Хроничнитебелодробнизаболявания,COVI
D19
иваксинациятасрещукоронавируснатаинфекция

Полезнаинформациязаваксините
иваксинациятаможетеданамеритетук:

www.
плюсмен.
бг

Краткахарактеристиканакоронавируса
SARSCoV2ипредизвиканотоотнег
о
заболяванеCOVI
D19

Коронавируситесаг
олямо семейство отвируси.Щамовете,които причиняватболестипри
човека,са с различна патог
енност
.Те мог
атда причинятотлеко неразположение,което
протичакатообикновенанастинкаснискатемпература(
около37.
4–37.
5°
С)
,упоритасуха
кашлицаиболкивг
ърлото,дотежкопротичащозаболяванекатопневмония,острадихателна
недостатъчностипоражениявърхуцелияорг
анизъм.
ЗаболяванетоCOVI
D19сепричиняваоткоронавирусаSARSCoV2.
SARSCoV2есилнозаразениброятнаболедуващитеотCOVI
D19хоравсветовенмащаб
бързонараства.Отначалотона2020г
.до6таседмицана2022г
.всветовенмащабсасъобщени
над411млн.случаянаCOVI
D19,включително5829356смъртнислучая.ВБълг
ариякъм1
мартт
.г
.сапотвърдениблизо1,
1млн.случая,починалиотCOVI
D19са35696г
раждани.

ТежесттанапротичаненаCOVI
D19 серазличавазначителновзависимост
отвъзрасттаназасегнатите лица,наличието насъпътстващи заболявания
или нарушен имунен отговор.Вероятността при страдащите от хронични
белодробни заболявания COVI
D19 да протече потежко и с усложнения,
изискващи болнично лечение и/
или интензивни грижи, както и
възможносттазанеблагоприятенизход,сазначителноповисоки.

COVI
D19можедаимаувреждащ ефектзаздраветонавсеки–беззначениеотвъзрасттаи
наличиетоилиотсъствиетонапридружаващизаболявания.
Това,коетоот
личаваSARSCoV2откоронавируситеSARSCoV1(
„
птичиг
рип“–2002–2004г
.
)
иMERSCoV (
2012–2015г
.
)
,епосилнатазаразност
,развитиетонавъзпалениенамалките
кръвоноснисъдовевъввсичкиорг
аниисистеми(
васкулит)
,колебаниенасимптомитесъс
„
свет
ли периоди“ и бързото, внезапно развитие на остра дихателна недостатъчност
,
вследствиенапрог
ресираща,причиненаотвирусапневмония,коятоможедаобхванепочти
целия бял дроб. Наблюдават се тромботични промени в наймалките съдове на
алвеолокапилярнатамембрана,коитоблокиратпреминаванетонажизненоважниякислород
отатмосферниявъздухвкръвообращението.Развитиетонатежъккислороденг
ладможеда
бъдефаталензаорг
анизма.Неслучайновдомоветенахоратауспоредностермометритесе
появихаипулсоксиметритеипочтивсекичовексъссимптомиможедаотг
оворинавъпросана
лекарякакваекислороднатамусатурация,спадалипод90% ивкаквислучаи.

Защохоратасбелодробнизаболявания
саизложенинаповисокрискоттежко
боледуванепризаразяванесъсSARSCoV2?

Наличиетонабелодробнозаболяванеможедаповлияевърхутежесттанапротичанена
COVI
D19.При COVI
D19 e възможно възникването на усложнения,а поняког
аи
ускорено протичане с летален изход. Обикновено продължителността на
възстановяването след преболедуване на COVI
D19 при пациенти с хронични
белодробнизаболяванияизискваподълг
овреме(
до6иповечемесеца)
.

При хроничните белодробни заболявания рискът от потежко протичане на COVI
D19,
усложненияисмъртенизходевисок.

Рисковитег
рупивключват:
• Пациенти с интерстициални белодробни болести,при които е засег
нат белодробният
интерстициум(
пространствотомеждукапиляритеиалвеолите)–перифернатазона,вкоятосе
развиватваскулитнипромениисенарушаваг
азообменътнакислорода.
• Пациентите с г
рануломатозни заболявания (
саркоидоза,хиперсензитивен пневмонит)
;
белодробнозасяг
анеприавтоимунниболести–системнасклеродермия,лупусеритематозус,
ревматоиденартритидруг
иколаг
енози;идиопатичнабелодробнафиброза;пулмофибрози
следпрекаранивъзпалителнизаболявания,включителноитуберкулоза.
• Пациентисбронхиектазнаболест
,кистознатафиброзапридецаимладихора,първичнии
метастатични неопластични и хематолог
ични заболявания, анг
ажиращи белия дроб.
Пациентите с онколог
ични белодробни болести, които провеждат химиотерапия,
имунотерапия,интензивнарадиотерапия,тарг
етнатерапияспротеинкиназниинхибиториили
биолог
ичноактивнивещества,сасъсзначителенрискотпотежкопротичанеиусложнения
при заразяване със SARSCoV2.Това лечение временно се преустановява при активна
инфекция,заданесестиг
недоощепотежкопротичане,коетоотсвоястранаможедабъде
причиназат
ласъкнаосновнотозаболяванеследвъзстановителнияотCOVI
D19период.
• Смног
ократноповишенрискоттежкопротичаненаCOVI
D19,възникваненаусложненияи
често пъти необходимост от включване на механична вентилация,с повишен риск от
неблаг
оприятенизходсапациентитесдихателнинарушенияповременасън–среднотежкаи
тежкаформанасиндроманаобструктивнасъннаапнея(
СОСА)исиндроманаалвеоларна
хиповентилацияпризат
лъстяване.Особенорисковисатезипациенти,коитонепровеждат
лечениеснеинвазивнавентилацияилинесепридържаткъмнег
о.
• Пациенти с двете социалнозначими хронични бронхообструктивни белодробни
заболявания–ХОББ сумеренотежкаитежкавентилаторнанедостатъчност
,емфизематозна
форма на ХОББ,тежка астма.От изключително значение при COVI
D19 инфекцията е
активнотонаблюдениеизапочваненараннолечениепритазиг
рупапациенти.

ПриХОББрискътоттежкопротичаненаCOVI
D19,включителнонеобходимостотинтензивно
лечение,ечетирипътиповисоквсравнениесболнибезпридружаващибелодробниболести.
Проучване сред 45000души с COVI
D19над 18г
одини във Великобритания потвърждава
значително повисокия риск за среднотежко до тежко протичане на заболяването при
пациентистежкаХОББ ихроничнадихателнанедостатъчност
,свисокрискотусложнения,
развитиенаострадихателнанедостатъчност
,приповишенпроцентсмъртноствсравнениес
останалитеизследванипациенти.
Според препоръките за поведение и лечение на ХОББ и астма пациентите не трябва да
преустановяват поддържащата терапия с инхалаторни медикаменти за контрол върху
заболяването,предписанаотнаблюдаващ белодробенспециалист
.Тетрябвадапродължатда
приематобичайнатасидозаиповременаCOVI
D19.Спиранетонаприемаможедавлоши
контроланаастматаилиХОББипотозиначиндаувеличирискаотусложненияотCOVI
D19.

Основнитефактори,коитоувеличаватрискаоттежкопротичанена
COVI
D19прихорасхроничнибелодробнизаболявания,са:
пог
оляматавъзраст;продължителнотоипрог
ресиращоразвитиенаболесттасвъзникванена
усложнения:хроничнадихателнанедостатъчност
,вторичнапулмоналнахипертония,засяг
ане
надеснитесърдечникухинииразвитиетонадесностраннасърдечнанедостатъчност
.ХОББ,
тежкатаастмастрайнипроменивмалкитедихателнипътища,обструктивнатасъннаапнея,
дифузнатапневмофиброзаибелодробниятемфизем сасвързанисмножествосъпътстващи
заболявания,които допълнително увеличават риска от тежко протичане на COVI
D19.
Съществува висок риск от развитие на остра дихателна и остра сърдечносъдова
недостатъчност
,авкритичнитеслучаиинеобходимостотвключваненамеханичнавентилация.
Приналичиенаизброенитеусложненияприхроничнибелодробнизаболяваниязначимосе
повишаварискътотсмъртноствсравнениесобщатапопулация.

Найчестосрещанитеивисокорисковисъпътстващиболестиса:
хроничните сърдечносъдови заболявания (
исхемичната болест на сърцето,ритъмните
нарушения, хроничната застойна сърдечна недостатъчност
, артериалната хипертония,
захарниятдиабеттип2,метаболитниятсиндром,зат
лъстяванетоидр.
)
.

Какхоратасхроничнибелодробнизаболявания
мог
атдасепредпазятотзаразяванесъс
SARSCoV2итежкопротичаненаCOVI
D19?
ВаксинирайтесесрещуCOVI
D19възможнонайскоро!
Ваксините срещу COVI
D19,които Бълг
ария е осиг
урила на г
ражданите си,са безопасни и
ефективнизапредотвратяванеразвитието натежко заболяване,усложненияинеблаг
оприятен
изход. В настоящия момент
, при доминиращата циркулация на варианта Омикрон, е
препоръчителнопоставянетонадопълнителна(
бустерна)дозаваксина.КонсултирайтесесВашия
общопрактикуващ лекар или специалиста по белодробни болести,който Ви наблюдава.Те
найдобрепознаватклиничнотопротичаненаВашетохроничнобелодробнозаболяване.Заедно
бихте направили найдобрия избор относно вида ваксина и подходящия период за нейното
прилаг
ане.
ПредидапристъпитекъмваксинациясрещуCOVI
D19трябвадастесиг
урни,ченяматевлошаване
набелодробното заболяване,повишенатемпература,начални симптоми накоронавируснаили
друг
а вирусна инфекция. Ако имате подобни симптоми, консултирайте се с Вашия
общопрактикуващ лекар.В тези случаи може да се проведе ваксинация след овладяване на
Вашетохроничнозаболяване,възстановяванеотвируснатаинфекцияилинаймалко3месецаот
преболедуваненаCOVI
D19.
Пациенти,които са на поддържащо бронходилататорно инхалаторно лечение,не бива да г
о
прекъсватповремеивпериодаследваксинацията.
• Ог
раничете,доколкото е възможно,контактите си с хора,които иматсимптоми на вирусно
заболяване,вт
.
ч.исчленовенаВашетосемейство.Носетемаскасвисокфактор назащита,
която плътно прилепва към лицето и покрива носа и устата,ког
ато се намирате в закрити
обществени места.Спазвайте физическа дистанция от поне 1,
5 метра. Избягвайте
струпваненахораи недобрепроветрени закрити помещения.Бъдетеособеностриктнипо
отношение на спазване на мерките при посещения на здравни и лечебни заведения,което се
налаг
апериодичнонастрадащитеотхроничнибелодробнизаболявания.
ато
• Поддържайтедобраличнахигиена.Мийтеръцетесисъссапунитоплаводачесто,аког
товаеневъзможно–използвайтедезинфектантзаръценаспиртнаоснова.
• За да бъдат хората с хронични белодробни заболявания изложени на помалък риск от
заразяване със SARSCoV2,е важно лицата от близкото им обкръжение също да бъдат
ваксиниранисрещуCOVI
D19идаспазватобщитепротивоепидемичнимерки.
Освен ваксинацията срещуCOVI
D19,хората с хронични белодробни заболявания не бива да
забравятзаприлаг
анетонапротивог
рипнаваксинапредиесеннозимниясезон,каторазличните
ваксинисепоставятпрезинтервалнепомалъкот14дни.Ваксинопрофилактикатаможедани
спестиредицаусложненияпризаразяванесъсSARSCoV2.

КакваваксинасрещуCOVI
D19даизбера,
акоимамхроничнобелодробнозаболяване?

Захоратасхроничнибелодробнизаболявания,коитосасвисокрискот
потежкопротичаненаCOVI
D19,ваксинациятаесилнопрепоръчителна!

Всекичовексхроничнибелодробнизаболяванияможедабъдезапознатотнаблюдаващияг
олекарс
рисковетеотзаразяванесъсSARSCoV2:потежкопротичаненаинфекцията,засяг
аненабелиядроб
свлошаваненаосновнотозаболяванеисъпътстващитеболести,усложнения,неблаг
оприятенизход
илитрайниуврежданияследвъзстановителнияпериод,aуспоредноидаобсъдислекуващиялекар
кояваксинаенайподходящазанег
овотоздравословносъстояние.
ВаксинациятасрещуCOVI
D19eдоброволнаи безплатнабеззначениеотздравноосиг
урителния
статусначовек!
Важноедазнаем,чеваксинитесрещуCOVI
D19сапреминалипрезвсичкитестовезакачество,
предклиничнииклиничнипроучваниясъссъответнитефази.Даннитезакачеството,ефикасносттаи
безопасносттаоттезипроучваниясаоцененипострог
инаучникритериивходанапроцедуратапо
разрешаванеупотребатанавсякаваксинаотрег
улаторнитеорг
ани.Ваксинитесеразрешаватза
употребасамоследнаучнаоценкаиследкатоседокаже,чеползитеоттяхнадвишаватрисковете.

ВаксинациясрещуCOVI
D19прилицасбелодробнизаболявания

В становището си Експертният съвет по медицинската специалност „
Пневмолог
ия и
фтизиатрия“
*посочва:
• Хоратасхроничнибелодробнизаболяваниямог
атдасеваксиниратсрещуCOVI
D19при
стриктноспазваненакраткитехарактеристикинаваксините.
• При пациенти с хронични белодробни заболявания и клинични прояви на хронична
дихателнанедостатъчност
,тежкисъпътстващизаболяванияивисокрискотбелодробни
тромбоемболичниусложнениясепрепоръчваприлаг
анетонаиРНК ваксини,закоитоима
повече натрупани данни за имуног
енност
,реактог
енност и липса на коаг
улационни
проблеми.
D19е
• ОсновнотоиединственоабсолютнопротивопоказаниезаваксинациясрещуCOVI
товаприлицастежкиалерг
ичнисистемниреакцииианафилаксиякъмактивнотовещество
иликъмнякоеотпомощнитевещества,посоченивточка6.
1откраткитехарактеристикина
ваксините.

ПодробнаинформациязавсякаотваксинитесрещуCOVI
D19(
вт
.
ч.дозировкаиначинна
приложение,нежеланилекарствениреакции,състав,данниотпроучванияиизпитванияидр.
)
можете да намерите в кратките характеристики и листовките за пациента на съответната
ваксина.Тезидокументиможетедавидитетук:ht
t
ps:
/
/
www.
bda.
bg/
bg/
covi
d19
МинистерствотоназдравеопазванетоиЕкспертниятсъветпо„
Пневмолог
ияифтизиатрия“
препоръчват изборът на ваксина и периодът на ваксинация да бъдат консултирани с
общопрактикуващиялекарилинаблюдаващияспециалист
.
*
ЧленовенаЕкспертниясъветса:проф.ДаниелаПетрова,доц.ВладимирХоджев–председателна
БДББ,доц.ДианаПеткова–зам.председателнаБДББ,проф.Ог
нянГ
еорг
иев,доц.ЯворИвановидоц.
ДенчоОсманлиев.

Каквимог
атдабъдатдълг
осрочнитепоследициот
COVI
D19(
пост
COVI
Dсъстояния)поотношенияна
белиядробидихателнатасистема?
Припациентитесхроничнибелодробнизаболяваниятовамог
атдабъдат:

• Дифузна белодробна фиброза в около 15 – 20% от случаите на преболедували COVI
D19 –

инфекция,асоциирана с пневмонити клинично изявена дихателна недостатъчност
,която налаг
а
продължителнакислородотерапиявдомашниусловия;

• Възникваненапо-честиизостряниянаХОББитежкаастма,коетоналагапреоценканатерапията.

Лош прог
ностиченбелегприХОББзаразвитиетоиизходанаболесттаеспаданетонадифузионния
капацитет;

• Предразположениекъм белодробнитромбоемболичниитромботичниинцидентипорадитрайни

или продължителни васкулитни промени.Рискови г
рупи са лицата с предшестващи белодробни
тромбоемболии,венозна тромбоемболична болест
,белодробни заболявания с изявена хронична
дихателна недостатъчности пациенти с тромбофилия (
г
енетични дефекти в редица фактори на
коаг
улацията,прикоитоимазначиматенденциякъмхиперкоаг
улацияитромбообразуване)
;

• При пациентите с хронични белодробни заболявания се наблюдават и усложнения на
съпътстващите заболявания,които допълнително влошаватобщото състояние:сърдечносъдови
усложнения(
повисокрискотмиокарденинфаркт
,тахикардия,ритъмнинарушения,прог
ресияна
предшестваща хронична сърдечна недостатъчност)
;невролог
ични заболявания (
мозъчносъдови
инциденти,миопатии,невропатии,невровег
етативна дистония и др.
)
;ког
нитивна дисфункция и
афективни разстройства (
нарушения в краткосрочната памет и концентрацията, депресивни
състояния, тревожност
, панически атаки)
; декомпенсация на съпътстващ захарен диабет;
декомпенсациянасъпътстващ хипотироидизъмидр.

След преболедуването от COVI
D19 страдащите от хронични белодробни
заболявания могат да развият тежки поражения на белия дроб, обикновено
свързани с предхождащите хронични белодробни болести.Найуязвимисаг
рупитес
дифузни интерстициални и паренхимни белодробни болести,булозен емфизем,клинично
проявенахроничнадихателнанедостатъчностпредизаразяването,ХОББитежкаастма.Сред
тяхпреобладаватосновноневаксиниранипредизаболяванетоотCOVI
D19лицаитези,при
коитоваксинационнияткурснеезавършен.
При завършен ваксинационен курс хората с хронични белодробни заболявания
боледуватзначително порядко,като протичането на COVI
D19 обикновено е леко
до средно тежко,с поредки усложнения и пократък възстановителен период.
Наблюдаваните при тях морфолог
ични промени в белия дроб,тип „
матово стъкло“ и
ог
раниченифиброзниучастъцивперифериятанабелиядроб,постепенносерезорбиратбез
дасеналаг
адопълнителнолечениеосвенподдържащатаобичайнатерапия.
При пациентитестежки хронични белодробни болести месеци след COVI
D19сезадържа
нискасатурация(
под90–80%)
.Продължаватоплакваниятаотзадухприминималнифизически
усилия;слабостизначителнонамаленфизическикапацитет;сърцебиенеприраздвижване;
ритъмни нарушения, включително пристъпно предсърдно мъждене; изостряне на
десностранната сърдечна недостатъчност
.Обикновено се касае за потежка степен на
дихателнатанедостатъчноствсравнениестазипредипреболедуванетоотCOVI
D19.
В наскоро публикуваните насоки на Националната здравна служба на Великобритания са
изложени вероятните нужди от последващи г
рижи за пациенти с белодробни болести,
възстановяващи сеотCOVI
D19.Идентифицирани сапотенциални респираторни проблеми
като хронична кашлица,фиброзно белодробно заболяване,бронхиектазии и белодробно
съдовозаболяване.
Около30% оттезиболнипродължаватдапроявяватбелодробнисимптоми
иморфолог
ичнинарушенияследостротозаболяване.

Закакводасенаблюдаватхоратаслед
преболедуваненаCOVI
D19?Прикакви
оплакваниядасеконсултиратспулмолог
?

Пациентитесхроничнибелодробнизаболяваниятрябваактивнодабъдатнаблюдавани(
от
общопрактикуващиялекариспециалистапобелодробниболести,приког
отосадиспансеризирани)
впървитетримесецаследпреболедуваненаCOVI
D19илидокатопродължаватизразените
симптоми.
Основнитеоплаквания,закоитотрябвадасенаправиконсултацияспулмолог
,са:
• засилваненазадуха;

• спаднакислороднатасатурацияпод92–90%;
• симптоминабелодробниинфекциинадолнитедихателнипътища:повишенатемпература,

втрисания,засилваненакашлицатасотделяненаг
нойнихрачки;

• симптоми,подозрителнизабелодробнитромбоемболичниинциденти–рязкозасилванена
задуха,болкавг
ърдите,сърцебиене,наличиенакръввхрачките;
• оплаквания,налагащинасочванезаконсултациисдругиспециалисти–присърдечно-съдови,

невролог
ичниидруг
иусложнения;
• влошаваненаосновнитесимптомииобщотосъстояние,коетоналагаоценказаиндикацииза
активноболничнолечение.
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ИМАТЕВЪПРОСИОТНОСНО
ВАКСИНИТЕИВАКСИНАЦИЯТА?
Можетеданипишетенаадрес:София,1000,пл.„
СветаНеделя“№ 5,за
Министерствотоназдравеопазването,кактоинаимейладресите:
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bg
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Вашитевъпросиможетедазадаватеинателефоните:
+3592/
9301152
+3592/
9301253
+3592/
9301119
ЗадавземетенайправилноторешениекакдасепредпазитеотCOVI
D19,бъдетекритичникъмвсички
източницинаинформация,коитоизползвате.С особенасилатоваважизаинформациятаотносно
ваксините срещу COVI
D19.Все почесто в социалните мрежи и интернет пространството се
разпространяваневярна,подвеждаща,апоняког
аиопаснаинформациязаваксините.
Заданаправитесвояинформиранизбор,използвайтедостоверниизточницинаинформация.Далида
се ваксинирате можете да обсъдите с Вашия личен или наблюдаващ лекар.Въпроси относно
ваксините и ваксинацията можете да задавате и към медицинските лица, работещи във
ваксинационнитепунктове!
Достовернаинформацияможетеданамеритеинастраницитена:
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Полезнаинформациязаваксинитеиваксинацията
въввсичкивъзрастовиг
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