4
Стратегиите IPC за предотвратяване или ограничаване на разпространяването в
лечебните заведения включват следното:
1. осигуряване на триаж, ранно разпознаване и контрол на източника (изолиране на
пациенти със съмнение за nCoV инфекция);
2. прилагане на стандартни предпазни мерки за всички пациенти;
3. прилагане на емпирични допълнителни предпазни мерки при съмнения за случаи
на nCoV инфекция;
4. осъществяване на административен контрол;
5. използване на екологичен и инженерен контрол.

1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРИАЖ, РАННО РАЗПОЗНАВАНЕ И КОНТРОЛ НА
ИЗТОЧНИКА
Клиничният триаж включва система за оценка на всички пациенти при постъпване,
позволяваща ранно разпознаване на възможна 2019-nCoV инфекция и незабавно
изолиране на пациентите със съмнение за nCoV инфекция в зона, отделна от други
пациенти (контрол на източника). За да се улесни ранното идентифициране на случаите
със съмнение за nCoV инфекция, лечебните заведения трябва да:
•

насърчават медицинските работници да имат високо ниво на клинично

внимание;
•

създават добре оборудван триаж на входа на лечебното заведение, подкрепено от
обучен персонал;

•

да

започнат

използването

актуализираното

на скрининг въпросници

определение

на случая:

в съответствие

с

(https://www.who.int/publications-

detail/global-surveillance-for-human-infeetion-with-novel- coronavirus-(2019-ncov)
и
•

поставят знаци в обществени зони, напомнящи на симптоматичните пациенти да
сигнализират на медицинските работници.

Насърчаването на хигиената на ръцете и респираторната хигиена са основни
превантивни мерки.

2. ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСИЧКИ
ПАЦИЕНТИ
Стандартните предпазни мерки включват хигиена на ръцете и дихателните пътища,
използването на подходящи лични предпазни средства (ЛПС) според оценката на риска,
практики за безопасност на инжекциите, безопасно управление на отпадъците,
подходящо спално бельо, почистване на околната среда и стерилизация на оборудването
за грижа за пациентите.
Уверете се, че се използват следните мерки за дихателна хигиена:
•

проследявайте всички пациенти да покриват носа и устата си с тъкан или лакът
при кашлица или кихане;

•

предлагайте медицинска маска на пациенти със съмнение за 2019-nCoV
инфекция, докато са в чакалнята, на обществено място или в кабинетите;

•

хигиенизирайте ръцете си след контакт с дихателни секрети.

•

Медицинските работници трябва да прилагат подхода на СЗО „Моите 5 момента
за хигиена на ръцете“ преди да докоснат пациент, преди извършването на
асептична процедура или почистваща такава, след излагане на телесна течност,
след докосване на пациент и след докосване на обкръжението на пациента.5

•

хигиената на ръцете включва почистването им с втриване на дезинфектант на
алкохолна основа или със сапун и вода;

•

обтриването с дезинфектант на ръцете е за предпочитане, ако те не са видимо
замърсени;

•

измийте ръцете си със сапун и вода, когато те са видимо изцапани.

Рационалната, правилна и последователна употреба на ЛПС също помага за намаляване
на разпространението на патогени. Използването на ефективността на ЛПС силно зависи
от адекватни и редовни доставки, подходящо обучение на персонала, подходяща
хигиена на ръцете и конкретно подходящо човешко поведение. 2 5,6
Важно е да се гарантира, че процедурите за почистване и дезинфекция на околната среда
се следват последователно и правилно. Пълното почистване на повърхностите на
околната среда с вода и почистващ препарат и прилагането на често използвани
дезинфектанти на ниво болница (като натриев хипохлорит) са ефективни и достатъчни
процедури7. Медицинските изделия и оборудване, пране, прибори за храна, и
медицински отпадъци трябва да се управляват в съответствие с процедурите по
програмата за безопасност.2,8
3. ПРИЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
ЗЛ При инфекции, предавани но въздушно-капков път и при контакт
•

в допълнение към стандартните предпазни мерки, всички лица, включително
членове на семейството, посетители и медицински работници, трябва да
използват допълнителни предпазни мерки преди да влязат в помещението,
където се приемат пациенти със съмнение или потвърдена диагноза за 2019nCoV;

•

пациентите трябва да бъдат настанени в единични стаи с адекватна вентилация.
За помещения в общо отделение с естествена вентилация за адекватна
вентилация се счита 60 L / s на пациент;9

•

когато няма единични стаи, пациентите, за които се подозира, че са заразени с
2019-nCoV, трябва да бъдат поставени заедно в стаи;

•

всички легла на пациенти трябва да бъдат поставени на разстояние най-малко 1
м, независимо дали болните са със съмнение за 2019-nCov;

•

когато е възможно, трябва да бъде определен екип от медицински работници,
който да се грижи изключително за съмнителните или потвърдени случаи, за да
се намали риска от разпространение;

•

медицинските работници трябва да използват медицинска маска (Медицинските
маски са хирургически или процедурни маски, плоски или плисирани (някои са
като чаши); те са прикрепени към главата с ленти).2

•

медицинските работници трябва да носят очила за защита на очите или лицев
щит за защитата на лицето, за да се избегне замърсяване на лигавиците;

•

медицинските работници трябва да носят чиста, нестерилна престилка с дълги
ръкави;

•

медицинските работници също трябва да използват ръкавици;

•

използването на ботуши, гащеризон и гумена престилка не се изисква по време
на рутинни грижи;

•

след грижи за пациента трябва да се извърши подходящо сваляне и унищожаване
на всички ЛПС, както и хигиена на ръцете5,6. Също така е необходим нов набор
от ЛПС, когато се полагат грижи на друг пациент;

•

оборудването трябва да бъде или за еднократна употреба, което се изхвърля след
това, или специално оборудване (например стетоскопи, маншети за кръвно
налягане и термометри).

Ако оборудването трябва да бъде споделяно между пациентите, то трябва да се почиства
и дезинфекцира за всеки отделен пациент (например, като използвате 70% етилов
алкохол);8
•

медицинските работници трябва да се въздържат от докосване на очите, носа или
устата с потенциално замърсени ръкавици или голи ръце;

•

избягвайте преместването и транспортирането на пациенти извън тяхната стая или
зона, освен ако това не е необходимо от медицинска гледна точка. Използвайте
преносимо рентгеново оборудване и/или друго диагностично оборудване. Ако се
изисква

транспорт,

използвайте

предварително

определени

маршрути

за

транспортиране, за да сведете до минимум риска от заразяване за персонала, други
пациенти и посетители; пациентът трябва да използва медицинска маска;
•

уверете се, че медицинските работници, които транспортират пациенти извършват
хигиена на ръцете и носят подходящи ЛПС, както е описано в този раздел;

•

уведомявайте зоната, приемаща пациента, за всички необходими предпазни мерки
възможно най-рано преди пристигането на пациента;

•

редовно почиствайте и дезинфекцирайте повърхности, които са в контакт с пациента;

•

ограничете броя на медицинските работници, членовете на семейството и
посетителите, които са в контакт с пациент със съмнение или с потвърдена диагноза
за 2019-nCoV;

•

водете списък на всички лица, влизащи в стаята на пациента, включително целия
персонал и посетители.

3.2 Предпазни мерки при процедури, генериращи аерозол
Някои процедури, генериращи аерозол са свързани с повишен риск от предаване на
коронавируси (SARS-CoV и MERS-CoV), като интубация на трахеята, неинвазивна
вентилация, трахеотомия, кардиопулмонална ресусцитация, ръчна вентилация преди
интубация, бронхоскопия.10,11
Уверете се, че медицинските работници, извършващи аерозолни процедури:
•

извършват процедурите в помещение с адекватна вентилация - тоест, естествена
вентилация с въздушен поток най-малко 160 L/s на пациент или в помещения с
отрицателно налягане с най-малко 12 пъти обмен на въздуха на час и
контролирана посока на въздушния поток при използване на механична
вентилация;4*9*

•

използват противоаерозолен респиратор поне толкова защитен, колкото е
сертифицираният от Националния институт за безопасност и здраве на труда на
САЩ (NIOSH) N95, стандарт FFP2 на Европейския съюз (ЕС) или съответен
еквивалент.2,12 Когато

медицинските

работници

носят

противоаерозолен

респиратор за еднократна употреба, те винаги трябва да проверяват дали е
правилно сложен.12 Обърнете внимание, че ако носещото лице има косми по
лицето (т.е. брада), това може да попречи на правилното поставяне на
респиратора;12
•

използвайте защита на очите (например, очила или щит за лице);

•

носете чиста, нестерилна престилка с дълги ръкави и ръкавици. Ако престилките
не са устойчиви на течност, медицинските работници трябва да използват
водоустойчива престилка за процедури, при които се очаква отделяне на голям
обем течности;2

•

ограничете броя на присъстващите в стаята до абсолютния минимум, необходим
за грижите и подкрепата на пациента.

4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
Административният контрол2 и политиките за предотвратяване и контрол на
разпространението на 2019-nCoV инфекции в лечебно заведение включват, но не могат
да бъдат ограничени до: създаване на устойчиви инфраструктури и дейности за IPC;
обучение на болногледачи; разработване на политики за ранно разпознаване на остра
респираторна инфекция, потенциално причинена от 2019-nCoV; осигуряване на достъп
до бързи лабораторни изследвания за идентифициране на етиологичния агент;

предотвратяване на пренаселеност, особено в отделението за спешни случаи;
осигуряване на специални зони за чакане за симптоматични пациенти; подходящо
изолиране на хоспитализирани пациенти; осигуряване на адекватни доставки на ЛПС;
проследявайте спазването на политиките и процедурите за IPC за всички аспекти на
здравеопазването.
4.1. Административни мерки, свързани с медицинските работници
•

осигуряване на подходящо обучение за медицински работници;

•

осигуряване на адекватно съотношение между пациент и персонал;

•

установяване на надзор за остри респираторни инфекции, потенциално
причинени от 2019-nCoV сред медицинските работници;

•

гарантиране, че медицинските работници и обществеността разбират важността
на бързото търсене на медицинска помощ;

•

мониторинг на спазването от медицинските работници на стандартните
предпазни мерки и осигуряване на механизми за подобряване при необходимост.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕН И ИНЖЕНЕРЕН КОНТРОЛ
Тези контроли са насочени към основната инфраструктура на лечебното заведение.13 Те
имат за цел да осигурят адекватна вентилация9 във всички зони на здравното заведение,
както и подходящо почистване на околната среда.
Освен това, трябва да се поддържа дистанция от поне 1 метър между всички пациенти.
Както пространствената дистанция, така и адекватната вентилация могат да помогнат за
намаляване на разпространението на много патогени в лечебното заведение.14
Уверете се, че процедурите за почистване и дезинфекция се следват последователно и
правилно.8 Почистването на повърхностите на околната среда с вода и почистващ
препарат и прилагането на често използвани болнични дезинфектанти (като натриев
хипохлорит) е ефективна и достатъчна процедура, в съответствие с безопасни рутинни
процедури.7 Обработвайте прането, приборите за хранене и медицинските отпадъци в
съответствие с безопасните, рутинни процедури.

Продължителност на предпазните мерки при инфекции, предавани по въздушнокапков път и при контакт при пациенти е nCoV инфекция
Стандартните предпазни мерки трябва да се прилагат по всяко време. Допълнителните
предпазни мерки трябва да продължат, докато пациентът има оплаквания.

Събиране на лабораторни проби от пациенти със съмнение за 2019-nCoV инфекция

Всички проби, събрани за лабораторни изследвания, трябва да се считат за потенциално
инфекциозни. Медицинските работници, които събират, обработват или транспортират
всякакви клинични проби, трябва стриктно да се придържат към следните стандартни
мерки за предпазване и практики за биологична безопасност, за да сведат до минимум
възможността от излагане на патогени.15,16-17
•

медицинските работници, които събират проби, използват подходящи ЛПС (т.е.
защита на очите, медицинска маска, престилка с дълги ръкави, ръкавици). Ако
пробата се събира с аерозолна процедура, персоналът трябва да носи
противоаерозолен

респиратор,

поне

толкова

защитен,

колкото

е

сертифицираният от NIOSH N95, стандарт на ЕО FFP2 или негов еквивалент;
•

персоналът, който транспортира проби трябва да бъде обучен за работа с
безопасни практики при разливане на обеззаразяващи процедури;7

•

поставяне на пробите за транспортиране в непропускливи торби за проби (т.е.,
във вторични контейнери), които имат отделен запечатващ се джоб за пробата
(т.е., пластмасова торбичка за биологична опасност), с етикета на пациента върху
контейнера за пробата (т.е., основният контейнер ) и ясно написан формуляр за
заявка за лабораторията;

•

проследяване, че лабораториите в здравните заведения спазват съответните
практики за биологична безопасност и транспортни изисквания, в зависимост от
вида на организма, който се обработва;

•

доставяне на всички проби на ръка, когато е възможно. Да не се използват
системи с пневматични тръби за транспортиране на пробите;

•

ясно вписване на пълното име, дата на раждане и съмнението за 2019-nCoV на
всеки пациент във формуляра за заявка до лабораторията. Уведомете възможно
най-бързо лабораторията, че пробата се транспортира.

Препоръки за амбулаторни грижи
Основните принципи на IPC и стандартните предпазни мерки трябва да се прилагат във
всички здравни заведения, включително и в доболничната помощ. За 2019-nCoV
инфекцията следва да се приемат следните мерки:
•

триаж и ранно разпознаване;

•

акцент върху хигиената на ръцете, дихателната хигиена и медицинските маски,

които да се използват от пациенти с респираторни симптоми;
•

подходящо използване на допълнителни предпазни мерки при всички съмнителни
случаи;

•

приоритизиране на грижите за симптоматични пациенти;

•

обособяване на отделна зона за изчакване, ако е необходимо пациенти с оплаквания
да изчакват;

•

обучаване на пациентите и семействата за ранно разпознаване на симптомите,
основните предпазни мерки, които трябва да се използват и към кое здравно
заведение трябва да се насочат.
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Лабораторни изследвания за 2019-nCoV при съмнение за инфекция нри хора

Вземане на проби и изпращане
Бързото вземане и изследване на подходящи проби при съмнения за инфекция с 2019-nCoV
е приоритет и следва да се ръководи от лабораторен специалист. Тъй като все пак е
необходимо обстойно изследване за потвърждаване на 2019-nCoV, а ролята на смесената
инфекция не е проверена, може да се наложи провеждането на множество изследвания и се
препоръчва вземането на достатъчно проби клиничен материал. Следва да се спазват
местните насоки относно информираното съгласие на пациента или настойника за
вземането на проба, изследването и евентуалното бъдещо научно изследване.

Уверете се, че има налични стандартни оперативни процедури (SOP) и подходящо обучен
персонал за правилното вземане, съхранение, опаковка и транспорт на пробите.
Информацията за риска от 2019-nCoV все още е ограничена, но вероятно пробите за
молекулярно изследване могат да се обработват както пробите при съмнение за грип (2, 79). Опитите за култивиране на вируса може да изисква засилване на мерките за контрол на
био безопасността.

Подходящи проби за изследване:
1. Респираторен

материал*

(назофарингеален

и орофарингеален

секрет при

амбулаторни пациенти и храчка (ако е произведена) и/или ендотрахеалнен аспират или
бронхоалвеорален лаваж при пациенти с по-тежки респираторни заболявания)
2. Серум за серологично изследване, проби от острата фаза или фазата на
възстановяване (те са в допълнение към респираторните материали и могат да подпомогнат
идентифицирането на истинския причинител)
*Подлежи на изменение при информация дали горен или долен респираторен
материал е по-подходящ за откриването на коронавируса.
Еднократният отрицателен резултат от изследване, особено ако е от проба от горния
дихателен тракт, не изключва инфекция. Повторете вземането на проба и изследването.
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Силно се препоръчва изследване на проби от долния дихателен тракт при тежко или
прогресиращо заболяване. Положителен резултат за друг патоген не изключва непременно
наличието на 2019-nCoV, тъй като все още се знае малко за ролята на коинфекциите (2,3-7).

Таблица 1. Проби, които трябва да се вземат от пациенти със симптоми (5)

Вид проба

М а т е р и а л за

Т ран сп орт до

С ъ хран ен и е до

в зем а н е

лаборатория

и зс л е д в а н е т о

на

К ом ентар

пробата

Назофарингеален и Тампон

от 4°С

<5 дни:4°С

Назофарингеалният

>5 дни: -70°С

орофарингеалният

и

орофарингеален

дакрон

секрет

гъвкава

следва да се поставят в една

пластмасова

и

дръжка*

съдържаща

с

съща

секрет

епруветка,
вирусна

транспортна среда (VTM), за
да се увеличи вирусният
товар
Бронхоалвеоларен

Стерилен

лаваж

контейнер*

4°С

<48 часа: 4°С

Въпреки че е възможно

>48 часа: -70°С

известно

разреждане

на

патогена, това е подходяща
проба
(Ендо)трахеален

Стерилен

аспират,

контейнер*

4°С

<48 часа: 4°С
>48 часа: -70°С

назофарингеален
аспират или назална
промивна течност
Храчка

Стерилен

4°С

контейнер
Тъкан от биопсия Стерилен
или

аутопсия,

включително
белия дроб

контейнер

<48 часа: 4°С

Уверете се, че материалът е

>48 часа: -70°С

от долния дихателен тракт

<24 часа: 4°С

4°С

>24 часа: -70°С

с

от физиологичен
разтвор
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Серум (2 проби от

Епруветки за

острата

отделяне

фаза

фазата

и
на

4°С

на

<5 д н и :4°С

Вземете двойни проби:

>5 дни: -70°С

-

остра

фаза

-

първата

серума

седмица на заболяването

възстановяване, по

(възрастни:

- фаза на възстановяване - 2

възможност

вземете

до 3 седмици по-късно

седмици

2-4
след

мл

3-5
пълна

острата фаза)

кръв)

Пълна кръв

Епруветка

за

4°С

вземане

<5 д н и :4 °С

За откриване на антигени

>5 дни: -70°С

по-специално през първата
седмица на заболяването

Урина

Контейнер за
вземане

4°С

<48 часа: 4°С

на

>часа: -70°С

урина

*3а транспорт на пробите за откриване на вируса използвайте VTM (среда за транспортиране на вируси),
съдържаща антигъбични и антибиотични добавки. За бактериална или гьбична култура: транспортирайте суха
или в много малко количество стерилна вода. Избягвайте повторно замразяване и размразяване на пробите.

Освен специфичните материали за вземане на проби, посочени в таблицата, моля, осигурете също наличието
на други материали и оборудване, например контейнери за транспортиране и торбички и опаковки за вземане
на проби, охладители и охлаждащи опаковки или сух лед, стерилно оборудване за вземане на кръв (например
игли, спринцовки и епруветки), етикети и неизличими маркери, лични предпазни средства (ЛПС), материали
за обеззаразяване на повърхности.

Процедури за безопасност при вземане и транспорт на проби

Всички взети проби за лабораторно изследване следва да се считат за потенциално заразни
и медицинските работници, които вземат или транспортират клинични проби, следва да
спазват строго насоките за превенция и контрол на инфекции и националните или
международни правила за транспортирането на опасни стоки (заразни вещества), за да се
намали до минимум възможността за излагане на патогени (14). Приложете подходящи
предпазни мерки за превенция и контрол на инфекции; има изготвени насоки относно
превенцията и контрола на инфекциите за 2019-nCoV (11).
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Осигурете добра комуникация с лабораторията и предоставете необходимата
информация

Комуникацията и споделянето на информация са крайно важни за осигуряване на
правилното и бързо обработване на пробите и прилагане на подходящи мерки за
биобезопасност в лабораторията. Преди да изпратите пробата се уверете, че сте
информирали лабораторията за неотложността и за ситуацията. Уверете се също, че пробите
са правилно етикетирани и че формулярите за искане на диагностика са попълнени
правилно и е предоставена клинична информация.

Информация, която трябва да бъде записана:
• Информация за пациента - име, дата на раждане, пол и адрес, единен граждански
номер, друга полезна информация (например болничен номер на пациента, идентификатор
за наблюдение, име на болницата, адрес на болницата, стая номер, име на лекаря и данни за
връзка, име и адрес на получателя на резултата).
• Дата и час на вземане на пробата.
• Анатомично място на пробонабиране и вид на материала.
• Искани изследвания.
• Клинични симптоми и съответна анамнеза на пациента (включително направени
ваксинации и антимикробни терапии, епидемиологична информация, рискови фактори).

Мерки за предотвратяване на инфекции при вземане на проби за 2019-nCoV
Уверете се, че медицинските работници, които вземат пробите, спазват следните насоки и
използват подходящи ЛПС: Превенция и контрол на инфекции по време на здравни грижи
при съмнение за новата коронавирусна инфекция (nCoV), междинни насоки, януари 2020
(11) и други насоки за превенция на инфекции (10, 15-17).

Уверете се, че медицинските работници, извършващи процедури, генериращи аерозол (т.е.
аспирация или открито всмукване на проби от респираторния тракт, интубация,
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кардиопулмонарна реанимация, бронхоскопия) прилагат допълнителни предпазни мерки
(за подробности вж. посочените по-горе подробни насоки):
- Респиратори (утвърдени от NIOSH N95, EU FFP2 или равнозначни, или с по-високо
ниво на защита). При поставянето на респиратор за еднократна употреба за прахови частици
винаги проверявайте пломбата/годността. Не забравяйте, че наличието на окосмяване по
лицето (например брада) може да попречи на правилното поставяне на респиратора. В
някои държави вместо респиратор се използва респиратор за пречистване на въздуха е
електрозахранване (PDPR).
- Предпазване на очите (например очила или защитен екран на лицето)
- Чиста дреха с дълги ръкави и ръкавици. Ако дрехите не са непромокаеми, за
процедури, при които се очаква евентуално проникване на течност в дрехата, следва да се
използва непромокаема престилка.
• Извършвайте процедурите в достатъчно проветрена стая: при минимална естествена
вентилация с въздушен поток най-малко 160л/сек/пациент или болнична стая с отрицателно
налягане с най-малко 12 смени на въздуха за час и контролирана посока на въздушния
поток, когато се използва механична вентилация

Ограничете броя на лицата, присъстващи в стаята, до минимума, необходим за
обгрижването или оказването на помощ на пациента

Следвайте насоките на СЗО за стъпките на слагане и сваляне на ЛПС. Извършвайте хигиена
на ръцете преди и след контакт с пациента и мястото около него и след свалянето на ЛПС.

Процедури за управление и обеззаразяване на отпадъци: осигурете правилното изхвърляне
на всички използвани материали. При дезинфекцията на работните зони и обеззаразяването
на евентуално разлята кръв или инфекциозни телесни течности следва да се спазват
утвърдени процедури, обикновено се използват разтвори на основата на белина.

Специфика на транспортирането на пробите до лабораторията:
• Уверете се, че персоналът, който транспортира пробите, е обучен в практиките за
безопасно манипулиране и процедурите за обеззаразяване на разливи.
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• Спазвайте изискванията на националните или международни правила за транспорт
на опасни стоки (заразни вещества) според случая (14).
• Когато е възможно, предавайте всички проби на ръка. Не използвайте системи с
пневматични тръби за транспорт на пробите.
• Посочете ясно пълното име, дата на раждане на лицето със съмнения за инфекция в
придружаващия формуляр - искане. Уведомете лабораторията при първа възможност, че е
изпратена проба.

Опаковане и изпращане до друга лаборатория
При транспортирането на проби в рамките на страната следва да се спазват приложимите
национални правила. За пробите от нов коронавирус следва да се спазват Примерните
правила на ООН или други приложими правила, в зависимост от използвания вид
транспорт. Повече информация можете да намерите в Насоките на СЗО относно правилата
за Транспорт на заразни вещества 2019-2020 (приложими от 1 януари 2019 г.) (14). Резюме
относно транспорта на заразни вещества можете да намерите също в Комплекс от мерки 4
от Ръководството за управление на епидемии (1).

Изследване на 2019-nCoV в референтни лаборатории
Изследване за 2019-nCoV при пациенти, които отговарят на определението за
съмнение за инфекция

На пациентите, при които има съмнения за инфекция с 2019-nCoV, следва да се извършва
скрининг с PCR. Ако управлението на случая изисква това, следва да се извърши също
скрининг за други чести причинители на респираторни заболявания, съгласно местните
насоки (1, 5, 7). Тъй като може да има смесени инфекции, всички пациенти, които отговарят
на определението за съмнение за инфекция, следва да бъдат изследвани за 2019-nCoV,
независимо дали има доказан друг респираторен патоген. Ако изследването не се извършва
в експертна/референтна лаборатория, препоръчваме пробата да се изпрати за потвърждение
в регионална, национална или международна референтна лаборатория с капацитет за
откриване на общ коронавирус или специфичен 2019-nCoV.
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Изследване за 2019-nCoV по метода на амплификания с нуклеинови киселини

Тъй като неотдавна стана налична информация за нуклеотидната секвенция на 2019-nCoV,
могат да бъдат разработени PCR анализи за откриване на тези секвенции.
Лабораториите може да пожелаят да използват анализ на пан-коронавирус за
амплификацията, последван от секвениране на ампликоните от неконсервативни региони за
характеризиране и потвърждение. Значението на необходимостта от потвърждение на
резултатите от изследвания за праймери на пан-коронавирус се подчертава от факта, че
глобално са ендемични четири човешки коронавируси (HCoV): HCoV-229E, HCoV-NL63,
HCoV-HKUl

и

HCoV-OC43.

Последните два

са

бетакоронавируси.

Два други

бетакоронавируси, които причиняват зоонози при хора, са MERS-CoV, който се хваща при
контакт с едногърби камили и SARS, който се причинява от цибетки и пещерни
подковоноси прилепи.

Като алтернатива, амплифициарнето и откриването на специфични секвенции на 2019nCoV може да се диагностицира без да е нужно допълнително секвениране. В случай на
изненадващи констатации или при по-малко опитни лаборатории следва да се търси външна
помощ от референтна лаборатория, която може да извърши допълнителни или
потвърдителни анализи.

След като бъдат разработени и утвърдени специфични NAAT анализи, потвърждаването на
случаи на новата коронавирусна инфекция ще се основава на специфично откриване на
уникални секвенции на вирусна нуклеинова киселина чрез полимерна верижна реакция с
обратна транскриптаза (RT-PCR). Възможно е да станат налични също алтернативни NAAT
техники с предимства като по-голяма бързина или леснота на използване.

Серологично изследване

Серологичното изследване може да е от полза за потвърждаване на имунологичната
реакция на патоген от специфична вирусна група, например коронавирус. За постигането
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на най-добри резултати от серологичното изследване е необходимо вземането на двойни
серумни проби (по време на острата фаза и на фазата на възстановяване) от пациенти, които
са под наблюдение.

Секвениране при избухване на епидемии

Секвенционните данни могат да дадат ценна информация за разбирането на произхода на
даден вирус и начина на разпространяването му. СЗО е публикувала Проект на етичен
кодекс за обработката на Данни за генетична последователност, свързани с избухването на
епидемии

(вж.

https://www.who.int/bIueprint/what/norms-

standards/GS DDraftCodcConduct_forpubliccon.su itation-v/pdf/ua^ 1 ). За ситуации, при които
доставчиците на данни искат да запазят собствеността върху своите данни, са използвани
модели със споразумения за достъп до данни (например GISAID) с цел улесняване на
бързото споделяне на данни за генетична последователност. Лабораториите се насърчават
да споделят секвенционни данни със СЗО и научната общност, за да помогнат за бързото
разработване и разпространение на диагностични тест-системи в държавите в риск.
Качването и публичният достъп до секвенционни данни следва да става преди
публикуването в списания. Медицинските списания следва да вземат мерки техните
политики да подкрепят активно споделянето на данни за генетична последователност на
патогени заедно с подходящото позоваване на източника преди публикуването им. СЗО
може да окаже съдействие на държавите-членки при идентифицирането на лаборатории,
които могат да окажат подкрепа и да ги консултира относно управлението на секвенционни
данни, свързани с избухването на епидемии.

Специфика на практиките но биобезонасност в лабораторията

Уверете се, че здравните лаборатории спазват подходящи практики за биобезопасност.
Всяко изследване на клинични проби от пациенти, отговарящи на определението за
съмнение за инфекция, следва да се извършва в подходящо оборудвани лаборатории от
персонал, обучен в съответните технически процедури и процедури за безопасност. Във
всички случаи следва да се спазват националните насоки за лабораторната биобезопасност.
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За обща информация относно насоките за лабораторна биобезопасност, вж. Ръководството
на СЗО за лабораторна биобезопасност, трето издание (8). Информацията относно риска,
който представлява докладваният коронавирус, открит в Ухан, все още е ограничена, но
очевидно могат да се обработват проби, подготвени за молекулярно изследване, както и
проби от случаи на съмнения за инфекция с човешки грип (2, 7-9).

Препоръчва се всички манипулации в лабораторна среда на проби от предполагаеми или
потвърдени случаи на нова коронавирусна инфекция да се извършват съгласно препоръките
на

СЗО,

достъпни

на:

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_No
veICoronavirus2012_310crl2.pdf?ua=l Информация относно биобезопасността за SARS,
бетакоронавирус, който може да причини тежко респираторно заболяване можете да
намерите на: https://www.who.int/csr/sars/biosafety2003_04_25/en/and other guidance.

Докладване на случаи и резултати от изследвания

Лабораториите следва да спазват националните изисквания за докладване, но като цяло
съмнителните случаи следва да се докладват на съответните органи, отговарящи за
общественото здравеопазване, веднага щом лабораторията получи проба, още преди
извършването на изследването. Всички резултати от изследването, независимо дали са
положителни или отрицателни, следва също така да се докладват незабавно на
националните власти. Ако инфекцията стане масова, лабораториите следва незабавно да
уведомят органите, отговарящи за общественото здравеопазване, за всеки нов потвърден
случай или положителен резултат от скрининг, когато се очаква забавяне на
потвърждаващото изследване. Лабораториите следва също да докладват периодично на
органите, отговарящи за общественото здравеопазване, броя на отрицателните резултати от
изследвания.

Напомняме на държавите - страни по Международните здравни правила задължението им
да споделят със СЗО съответната свързана с общественото здравеопазване информация за
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събития, за които са уведомили СЗО с помощта на инструмента за решения по Анекс I от
МЗП (2005) (18).

Откриването на евентуални случаи на инфекция на хора с възникващ патоген, причиняващ
тежки остри респираторни заболявания, следва незабавно да се съобщава на местните,
субнационалните и националните органи, отговарящи за общественото здравеопазване.
Това ще позволи на тези органи да вземат незабавно решение за започването на проучвания
и за степента на ответните мерки. Откриването на такъв случай следва да се използва за
задействане на уведомяването на традиционните и нетрадиционните доставчици на здравни
услуги, болниците и извънболничните заведения. Заведенията и лидерите на общността в
региона, в който живеят или са пътували пациентите със съмнения за инфекция, следва да
се уведомяват в рамките на усилията за активно откриване на случаи на инфекция.
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Препоръки за медицинския персонал
във връзка с епидемичната ситуация от остър респираторен синдром, свързан с
нов коронавирус
При кои пациенти се подозира наличие на 2019-nCoV
При пациенти с клиника на тежко остро респираторно заболяване е начало в рамките на
14 дни след завръщане от гр. Ухан, Китай
или
пациенти с респираторни симптоми, които са били в контакт с хора с лабораторно
потвърдена 2019-nCoV инфекция.

Поведение спрямо пациент със съмнение за 2019-nCoV
На пациента се осигурява хирургична маска, той се отделя от останалите пациенти в
чакалнята и се преглежда в отделен кабинет.
Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на
ЛПС за предпазване от предаване на капчици и при контакт: хирургична маска, защитни
очила, ръкавици и престилка.
Грижи за пациенти с доказана инфекция с 2019-nCoV
Пациентите с доказана инфекция с 2019-nCoV се хоспитализират в изолационна или
поне в единична стая.
Прилагат се стандартни предпазни мерки, включващи хигиена на ръцете и употреба на
ЛПС за предпазване от предаване на капчици при контакт: хирургична маска, защитни
очила, ръкавици и престилка.
При прилагане на процедури, при които се образуват аерозолни частици, като трахеална
интубация, бронхоалвеоларен лаваж, други процедури за диагностика на дихателните
пътища и мануална вентилация, да се използват лични предпазни средства за
предпазване от въздушно-капкови инфекции: добре прилепващ респиратор тип FFP3,
плътно прилепващи защитни очила, ръкавици и непромокаема защитна престилка с
дълги ръкави.
Медицинският персонал извършва самонаблюдение за респираторни симптоми и
повишена температура 14 дни след последния контакт с доказан случай на 2019-nCoV.

Лабораторни изследвания за 2019-nCoV при съмнение за инфекция при хора

В зем ан е на п р оби и и зп р ащ ан е

Бързото вземане и изследване на подходящи проби при съмнения за инфекция с 2019-nCoV
е приоритет и следва да се ръководи от лабораторен специалист. Тъй като все пак е
необходимо обстойно изследване за потвърждаване на 2019-nCoV, а ролята на смесената
инфекция не е проверена, може да се наложи провеждането на множество изследвания и се
препоръчва вземането на достатъчно проби клиничен материал. Следва да се спазват
местните насоки относно информираното съгласие на пациента или настойника за
вземането на проба, изследването и евентуалното бъдещо научно изследване.

Уверете се, че има налични стандартни оперативни процедури (SOP) и подходящо обучен
персонал за правилното вземане, съхранение, опаковка и транспорт на пробите.
Информацията за риска от 2019-nCoV все още е ограничена, но вероятно пробите за
молекулярно изследване могат да се обработват както пробите при съмнение за грип (2, 79). Опитите за култивиране на вируса може да изисква засилване на мерките за контрол на
био безопасността.

Подходящи проби за изследване:
1. Респираторен

материал*

(назофарингеален

и орофарингеален

секрет

при

амбулаторни пациенти и храчка (ако е произведена) и/или ендотрахеалнен аспират или
бронхоалвеорален лаваж при пациенти с по-тежки респираторни заболявания)
2. Серум за серологично изследване, проби от острата фаза или фазата на
възстановяване (те са в допълнение към респираторните материали и могат да подпомогнат
идентифицирането на истинския причинител)
*Подлежи на изменение при информация дали горен или долен респираторен
материал е по-подходящ за откриването на коронавируса.
Еднократният отрицателен резултат от изследване, особено ако е от проба от горния
дихателен тракт, не изключва инфекция. Повторете вземането на проба и изследването.
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Силно се препоръчва изследване на проби от долния дихателен тракт при тежко или
прогресиращо заболяване. Положителен резултат за друг патоген не изключва непременно
наличието на 2019-nCoV, тъй като все още се знае малко за ролята на коинфекциите (2,3-7).

Таблица 1. Проби, които трябва да се вземат от пациенти със симптоми (5)

Вид проба

М атер и ал

за

Т р ан сп ор т до

С ъ хран ен и е до

в зем ан е

на

лаборатория

и зс л е д в а н е т о

К ом ентар

пробата

Назофарингеален и Тампон

от 4°С
с

<5 дни:4°С

Назофарингеалният

>5 дни: -70°С

орофарингеалният

и

орофарингеален

дакрон

секрет

гъвкава

следва да се поставят в една

пластмасова

и

дръжка*

съдържаща

съща

секрет

епруветка,
вирусна

транспортна среда (VTM), за
да се увеличи вирусният
товар
Бронхоалвеоларен

Стерилен

лаваж

контейнер*

4°С

<48 часа: 4°С

Въпреки че е възможно

>48 часа: -70°С

известно

разреждане

на

патогена, това е подходяща
проба
(Ендо)трахеален

Стерилен

аспират,

контейнер*

4°С

<48 часа: 4°С
>48 часа: -70°С

назофарингеален
аспират или назална
промивна течност
Храчка

Стерилен

4°С

контейнер
Тъкан от биопсия Стерилен
или

аутопсия,

включително
белия дроб

контейнер

4°С

<48 часа: 4°С

Уверете се, че материалът е

>48 часа: -70°С

от долния дихателен тракт

<24 часа: 4°С
>24 часа: -70°С

с

от физиологичен
разтвор

2

Серум (2 проби от Епруветки за 4°С

<5 дни:4°С

Вземете двойни проби:

острата

>5 дни: -70°С

- остра фаза -

фаза

фазата

и отделяне

на

на серума

първата

седмица на заболяването

възстановяване, по (възрастни:

- фаза на възстановяване —2

възможност

до 3 седмици по-късно

седмици

2-4 вземете
след мл

3-5
пълна

острата фаза)

кръв)

Пълна кръв

Епруветка за 4°С

<5 дни:4°С

За откриване на антигени

вземане

>5 дни: -70°С

по-специално през първата
седмица на заболяването

Урина

Контейнер за 4°С

<48 часа: 4°С

вземане

>часа: -70°С

на

урина

*3а транспорт на пробите за откриване на вируса използвайте VTM (среда за транспортиране на вируси),
съдържаща ангигъбични и антибиотични добавки. За бактериална или гъбична култура: транспортирайте суха
или в много малко количество стерилна вода. Избягвайте повторно замразяване и размразяване на пробите.

Освен специфичните материали за вземане на проби, посочени в таблицата, моля, осигурете също наличието
на други материали и оборудване, например контейнери за транспортиране и торбички и опаковки за вземане
на проби, охладители и охлаждащи опаковки или сух лед, стерилно оборудване за вземане на кръв (например
игли, спринцовки и епруветки), етикети и неизличими маркери, лични предпазни средства (ЛПС), материали
за обеззаразяване на повърхности.

Процедури за безопасност при вземане и транспорт на проби

Всички взети проби за лабораторно изследване следва да се считат за потенциално заразни
и медицинските работници, които вземат или транспортират клинични проби, следва да
спазват строго насоките за превенция и контрол на инфекции и националните или
международни правила за транспортирането на опасни стоки (заразни вещества), за да се
намали до минимум възможността за излагане на патогени (14). Приложете подходящи
предпазни мерки за превенция и контрол на инфекции; има изготвени насоки относно
превенцията и контрола на инфекциите за 2019-nCoV (11).
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Осигурете добра комуникации с лабораторията и предоставете необходимата
информация

Комуникацията и споделянето на информация са крайно важни за осигуряване на
правилното и бързо обработване на пробите и прилагане на подходящи мерки за
биобезопасност в лабораторията. Преди да изпратите пробата се уверете, че сте
информирали лабораторията за неотложността и за ситуацията. Уверете се също, че пробите
са правилно етикетирани и че формулярите за искане на диагностика са попълнени
правилно и е предоставена клинична информация.

Информация, която трябва да бъде записана:
• Информация за пациента - име, дата на раждане, пол и адрес, единен граждански
номер, друга полезна информация (например болничен номер на пациента, идентификатор
за наблюдение, име на болницата, адрес на болницата, стая номер, име на лекаря и данни за
връзка, име и адрес на получателя на резултата).
• Дата и час на вземане на пробата.
• Анатомично място на пробонабиране и вид на материала.
• Искани изследвания.
• Клинични симптоми и съответна анамнеза на пациента (включително направени
ваксинации и антимикробни терапии, епидемиологична информация, рискови фактори).

Мерки за предотвратяване на инфекции при вземане на проби за 2019-nCoV
Уверете се, че медицинските работници, които вземат пробите, спазват следните насоки и
използват подходящи ЛПС: Превенция и контрол на инфекции по време на здравни грижи
при съмнение за новата коронавирусна инфекция (nCoV), междинни насоки, януари 2020
(11) и други насоки за превенция на инфекции (10, 15-17).

Уверете се, че медицинските работници, извършващи процедури, генериращи аерозол (т.е.
аспирация или открито всмукване на проби от респираторния тракт, интубация,
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кардиопулмонарна реанимация, бронхоскопия) прилагат допълнителни предпазни мерки
(за подробности вж. посочените по-горе подробни насоки):
- Респиратори (утвърдени от NIOSH N95, EU FFP2 или равнозначни, или с по-високо
ниво на защита). При поставянето на респиратор за еднократна употреба за прахови частици
винаги проверявайте пломбата/годността. Fie забравяйте, че наличието на окосмяване по
лицето (например брада) може да попречи на правилното поставяне на респиратора. В
някои държави вместо респиратор се използва респиратор за пречистване на въздуха с
електрозахранване (PDPR).
- Предпазване на очите (например очила или защитен екран на лицето)
- Чиста дреха с дълги ръкави и ръкавици. Ако дрехите не са непромокаеми, за
процедури, при които се очаква евентуално проникване на течност в дрехата, следва да се
използва непромокаема престилка.
• Извършвайте процедурите в достатъчно проветрена стая: при минимална естествена
вентилация с въздушен поток най-малко 160л/сек/пациент или болнична стая с отрицателно
налягане с най-малко 12 смени на въздуха за час и контролирана посока на въздушния
поток, когато се използва механична вентилация

Ограничете броя на лицата, присъстващи в стаята, до минимума, необходим за
обгрижването или оказването на помощ на пациента

Следвайте насоките на СЗО за стъпките на слагане и сваляне на ЛПС. Извършвайте хигиена
на ръцете преди и след контакт с пациента и мястото около него и след свалянето на ЛПС.

Процедури за управление и обеззаразяване на отпадъци: осигурете правилното изхвърляне
на всички използвани материали. При дезинфекцията на работните зони и обеззаразяването
на евентуално разлята кръв или инфекциозни телесни течности следва да се спазват
утвърдени процедури, обикновено се използват разтвори на основата на белина.

Специфика на транспортирането на пробите до лабораторията:
• Уверете се, че персоналът, който транспортира пробите, е обучен в практиките за
безопасно манипулиране и процедурите за обеззаразяване на разливи.
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• Спазвайте изискванията на националните или международни правила за транспорт
на опасни стоки (заразни вещества) според случая (14).
• Когато е възможно, предавайте всички проби на ръка. Не използвайте системи с
пневматични тръби за транспорт на пробите.
• Посочете ясно пълното име, дата на раждане на лицето със съмнения за инфекция в
придружаващия формуляр - искане. Уведомете лабораторията при първа възможност, че е
изпратена проба.

Опаковане и изпращане до друга лаборатория
При транспортирането на проби в рамките на страната следва да се спазват приложимите
национални правила. За пробите от нов коронавирус следва да се спазват Примерните
правила на ООН или други приложими правила, в зависимост от използвания вид
транспорт. Повече информация можете да намерите в Насоките на СЗО относно правилата
за Транспорт на заразни вещества 2019-2020 (приложими от 1 януари 2019 г.) (14). Резюме
относно транспорта на заразни вещества можете да намерите също в Комплекс от мерки 4
от Ръководството за управление на епидемии (1).

Изследване на 2019-nCoV в референтни лаборатории
Изследване за 2019-nCoV при пациенти, които отговарят на определението за
съмнение за инфекция

На пациентите, при които има съмнения за инфекция е 2019-nCoV, следва да се извършва
скрининг с PCR. Ако управлението на случая изисква това, следва да се извърши също
скрининг за други чести причинители на респираторни заболявания, съгласно местните
насоки (1, 5, 7). Тъй като може да има смесени инфекции, всички пациенти, които отговарят
на определението за съмнение за инфекция, следва да бъдат изследвани за 2019-nCoV,
независимо дали има доказан друг респираторен патоген. Ако изследването не се извършва
в експертна/референтна лаборатория, препоръчваме пробата да се изпрати за потвърждение
в регионална, национална или международна референтна лаборатория с капацитет за
откриване на общ коронавирус или специфичен 2019-nCoV.
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Изследване за 2019-nCoV по метода на амплификация с нуклеинови киселини

Тъй като неотдавна стана налична информация за нуклеотидната секвенция на 2019-nCoV,
могат да бъдат разработени PCR анализи за откриване на тези секвенции.
Лабораториите може да пожелаят да използват анализ на пан-коронавирус за
амплификацията, последван от секвениране на ампликоните от неконсервативни региони за
характеризиране и потвърждение. Значението на необходимостта от потвърждение на
резултатите от изследвания за праймери на пан-коронавирус се подчертава от факта, че
глобално са ендемични четири човешки коронавируси (HCoV): HCoV-229E, HCoV-NL63,
HCoV-HKUl

и HCoV-OC43.

Последните два

са бетакоронавируси.

Два

други

бетакоронавируси, които причиняват зоонози при хора, са MERS-CoV, който се хваща при
контакт с едногърби камили и SARS, който се причинява от цибетки и пещерни
подковоноси прилепи.

Като алтернатива, амплифициарнето и откриването на специфични секвенции на 2019nCoV може да се диагностицира без да е нужно допълнително секвениране. В случай на
изненадващи констатации или при по-малко опитни лаборатории следва да се търси външна
помощ от референтна лаборатория, която може да извърши допълнителни или
потвърдителни анализи.

След като бъдат разработени и утвърдени специфични NAAT анализи, потвърждаването на
случаи на новата коронавирусна инфекция ще се основава на специфично откриване на
уникални секвенции на вирусна нуклеинова киселина чрез полимерна верижна реакция с
обратна транскриптаза (RT-PCR). Възможно е да станат налични също алтернативни NAAT
техники с предимства като по-голяма бързина или леснота на използване.

Серологично изследване

Серологичното изследване може да е от полза за потвърждаване на имунологичната
реакция на патоген от специфична вирусна група, например коронавирус. За постигането
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на най-добри резултати от серологичното изследване е необходимо вземането на двойни
серумни проби (по време на острата фаза и на фазата на възстановяване) от пациенти, които
са под наблюдение.

Секвениране при избухване на епидемии

Секвенционните данни могат да дадат ценна информация за разбирането на произхода на
даден вирус и начина на разпространяването му. СЗО е публикувала Проект на етичен
кодекс за обработката на Данни за генетична последователност, свързани с избухването на
епидемии

(вж.

https://www.who.int/blueprint/what/norms-

standards/CiSDD]aftCodcConduct forpublicconsultation-vl.pdf.4ia= I ). За ситуации, при които
доставчиците на данни искат да запазят собствеността върху своите данни, са използвани
модели със споразумения за достъп до данни (например GISAID) с цел улесняване на
бързото споделяне на данни за генетична последователност. Лабораториите се насърчават
да споделят секвенционни данни със СЗО и научната общност, за да помогнат за бързото
разработване и разпространение на диагностични тест-системи в държавите в риск.
Качването и публичният достъп до секвенционни данни следва да става преди
публикуването в списания. Медицинските списания следва да вземат мерки техните
политики да подкрепят активно споделянето на данни за генетична последователност на
патогени заедно с подходящото позоваване на източника преди публикуването им. СЗО
може да окаже съдействие на държавите-членки при идентифицирането на лаборатории,
които могат да окажат подкрепа и да ги консултира относно управлението на секвенционни
данни, свързани с избухването на епидемии.

Специфика на практиките по биобезопасност в лабораторията

Уверете се, че здравните лаборатории спазват подходящи практики за биобезопасност.
Всяко изследване на клинични проби от пациенти, отговарящи на определението за
съмнение за инфекция, следва да се извършва в подходящо оборудвани лаборатории от
персонал, обучен в съответните технически процедури и процедури за безопасност. Във
всички случаи следва да се спазват националните насоки за лабораторната биобезопасност.
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За обща информация относно насоките за лабораторна биобезопасност, вж. Ръководството
на СЗО за лабораторна биобезопасност, трето издание (8). Информацията относно риска,
който представлява докладваният коронавирус, открит в Ухан, все още е ограничена, но
очевидно могат да се обработват проби, подготвени за молекулярно изследване, както и
проби от случаи на съмнения за инфекция с човешки грип (2, 7-9).

Препоръчва се всички манипулации в лабораторна среда на проби от предполагаеми или
потвърдени случаи на нова коронавирусна инфекция да се извършват съгласно препоръките
на

СЗО,

достъпни

на:

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/Biosafety_InterimRecommendations_No
velCoronavirus2012_31Ocrl2.pdf?ua=l Информация относно биобезопасността за SARS,
бетакоронавирус, който може да причини тежко респираторно заболяване можете да
намерите на: https://www.who.int/csr/sars/biosafety2003_04_25/en/and other guidance.

Докладване на случаи и резултати от изследвания

Лабораториите следва да спазват националните изисквания за докладване, но като цяло
съмнителните случаи следва да се докладват на съответните органи, отговарящи за
общественото здравеопазване, веднага щом лабораторията получи проба, още преди
извършването на изследването. Всички резултати от изследването, независимо дали са
положителни или отрицателни, следва също така да се докладват незабавно на
националните власти. Ако инфекцията стане масова, лабораториите следва незабавно да
уведомят органите, отговарящи за общественото здравеопазване, за всеки нов потвърден
случай или положителен резултат от скрининг, когато се очаква забавяне на
потвърждаващото изследване. Лабораториите следва също да докладват периодично на
органите, отговарящи за общественото здравеопазване, броя на отрицателните резултати от
изследвания.

Напомняме на държавите - страни по Международните здравни правила задължението им
да споделят със СЗО съответната свързана с общественото здравеопазване информация за
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събития, за които са уведомили СЗО с помощта на инструмента за решения по Анекс I от
МЗП (2005) (18).

Откриването на евентуални случаи на инфекция на хора с възникващ патоген, причиняващ
тежки остри респираторни заболявания, следва незабавно да се съобщава на местните,
субнационалните и националните органи, отговарящи за общественото здравеопазване.
Това ще позволи на тези органи да вземат незабавно решение за започването на проучвания
и за степента на ответните мерки. Откриването на такъв случай следва да се използва за
задействане на уведомяването на традиционните и нетрадиционните доставчици на здравни
услуги, болниците и извънболничните заведения. Заведенията и лидерите на общността в
региона, в който живеят или са пътували пациентите със съмнения за инфекция, следва да
се уведомяват в рамките на усилията за активно откриване на случаи на инфекция.
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