
ПРОТОКОЛ ЗА РАННА 
СКРИНИГОВА ДИАГНОСТИКА, 

ЛЕЧЕНИЕ И ДОМАШНО 
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТВЪРДЕНИ 

СЛУЧАИ НА COVID-19



Протокол за 
домашно 
наблюдение 
от 
доболничната 
помощ 

Разделяне на дейностите на 4 групи според 
състоянието и нуждите на пациентите

Дефиниране на процеси и дейности за 
всяка от групите

Ресурсно осигуряване на всяка група с 
персонал и технология

Показатели за измерване на резултатите



Групи

Група 1  - Пациенти, които са контактни, но са без симптоми и с 
отрицателен тест

Група 2 – Пациенти с положителен тест 

• Пациенти с положителен тест и без симптоми 

• Пациенти с положителен тест и леки симптом 

• Пациенти с положителен тест и средно тежки симптоми

Група 3 - Пациенти с положителен тест и тежки симптоми

• Пациенти, преминаващи от средни към тежки симптоми

• Пациенти с тежки симптоми, налагащи хоспитализация

Група 4 - Критични случаи

• Пациенти с нужда от интензивна терапия в болнична среда, поставени на 
апарат за вентилация



Дейности в 
Група 1

• Пациентът е в домашна карантина

• Свързва се с регистратор и получава детайлна
информация за предстоящия процес

• Бива информиран да не напуска дома си

• Описва в реално време състоянието си и евентуална
поява на симптоми на заболяване в "Дневник на
пациента"

• Състоянието на пациента се следи от лекар по два
пъти на ден през «Дневник на пациента»

• При проява на симптоми се тестува за коронавирус

• Лекарят информира РЗИ за наблюдавания пациент и
неговия ОПЛ

Медицински 
Кол център

Телемедицина

Дневник на пациента

( отсъстват симптоми и отрицателен тест, 
но контактни )



Група 2.1. - Пациенти с 
положителен тест без или с 

леки симптоми

• Пациентът е в домашна карантина

• Описва в реално време състоянието си и
евентуална поява на симптоми на заболяване в
"Дневник на пациента"

• Състоянието на пациента се следи от лекар чрез
личен контакт/обаждане един път на ден

• Лекарят информира РЗИ за състоянието на
пациента и ОПЛ

Медицински 
Кол център

Телемедицина

Дневник на пациента

( основно: обща отпадналост, втрисане с 
повишение на температурата, кашлица, задух; по-

рядко хрема и запушване на носа )



Група 2.2. – Пациенти с 
положителен тест и средно 

тежки симптоми с тенденция 
за влошаване

• Пациентът е в домашна карантина

• Описва в реално време състоянието си и евентуална
поява на симптоми на заболяване в "Дневник на
пациента"

• състоянието на пациента се следи от лекар чрез личен
контакт /обаждане два пъти на ден

• Възможност за предоставяне на специализирано
оборудване за проследяване състоянието на пациента

• Лекарят информира РЗИ за състоянието на пациента и
ОПЛ

Медицински 
Кол център

Телемедицина

Дневник на пациента

Пулсоксиметър

( поддържане на температура и респираторни 
симптоми с рентгенологична находка, 

показваща пневмония )



Група 3 - Пациенти с 
положителен тест и 

преминаващи от средни към 
тежки симптоми

• Пациентът е в домашна карантина

• Пациентът е в чест контакт с медицински
специалист по телефона

• Започва интензивно дистанционно
мониториране и регистриране на жизнениете
показатели в дома

• Лекарят информира РЗИ за състоянието на
пациента и ОПЛ

Медицински 
Кол център

Телемедицина

Дневник на пациента

Пулсоксиметър



Група 3 - Пациенти с 
положителен тест и тежки

симптоми, налагащи
хоспитализация

• Пациентът е в домашна карантина

• Влошаващи се показатели от интензивно
дистанционно мониториране

• Контакт със спешен център (112)

• Транспортиране към специализирана
болница

• Предоставяне на данни от дневник на
пациента на болничното лечебно заведение

Телемедицина

Дневник на пациента

Транспорт до 
болница

Медицински 
Кол център



Група 4 – Критични случаи

Пациенти с нужда от
интензивна терапия в
болнична среда, поставени
на апарат за вентилация



Защо да се
използва
този модел
на работа ?

Превантивно действие и бързо ограничаване на разпространението

Филтрация на пациентите, за да се оптимизира използването на тестове

Ограничаване разпространението на Covid-19 позитивни пациенти в 
други медицински заведения

Предоставяне на медицинска консултация на пациентите под домашно 
наблюдение

Облекчаване на медицинските екипи от първа линия

Насочване към интензивно лечение само на критичните пациенти

Онлайн събиране на данни и тяхното ежедневно представяне пред РЗИ и 
заинтересовани страни, включително и международни експерти


