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Abstract: В началото на 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви експлозията на ново заболя-
ване, причинено от коронавирус (COVID-19) в провинция Хубей, Китай, като извънредна ситуация в областта 
на общественото здравеопазване от международна загриженост. На 11 март 2020 г. СЗО съобщи, че разп-
ространението на COVID-19 в световен мащаб е достигнало етапа, в който коронавирусът може да бъде 
обявен за пандемия. Тази ситуация изисква критична готовност и реагиране чрез налагане на редица допълни-
телни предпазни мерки и ограничения за движението на хората в сградите на лечебните заведения, за да се 
поддържа здравето на медицинския и административния персонал в болниците. Целта на авторите на нас-
тоящата работа е да предложат добри практики в управлението на съоръженията в лечебните заведения с 
цел превенция и ограничаване в случаите на коронавирус инфекции. Като отговорни за поддържането и пра-
вилното функциониране на сградите и работните места в болничните заведения, ръководителите на тези за-
ведения трябва да предприемат конкретни действия за прилагане на правилната стратегия за реорганизира-
не на съпътстващите фасилити дейности в болниците в условията на пандемията COVID-19. 
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Увод 
В началото на 2020 г. Световната здравна ор-

ганизация (СЗО) обяви експлозията на ново за-
боляване, причинено от коронавирус (COVID-
19) в провинция Хубей, Китай, като извънредна 
ситуация в областта на общественото здравео-
пазване от международна загриженост. На 11 
март 2020 г. СЗО съобщи, че разпространението 
на COVID-19 в световен мащаб е достигнало 
етапа, в който то може да бъде обявенo за пан-
демия.  

Болниците играят критична роля в здравната 
система при осигуряването на необходимите 
медицински грижи за обществото, особено в 
криза. Продължителни и комбинирани огнища с 
коронавирус могат да доведат до прогресивно 
разпространение на болестта с бързо увеличава-
не на потребностите за обслужване, които по-
тенциално могат да надхвърлят капацитета на 
болниците и на здравната система като цяло. За 
повишаване готовността на здравните заведения 
за справяне с предизвикателствата на пандемия-
та COVID-19, ръководителите на болници тряб-
ва да предприемат конкретни приоритетни 
действия. Тази ситуация изисква критична го-
товност и реагиране чрез налагане на редица 
допълнителни предпазни мерки и ограничения 
за движението на хората и цялостната организа-

ция на работа в сградите на лечебните заведе-
ния, за да се поддържа здравето на медицинския 
и административния персонал в болниците. На 
24 февруари 2020 г. СЗО публикува доклад-
въпросник за готовността на болниците да се 
справят с пандемията COVID-19. Този документ 
представя контролен списък на ключовите дейс-
твия, които болниците трябва да предприемат в 
контекста на непрекъснат процес на подготовка 
за спешни ситуация или криза, като тази с 
COVID-19. 

Целта на авторите на настоящата разработка 
е да предложат добри практики при управлени-
ето на съоръжения в лечебните заведения по от-
ношение на спазването на препоръките за пре-
венция и ограничаване при случай на инфекция 
на работното място при пандемията COVID-19. 
Като отговорни за поддръжката и доброто фун-
кциониране на сградите и работните пространс-
тва в тях, ръководителите на лечебните заведе-
ния трябва да предприемат определени действия 
за прилагането на правилната стратегия за реор-
ганизирането на съпътстващите фасилити дей-
ности и услуги в болниците в условията на пан-
демията COVID-19. 
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1. Кратък преглед на развитието на 
пандемията COVID-19 
На 31 декември 2019 г. в град Ухан (Wuhan), 

провинция Хубей (Hubei), Китай, се съобщава 
за огнище от случаи на пневмония с неизвестна 
етиология. От тази дата до 3 януари 2020 г. 
общо 44 пациенти с такава пневмония са док-
ладвани на СЗО от китайските власти (WHO, 
2020a). Причинителят не е идентифициран. Ки-
тайските власти са идентифицирали нов тип 
коронавирус, който е изолиран на 7 януари 
2020 г. На 9 януари с.г. в Китай се съобщава за 
нов коронавирус, като причинител на огнището 
от случаи на пневмония в гр. Ухан от корона-
вирусна болест 2019 (COVID-19). Избухва 
епидемичен взрив от нов коронавирус, който 
предизвиква симптоми като кашлица, фебри-
литет или задух, а в някои случаи води до по-
тежки инфекции, дори до смърт (ЕСБС, 2020). 
На 11 и 12 януари 2020 г. СЗО получава до-
пълнителна подробна информация от Нацио-
налната комисия по здравеопазване на Китай, 
че огнището е свързано с пазара на рибни про-
дукти в гр. Ухан.  

На 13 януари 2020 г. Министерството на 
общественото здраве на Тайланд докладва за 
първия внесен случай на потвърден от лабора-
тория нов коронавирус (2019-nCoV) от гр. 
Ухан, провинция Хубей, Китай. На 15 януари 
2020 г. Министерството на здравеопазването, 
труда и благосъстоянието на Япония (MHLW) 
съобщава за внесен случай на лабораторно 
потвърден коронавирус от 2019 г. от Ухан, Ки-
тай. На 20 януари 2020 г. националните здрав-
ни органи в Република Корея отчитат първия 
случай на нов коронавирус в страната. Към та-
зи дата са съобщени 282 потвърдени случая на 
COVID-19 от четири страни, вкл. Китай (278 
случая), Тайланд (2 случая), Япония (1 случай) 
и Република Корея (1 случай), като всички 
случаи в Тайланд, Япония и Република Корея 
са изнесени от гр. Ухан, Китай. 

На 20 януари 2020 г. (СЗО) обявява взрив на 
новото заболяване, причинено от COVID-19, за 
спешна ситуация за общественото здраве с меж-
дународно значение. От 21 януари 2020 г. СЗО за-
почва да публикува ежедневен ситуационен док-
лад за разпространението на коронавируса. Броят 
на засегнатите държави се увеличава непрекъсна-
то, а в определени дни и седмици – главоломно. 

Към 23 януари са съобщени общо 581 пот-
върдени случая с COVID-19 в световен мащаб, 

571 от които са докладвани от Китай, а другите 
държави са Тайланд, Япония, Хонконг, Тайпе, 
Макао, САЩ и Република Корея, като всички те 
са свързани с пътувания до Ухан (WHO, 2020b, 
р. 1). На 27 януари 2020 г. СЗО започва да пуб-
ликува своя оценка на риска, според която ни-
вото на риск в Китай е много високо, регионал-
ното ниво на риск е високо и световното ниво 
на риск е високо (WHO, 2020c, р. 1). Тази кар-
тина се запазва дълго след това. Потвърдените 
случаи към 27.01.2020 г. са 2 798 в глобален 
план, от които 2 741 – в Китай. 

На 31 януари 2020 г. Комитетът за спешни 
случаи по новия коронавирус (The Emergency 
Committee on the novel coronavirus 2019-nCoV) 
съгласно Международните здравни разпоред-
би (International Health Regulations (IHR), 
2005). СЗО обявява огнището за извънредно 
положение за общественото здравеопазване от 
международно значение (WHO, 2020d, р. 1). 
Към тази дата СЗО посочва общо 9 826 пот-
върдени случаи в света – извън Китай вече 
има случаи на заразени с COVID-19 в 19 дър-
жави, сред които извън посочените по-горе, 
Виетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, 
Камбоджа, Филипините, Непал, Шри Ланка, 
Индия, Канада, Франция, Финландия, Герма-
ния, Италия, ОАЕ (WHO, 2020e, p. 1). Към 6 
февруари 2020 г. вече потвърдените случаи са 
28 276 общо в света, само за 24 часа са 3 722 
нови, а засегнатите страни извън Китай са 24 
на брой (WHO, 2020f, p. 1). 

На 27 февруари 2020 г. на картата на заболе-
ваемостта се появяват нови 9 държави с новоза-
разени с коронавирус, три които са съседни 
страни на България: Гърция, Румъния и Се-
верна Македония, а също и Норвегия, Пакис-
тан, Бразилия, Дания, Естония и Грузия (WHO, 
2020g, p. 1). Към 3 март 2020 г. нови 8 държави 
се появяват на картата на заболеваемостта – 
Андора, Йордания, Латвия, Мароко, Португа-
лия, Саудитска Арабия, Тунис и Сенегал, а в 
световен мащаб общо потвърдените случаи са 
90 869, а броят на починалите е 2 946 към съот-
ветната дата (WHO, 2020h, р. 1). Особено тре-
вожна е тенденцията на ръст на случаите на но-
возаразени в Средиземноморския регион – в 
Италия са регистрирани 2 036 нови случаи с 
COVID-19 за едно денонощие – 3 март, следва-
на от Франция, Германия, Испания, Обединено-
то кралство, Швейцария, Норвегия, Австрия, 
Нидерландия, Швеция, Хърватия, Исландия, 
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Сан Марино, Белгия, Финландия, Гърция, Да-
ния, Чешката република, Румъния, Руската фе-
дерация, Португалия, Беларус и др. 

На 8 март 2020 година е регистриран пър-
вият случай на заразен с COVID-19 в Бълга-
рия (WHO, 2020i, р. 1). В световен план към та-
зи дата случаите са общо 105 586, броят на по-
чиналите е 3 100, а общо 101 държави са засег-
нати (WHO, 2020j, р. 1). Според оценката на 
риска на СЗО, към тази дата нивото на риск вече 
е високо не само в Китай, но и в регионален, и в 
световен мащаб. 

На 11 март 2020 година, СЗО отчита, че раз-
пространението на COVID-19 по света е достиг-
нало етапа, в който коронавирусът може да бъде 
обявен за пандемия (WHO, 2020k). СЗО съоб-
щава, че коронавирусът заразява хора от всички 
възрасти, но две групи хора са изложени на по-
висок риск от тежки усложнения от болестта 
COVID-19: по-възрастните хора и тези със съ-
пътстващи и хронични заболявания. СЗО под-
чертава, че всички трябва да се предпазват от 
COVID-19, за да защитят другите. 

На 2 май 2020 г. в своя ежедневен доклад 
СЗО съобщава, че в световен план общият брой 
на заразени лица с CODIV-19 е 3 267 184, в т.ч. 
брой на новозаразени лица за последното дено-
нощие – 91 977, а общият брой на починалите е 
229 971, в т.ч. брой починали за последното де-
нонощие – 5 799 (WHO, 2020l, р. 1). По региони, 
най-тежко е положението в Европа – 1 492 024 
случая на заразени с коронавирус и 140 586 по-
чинали лица (WHO, 2020m, p. 1). 

В България на 2 май 2020 г. са потвърдени 
общо 1 594 случаи на COVID-19, а починалите 
лица, при които е установен COVID-19, са общо 
72. У нас от 6 април 2020 г. действа Национална 
информационна система за борба с COVID-19 
(МЗ, 2020а). Системата осигурява централизи-
рано управление и съхранение на информация 
за всички диагностицирани и карантинирани 
лица и предоставя функционално обезпечение 
на всички компетентни институции, свързани с 
борбата с коронавируса. 

Новият коронавирус CODIV-19 е глобално 
предизвикателство. Неговото преодоляване 
изисква критична готовност и реакция чрез на-
лагането редица допълнителни предпазни мерки 
и ограничения за придвижването на хора в сгра-
дите на лечебните заведения и върху цялостната 
организация на дейността на болниците, с цел 
запазването на здравето на медицинския и ад-

министративен персонал в болниците. 
Болниците са сложни и уязвими институции, 

зависими в решаваща степен от външна подкре-
па и линии на доставка. При нормални условия 
на труд, дори скромно увеличаване на обема на 
прием може да принуди болницата да превиши 
нейния функционален резерв. Добре установени 
партньорства с местните власти, обслужване от 
доставчици (например, вода, енергия и средства 
за комуникация), доставчици на продукти и ус-
луги, транспортни компании и други организа-
ции, са длъжни да осигурят приемственост на 
основните услуги в болниците. 

По време на пандемията COVID-19 прекъс-
ване на тези критични услуги и доставки за 
поддръжка на нормалното функциониране на 
болниците потенциално нарушава осигуряване-
то на спешни здравни грижи в случаите на не-
подготвени за целта здравни заведения. Нама-
лява, дори се изчерпва разполагаемият меди-
цински персонал, за борба с болестта. Недости-
гът на критично оборудване и на доставки огра-
ничава достъпа до необходимите грижи и оказва 
пряко въздействие върху предоставянето на 
здравни услуги. Паниката потенциално застра-
шава установените работни процедури и води 
до пропуски и нарушения, които рискуват ръст 
на заболеваемостта сред медицинския персонал. 
Дори за добре подготвена болница, справянето с 
последствията за здравето от огнището с 
COVID-19 се явява сложно предизвикателство. 
Въпреки трудностите и пречките, проактивното 
и систематично изпълнение на ключови и спе-
цифични действия е фактор за улесняване на 
ефективната работа на болниците по време на 
бързо разрастващата се пандемия.  

Ползите от ефективния подход за работа в 
болниците включват: (1) непрекъсваемост на 
основни медицински услуги; (2) добре коорди-
нирано прилагане на приоритетни действия; (3) 
ясна и точна вътрешна и външна комуникация; 
(4) бързо адаптиране към повишени изисквания; 
(5) ефективно използване на ограничени ресур-
си; и (6) безопасна среда за здравните работни-
ци и служители (WHO, 2020n, р. 2). 

Мерките, предприети за борба с разпростра-
нението на коронавируса, целят защита на насе-
лението, особено на най-уязвимите групи, 
склонни към тежко протичане на заболяването и 
фатален изход, чрез намаляване разпростране-
нието му сред населението и укрепване на сис-
темите на здравеопазване. Като се има предвид 
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настоящата епидемиология и оценка на риска, 
се прилагат следните ключови мерки за защита 
на общественото здраве и за ограничаване на 
разпространението и смекчаване на въздействи-
ето на пандемията в страните членки на ЕС:  

• Мерките в обществото за социално и фи-
зическо дистанциране се прилагат проактивно 
и с активна ангажираност на населението, за да 
се намали въздействието на пандемията и да се 
забави нейният връх, позволявайки на здравни-
те системи да се подготвят и да се справят с 
увеличения приток на пациенти. Всички лица 
трябва да избягват групи хора и затворени 
пространства, и да поддържат физическо разс-
тояние най-малко 1 метър от други лица, по-
специално от тези с дихателни симптоми (нап-
ример кашлица, кихане) (WHO, 2020o, р. 2). 
Министерството на здравеопазването (МЗ) на 
Република България декларира, че необходи-
мата дистанция, която трябва да се спазва е 1,5 
– 2 метра, да се избягват затворени пространс-
тва и струпване на хора, да се прилага често и 
правилно хигиена на ръцете и да се прилага 
правилно етикета на кихане и кашляне (МЗ, 
2020и, стр. 2). 

• Правилното прилагане на хигиена на ръ-
цете и дихателния етикет (етикет на кихане и 
кашляне) допринасят за намаляване разпрост-
ранението на COVID-19 сред населението. 
Всички лица трябва често да хигиенизират ръ-
цете си, обтривайки ги с дезинфектант (био-
цид) на алкохолна основа или със сапун и вода 
(МЗ, 2020и, стр. 1). При кашляне или кихане, 
носа и устата трябва да се покриват с ръка, със 
свивката на лакътя или със салфетка/кърпичка, 
която след употреба веднага се изхвърля в зат-
ворен контейнер и ръцете се хигиенизират, ка-
то лицата трябва да се въздържат от докосване 
на устата, носа и очите. Всички предлагани на 
пазара дезинфектанти (биоциди) у нас трябва 
да бъдат разрешени от министъра на здравео-
пазването на Република България. За тази цел 
на етикета трябва да  посочен номер на издаде-
ното разрешение. По препоръка на СЗО, с цел 
превенция на разпространението на COVID-19 
следва да се използват дезинфектанти (биоци-
ди) с доказано вирусоцидно или частич-
но/ограничено вирусоцидно действие (WHO, 
2020o, р. 2).  

• Използването на лични предпазни сред-
ства (ЛПС) (personal protective equipment, 
PPE) като маски за лице, защита на очите, ръ-

кавици и др., е от много важно значение. Как-
то Министерството на здравеопазването на 
Република България декларира, използването 
на предпазни маски в обществото е допълни-
телна мярка към основните превантивни мер-
ки, каквито са спазването на физическа дис-
танция, престой вкъщи по време на болест, 
работа от разстояние/от вкъщи, когато е въз-
можно, етикет на кихане и кашляне, хигиена 
на ръцете и избягване докосването на лице, 
нос, очи и уста (МЗ, 2020и, стр. 1). Използва-
нето на лицеви предпазни маски в обществото 
е мярка за намаляване отделянето на дихател-
ни капчици от страна на заразените лица, кои-
то все още не са развили симптоми, или които 
остават асимптомни. 

• Многопластовото прилагане на мерки за 
социално и физическо дистанциране (включи-
телно изолиране на случаите с установено нали-
чие на COVID-19 и карантина на контактните 
лица; мерки за закриване на работни места и за 
спиране на физическия процес на обучение в 
образователните институции; ограничения при 
движение, и забрана за провеждане на всякакъв 
вид масови социални мероприятия, вкл. култур-
но-развлекателни, научни и спортни) играят 
значителна роля за намаляване разпространени-
ето на коронавируса в обществото, ако се спаз-
ват стриктно. 

Със Заповед № РД-01-124 от 13 март 2020 г. 
на министъра на здравеопазването са определе-
ни противоепидемичните мерки в страната, кои-
то са следните: преустановяване на посещения-
та в увеселителни и игрални зали, дискотеки, 
барове, ресторанти, заведения за бързо обслуж-
ване, питейни заведения, кафе сладкарници и 
големи търговски центрове тип МОЛ, с изклю-
чение на банковите и застрахователните офиси, 
хранителните магазини и аптеките в тях; преус-
тановяване на учебните занятия и всички извън-
класни мероприятия (занимални, клубове, зеле-
ни училища, екскурзии и др.) в училищата, уни-
верситетите и в другите обучителни институции 
и организации; въвеждане при възможност на 
дистанционна форма на обучение; преустановя-
ване на посещенията на децата в детските ясли 
и детските градини; преустановяване на всякак-
ви групови форми на дейност и работа с деца и 
ученици, извън системата на предучилищното и 
училищното образование; преустановяване на 
провеждането на всякакъв вид масови меропри-
ятия, включително спортни, културно-
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развлекателни и научни (кина, театри, концерти, 
музеи, конференции, симпозиуми, спортни и 
СПА центрове, фитнес-зали и др.); задължаване 
на всички работодатели в зависимост от специ-
фиката и възможностите на съответната трудова 
дейност да въведат дистанционна форма на ра-
бота за служителите си. В случай, че това е не-
възможно, работодателите са длъжни да органи-
зират провеждането на засилени противоепиде-
мични мерки в работните помещения, в т.ч. 
филтър, дезинфекция и проветряване, инструк-
таж за спазване на лична хигиена на персонала 
и не допускат служители или външни лица с 
прояви на остри заразни заболявания; и други 
мерки (МЗ, 2020б). На регионалните здравни 
инспекции в България от 8 март 2020 г. е разпо-
редено да създадат организация съвместно с ле-
чебните заведения за осигуряване на леглови 
резерв, както и за организация на работа на ме-
дицинския персонал. 

Наличието на ясни механизми за комуника-
ция с оптимизиране споделянето на информа-
ция между болничната администрация, ръко-
водителите на отделения/звена и персонал, е от 
изключително важно значение. Тези механизми 
са главно следните: а) Болничният персонал, 
зает на различни нива, следва да е много добре 
информиран за неговите роли и отговорности в 
управлението на COVID-19 чрез управленската 

информационна система (information 
management system, IMS) в болницата (WHO, 
2020p, рр. 21-22). б) Всички решения относно 
клиничната картина на пациентите, приорити-
зирането на пациентите (например, критерии за 
прием и изписване), превенция и контрол на 
инфекцията, мерки и политики, свързани с уп-
равлението на активни случаи на заразени с 
COVID-19 и с болнична епидемиология, се съ-
общават на целия персонал и заинтересованите 
страни. в) Информацията се събира, обработва 
и отчита за целите на надзорните органи (нап-
ример обществените здравни власти) и предос-
тавянето й на съседни болници, частни практи-
куващи лекари и доболнични мрежи. г) Болни-
ците следва предварително да изготвят ключо-
ви стандартни съобщения за разнообразни сце-
нарии, свързани с COVID-19 с различни целеви 
аудитории (например пациенти, посетители, 
персонал, широка публика, медии). д) Налице е 
говорител на обществената информация, който 
координира комуникацията с обществеността, 
медиите и здравните власти. е) Нужно е да се 
осигурят надеждни и устойчиви първични и 
резервни копия на комуникационните системи 
(например, стационарни, интернет, мобилни 
устройства, пейджъри, сателитни телефони, 
двупосочно радио оборудване, и др.) и достъп 
до актуализирани списъци с контакти. 

 
 

 
Фиг. 1. Еволюция на заболеваемостта – общ брой случаи в световен мащаб –  

в периода 26.01.2020 г. – 2.05.2020 г. 
Източник: https://coronavirus.app/ 
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Фиг. 2. Общ брой нови случаи в световен мащаб в периода 27.01.2020 г. – 2.05.2020 г. 

Източник: https://coronavirus.app/ 

 
Фиг. 3. Общ брой нови случаи в световен мащаб, в т.ч. брой оздравели и брой починали,  

в периода 27.01.2020 г. – 2.05.2020 г. 
Източник: https://coronavirus.app/ 

 
Фиг. 4. Еволюция на заболеваемостта в България – общ брой случаи в периода 8.03 – 2.05.2020 г. 

Източник: https://coronavirus.app/ 
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Фиг. 5. Еволюция на заболеваемостта в България – общ брой случаи, в т.ч. брой активни случаи, брой 

оздравели и брой починали в периода 8.03.2020 г. – 2.05.2020 г. 
Източник: https://coronavirus.app/ 

Легенда: Червена линия – общ брой случаи; Лилава линия – общ брой починали;  
Зелена линия – общ брой оздравели; Синя линия – общ брой активни случаи. 

 
Фиг. 6. Общ брой нови случаи в България в периода 10.03.2020 г. – 2.05.2020 г. 

Източник: https://coronavirus.app/ 

 
Фиг. 7. Общ брой нови случаи в България, в т.ч. брой оздравели и брой починали,  

в периода 10.03.2020 г. – 2.05.2020 г. 
Източник: https://coronavirus.app/ 

Легенда: Червена линия – общ брой нови случаи; Лилава линия – общ брой новопочинали;  
Зелена линия – общ брой новооздравели. 
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2. Фасилити дейности в лечебни заведения в 
България по време на пандемия COVID-19 
Фасилити мениджмънтът (ФМ) във всяко 

едно лечебно заведение по принцип се отличава 
с определени особености поради специфичния 
им характер в сравнение с останалите организа-
ции. Продуктът на ФМ представлява доставката 
на услуги в отговор на потребностите (Gabler 
Wirtschaftslexikon, 2000). По-конкретно, про-
дуктът на ФМ е услугата, доставена на клиента 
от определен доставчик. Доколкото целта на 
ФМ е да осигурява оптимална поддръжка на ос-
новните процеси, изискванията към ФМ се 
обуславят от основните процеси, които той под-
държа. ФМ, управлението на сгради, е „интег-
ративен, цялостен поглед върху вътрешните 
услуги, които засягат дълготрайните активи 
на компанията. Мениджмънтът на съоръже-
нията се занимава с целесъобразността и 
ефективността на сградите и системите през 
целия им живот. Целта е да се приспособят 
сградите и системите към работещите там и 
оперативните нужди, за да се постигне въз-
можно най-висока добавена стойност от вза-
имодействието на всички ресурси на една орга-
низация” (Gabler Wirtschaftslexikon, 2000).  

В ситуация на пандемия, ръководствата на 
лечебните заведения, както и медицинския и 
административен персонал, са поставени под 
напрежение поради насищане на здравната сис-
тема с пациенти, изискващи интензивни грижи. 
При увеличаващ се поток от болни, трудното 
снабдяване с допълнителни ресурси и без опти-
мизиране използването на сградния фонд на ле-
чебните заведения, въздействието на пандемия-
та от COVID-19 е изключително тежко и риску-
ва да доведе до значителна допълнителна забо-
леваемост, смъртност, включително на опреде-
лен брой болничен персонал, което може да до-
веде до блокиране на дейността на дадено ле-
чебно заведение. Наличието на добре функцио-
нираща система за управление на болничните 
заведения в случай на пандемия е от съществено 
значение за ефективното управление на подобно 
бедствие. За да се оптимизира грижата за паци-
ентите по време на огнището с COVID-19, е не-
обходимо да се идентифицират и поддържат ос-
новните услуги по поддръжката, като тези за 
пране, почистване, вентилация, управление на 
отпадъци, паркиране, охрана и сигурност. 

В такава обстановка, от съществено значение 

е използването на всички активи на сградата на 
болничното заведение. По отношение на ФМ 
основното изискване за извършването на дадена 
дейност е пространството, поради което то е 
базисният продукт (услуга) на ФМ. Поради 
необходимостта от висока сигурност и строги 
хигиенни стандарти, в ситуация на пандемия, се 
предприемат и прилагат редица важни мерки и 
действия в сферата на ФМ в болничните заведе-
ния, които са описани и анализирани в следва-
щите редове. 

А) Подобряване на логистиката и управ-
лението на доставките, включително на 
фармацевтични средства, в болничните заве-
дения. Непрекъсваемостта на предоставянето на 
болнични услуги и наличието на базисно обо-
рудване и на непрекъснат процес на доставки, 
включително на фармацевтични продукти, 
изискват активен подход към ресурсите и фаси-
лити мениджмънта в болничните заведения. 
Разработва се и се поддържа актуализиран опис 
на цялото оборудване, консумативи и фарма-
цевтични продукти, и своевременно се дава 
сигнал за недостиг и за поръчка на нови. Важно 
е да се изчислява и проследява консумацията на 
основно оборудване, материали, консумативи и 
фармацевтични продукти (например, използва-
но количество на седмица) въз основа на най-
вероятния сценарий на огнище. За да се гаран-
тира непрекъсваемостта на осигуряването на 
основни лекарства и консумативи (например, 
институционални и централни складови налич-
ности, споразумения с местни доставчици при 
спешни случаи, дарения) протича непрекъснато 
консултиране с националните здравни органи. 
От гл.т. на оценката на качеството се изисква 
болниците да заявяват сертификати за качество 
на всички продукти, оборудване и консумативи. 
Сключват се споразумения за извънредни ситу-
ации с доставчици (например, меморандум за 
разбирателство, споразумение за взаимопомощ) 
за закупуване и бърза доставка на оборудване, 
продукти и други ресурси в период на недостиг. 
Във всяка болница се определя физическото 
пространство за съхранение и складиране на 
допълнителни доставки. Факторите, които тряб-
ва да се вземат предвид, включват достъпност, 
сигурност, температура на околната среда, вен-
тилация, излагане на светлина и влажност. Бол-
ниците са длъжни да осигурят непрекъсната 
студена верига за основни продукти, изискващи 
охлаждане (WHO, 2020p, р. 24). 
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Натрупването и съхранението на основни 
консумативи и фармацевтични продукти е спо-
ред препоръчаните указания от здравните орга-
ни. Задължително се проверява навременната 
употреба на складираните артикули, за да се из-
бегне загуба поради изтичане на срока им на 
годност. Осигурява се механизъм за бърза под-
дръжка и ремонт на оборудването, необходимо 
за базисните услуги в болницата, а несъществе-
ни поддръжки и ремонти се отлагат. Нужно е 
координиране на болницата с доболничните 
мрежи и транспортните услуги за извършване 
на транспортиране в извънредни ситуации, за да 
се гарантира непрекъсваемостта на трансферите 
на пациенти, като линейки и екипи за спешна 
помощ (с разрастване на огнището на COVID-
19). Всяка болница трябва да има политика за 
управление на даренията за медицински консу-
мативи, храна за персонала и пациентите, и др. 

Б) Ограничаване на външните посетители 
в болничните заведения. Това се извършва 
посредством забрана на свижданията и времен-
но преустановяване на прием на пациенти, кои-
то нямат спешна необходимост от медицинска 
помощ, както и на посетители в болниците. Още 
на 8 март 2020 г. с решение на министъра на 
здравеопазването у нас се постановява, че бол-
ничните заведения с пациенти с установено на-
личие на COVID-19, следва да приемат нови па-
циенти само при необходимост от спешна хи-
рургическа помощ и спешни случаи на сърдеч-
но-съдови и неврологични заболявания (МС, 
2020). Въведена е 14-дневна карантина в отде-
ленията, в които са хоспитализирани и изолира-
ни пациентите с потвърдени проби за COVID-
19. Преустановени са приемът в и изписването 
на пациенти от съответните отделения. Нареден 
е засилен дезинфекционен режим. Със заповед 
на министъра на здравеопазването от 8 март 
2020 г. лечебните заведения са задължени 
стриктно да спазват както мерките за превенция 
и контрол на инфекциите, съгласно Наредба № 
3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински 
стандарт по превенция и контрол на вътребол-
ничните инфекции, така и насоките на СЗО.  

Със Заповед № РД-01-124 на министъра на 
здравеопазването от 13 март 2020 г. са преуста-
новени плановите детски и женски консулта-
ции, профилактичните прегледи, профилактич-
ните имунизации, приема и провеждането на 
планова оперативна дейност, включително при-
саждането на органи от живи и трупни донори, 

както и свижданията във всички лечебни заве-
дения (МЗ, 2020б). На 27 март 2020 г. със запо-
вед на министъра на здравеопазването у нас са 
определени лечебните заведения и съответните 
структури в тях, които извършват лечение и 
наблюдение на пациенти с COVID-19. В запо-
ведта е посочено кои лечебни заведения извър-
шват лечение и наблюдение на пациенти с 
COVID-19 в неусложнено състояние и кои ле-
чебни заведения обслужват пациенти с COVID-
19 в състояние, изискващо интензивно лечение. 
Посочено е и разпределението на болничните 
легла по лечебни заведения. 

В борбата с COVID-19, освен че се огранича-
ват външните посетители на болниците, в ле-
чебните заведения се разкриват и специални 
комуникационни канали – телефон, електронна 
поща и възможност за видео-конферентна връз-
ка, чрез които се установява нивото на спеш-
ност и възможността за насрочване на преглед 
или прием. Срещите на персонала и събранията 
в болничните заведения се ограничават до мак-
симум (МЗ, 2020б).  

Със Заповед № РД-01-184 на министъра на 
здравеопазването от 6 април 2020 г. е въведена в 
експлоатация Национална информационна сис-
тема за борба с COVID-19, която е съставена от 
пет модула (М3, 2020а). Единият модул е Регис-
тър на лица, поставени под карантина или до-
машна изолация и лечение и потвърдени случаи 
на COVID-19 за централизирано управление и 
съхранение на информация. Достъп до този ре-
гистър имат регионалните здравни инспекции 
(РЗИ), органите на Министерство на вътрешни-
те работи (МВР), общопрактикуващите лекари, 
лечебните заведения за болнична помощ, лабо-
раториите, извършващи лабораторно изследване 
и потвърждение на COVID-19, общините и На-
ционалния осигурителен институт (НОИ). В до-
пълнение, останалите четири модула на Нацио-
нална информационна система за борба с 
COVID-19 са: Информационен уеб портал за 
граждани с актуална информация за епидемич-
ната обстановка в страната; Мобилно приложе-
ние за граждани, в което гражданите могат да 
отразяват здравния си статус. Това приложение 
поддържа нотификация към общопрактикуващ 
лекар и актуална информация за здравословното 
състояние на лицата; Софтуер за прогнозни ана-
лизи за развитие на заболеваемостта от COVID-
19 и епидемичната обстановка в страната, свър-
зана със заболяването; Географски карти за ви-



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том ІV (1) 2020 • Volume ІV (1) 2020 

 16 

зуализации на карантинираните, заболелите, 
починалите и оздравелите лица (М3, 2020а). 

Със Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. на 
министъра на здравеопазването  в страната са 
преустановени следните дейности по асистира-
на репродукция (М3, 2020в): започване на нови 
процедури по хормонална стимулация на паци-
ентки на възраст под 39 години; започване на 
нови процедури по трансфер на размразени ем-
бриони; започване на вътрематочни инсемина-
ции; изследване на стерилитет, свързан с мъжки 
фактор; започване на нови процедури по даря-
ване на яйцеклетки. Изключение от забраната за 
започване на нови процедури се допуска по от-
ношение на хормонални стимулации и процеду-
ри на естествен цикъл за пациентки с анти-
Мюлеров хормон под 1 ng/ml, както и при онко-
логично болни пациенти по отношение замразя-
ване на яйцеклетки или сперматозоиди с предс-
тояща химио- или лъчетерапия. Позволено е до-
вършване на започнати дейности по асистирана 
репродукция, които са преустановени, но само 
при стриктно изпълняване на препоръките за 
намаляване на риска от разпространение на 
COVID-19. Продължаващите дейности по асис-
тирана репродукция се изпълняват при спазване 
на определени условия: всеки пациент се прие-
ма като потенциално заразен с COVID-19 и се 
използват всички необходими ЛПС от персона-
ла; осигуряват се минимум 15 минути отстояние 
между пункциите, както и цялостна дезинфек-
ция на помещенията между пациентите; доби-
тите яйцеклетки или ембриони се криоконсер-
вират; започналите стимулации се завършат с 
оплождане и криоконсервация на ембрионите; 
когато се налага трансфер при вече започнала 
процедура, се спазват всички изисквания за бе-
зопасност от заразяване с COVID-19; препоръ-
чително е два дни преди фоликулната пункция 
пациентките да имат направен PCR тест за 
COVID-19 с отрицателен резултат; продължава 
наблюдението на ранните бременности (до 12 
г.с.) след ин витро при максимални изисквания 
за сигурност. 

В) Осигуряване на служителите, ангажи-
рани с пропускателния режим в лечебното 
заведение и на охраната в болницата, с необ-
ходимите лични предпазни средства и без-
контактни системи за измерване на телесна-
та температура и разполагането им на подхо-
дящи точки за достъп (по възможност на от-
крито), с цел избягване на струпването на 

повече от двама души на входа на лечебното 
заведение или в затворено помещение. Усъ-
вършенстване на технологията за проверка на 
телесната температура е чрез поставянето на 
входа на лечебното заведение на комбинирана 
термографска мрежова IP камера за измерване 
на температурата на лица с точност ±0,5ºС, за 
задаване на температурен праг и за звуково 
алармиране за превишаването му. Обхватът на 
камерата е от 1,5 метра до 9 метра. Целта на 
комбинираната термографска мрежова IP каме-
ра е извършването на прецизен автоматизиран 
масов скрининг на телесната температура на по-
тока от служители, пациенти и посетители в ле-
чебното заведение. При сравнение с традицион-
ния начин на измерване на телесната темпера-
тура – допиране на термометър до челото или 
друга част от тялото, използването на комбини-
раната термографска мрежова камера подобрява 
скоростта и точността, а в същото време помага 
за намаляване на риска за взаимна инфекция 
при допир и използване на един и същи уред. С 
помощта на термометър за челото, за да се из-
мери температурата на 5 000 души, са необхо-
дими около 4,2 часа, тъй като за измерването на 
телесната температура на един човек са необхо-
дими поне 3 секунди. Същевременно, като се 
използва решението с комбинираната термог-
рафска мрежова камера, измерванията на същия 
брой лица отнема само 30 секунди, защото ка-
мерата измерва по трима души в секунда. Тя ус-
тановява телесната температура на човека без 
значение от това дали е с предпазна маса, очила, 
дори с каска. Камерата отличава температурата 
и на предметите, например гореща напитка, от 
тази на човешкото тяло, като алармира само то-
гава, когато именно температурата на човешко-
то тяло е над допустимата граница. 

Според медицинските специалисти, времето 
е един от най-важните фактори, влияещи върху 
шансовете за предпазване от зараза, затова 
оценката на моментното състояние и правилно-
то разположение на точките за достъп, които да 
регулират и насочват потока на пациентите и да 
ограничават достъпа до лечебното заведение, 
трябва да се провежда бързо и качествено от 
служителите, ангажирани с тази дейност.  Обо-
собяване на линия за насочване на лица, които 
са класифицирани като рискови пациенти меж-
ду входната точка в лечебното заведение до 
т.нар. стая за изолация. За нейното обособяване 
се оборудва помещение, разположено в близост 
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до точката, в която е идентифициран потенци-
ално рисков пациент или служител на лечебното 
заведение. Тази стая, в идеалния случай, трябва 
да има отделна баня и минимална мебелировка 
и предмети, с оглед избягване потенциално за-
мърсяване и необходимостта да се обеззаразяват 
допълнително.  

Г) Гарантиране наличието на достатъчно 
и подходящо разположени в сградата на бол-
ницата хигиенни материали – диспенсери с 
вода, дезинфектанти, сапун и гелове за ръце 
и др., с цел осигуряване на висока хигиена на 
ръцете на входа на болницата, така че всеки 
влизащ служител, пациент или посетител в 
лечебното заведение да ги използва задължи-
телно. Също така, подходящи пространства за 
позициониране на хигиенните материали са 
между етажите на сградата, пространствата 
пред асансьорите и други подходящи места, в 
зависимост от спецификата на сградата, които 
са отдалечени от санитарните помещения. За 
осигуряване на респираторна хигиена са задъл-
жителни носенето на предпазни маски, защита 
на очите (очила) или защита на лицето (лицев 
щит), за да се избегне замърсяване на лигавици-
те. СЗО декларира, че медицинските маски 
следва да се резервират за здравните работници 
(WHO, 2020o, p. 1). 

На 19 март 2020 г. СЗО публикува пълни 
указания за превенция и контрол на инфекции 
за здравните работници (WHO, 2020q). На 6 ап-
рил 2020 г. СЗО публикува съвети за употребата 
на предпазни маски в контекста на COVID-19 
(WHO, 2020o).  

Стандартните предпазни мерки включват 
често и правилно прилагане на хигиена на ръце-
те и дихателната система, използване на подхо-
дящи ЛПС според оценката на риска, практики 
за безопасност на инжектиране, безопасно уп-
равление на отпадъците, подходящо бельо, по-
чистване на обкръжаващата среда и повърхнос-
ти, и стерилизация на оборудването за грижи за 
пациентите (WHO, 2020q, р. 1). 

Здравните работници прилагат 5-моментния 
подход на СЗО при хигиенизиране на ръцете. 
Хигиенният подход се прилага преди да се до-
косне до пациент, преди да се изпълни чиста 
или асептична процедура, след досег с телесна 
течност, след докосване до пациент и след до-
косване на обкръжението на пациента (WHO, 
2020q, рр. 1-2): хигиената на ръцете включва 
или почистване на ръцете с обтриване на ръцете 

с дезинфектант на алкохолна основа или със са-
пун и вода; обтриване на ръцете с дезинфектант 
на алкохолна основа се предпочита, ако са ръце-
те не са видимо замърсени; измиване на ръцете 
със сапун и вода, когато са видимо замърсени. 
Последното се препоръчва от СЗО за всички 
лица (WHO, 2020o, р. 2). 

Здравните работници се екипират с хирурги-
чески/медицински маски, защита на очите, 
предпазни гащеризони и ръкавици (ЕСБС, 
2020). Целта на употребата на маската е, че тя се 
използва като средство за контрол (използвано 
от заразени лица) или за предотвратяване на 
COVID-19 (използвано от здрави лица) (WHO, 
2020o, р. 2).  

СЗО подчертава, че е от съществено значе-
ние медицинските маски и респираторите да 
бъдат приоритетни за здравните работници. Из-
ползването на маски, изработени от други мате-
риали (например, памучен плат), известни също 
като немедицински маски, също трябва да отго-
варя на определени изисквания: брой слоеве тъ-
кан на маската; дишане на използвания матери-
ал; водоотблъскващи/хидрофобни качества на 
маската; форма на маската; прилягане на маска-
та (WHO, 2020o, р. 2). 

Здравните работници са задължени да носят 
медицинска маска, когато влизат в стая, където 
са приети пациенти със съмнение или с потвър-
ден COVID-19. СЗО препоръчва, че когато се 
изпълняват процедури за генериране на аерозол, 
трябва да се използва респиратор за частици, 
поне толкова защитен, колкото този на Нацио-
налния институт по трудова безопасност и здра-
веопазване N95 в САЩ (US National Institute for 
Occupational Safety and Healthcertified N95) или 
стандарта на Европейския съюз FFP2 (European 
Union standard FFP2), или еквивалентен (WHO, 
2020o, p. 3). В публикувани съвети за поведени-
ето на здравните работници при пациенти с 
COVID-19, когато се извършват аерозол генери-
ращи процедури, като интубация на трахеята, 
бронхоавеоларен лаваж, неинвазивна вентила-
ция, трахеотомия, кардиопулмонална реанима-
ция, ръчна вентилация преди интубация и брон-
хоскопия и други диагностични процедури на 
дихателните пътища, медиците използват ЛПС 
за въздушно-капкови инфекции (ЕСБС, 2020).  

Наличието на добре прилепващ респиратор 
FFP2 или FFP3, плътно прилепваща защита на 
очите, ръкавици и непромокаеми гащеризони с 
дълъг ръкав, са задължителна предпазна екипи-
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ровка. Както обаче лекарите от Клиниката по 
инфекциозни болести на Военномедицинска 
академия – София споделят, с предпазните 
средства се работи по-трудно, при това медици-
те, обслужващи пациенти, болни от коронави-
рус, работят в изолация в продължение на 24 
часа (Мишева, 2020). Медиците следят постоян-
но препоръките на СЗО и опита на международ-
но ниво в борбата с COVID-19, като стъпват и 
на своя собствен опит и наблюдения в диагнос-
тиката и лечението. Това се отнася както за ле-
карствата и препаратите, така също и за начина, 
по който се лекуват болните в зависимост от то-
ва дали пациентите са асимптомни или са със 
симптоматика, дали имат придружаващи забо-
лявания и дали се нуждаят от болнично лечение. 
Практиката у нас е, ако се стигне до хоспитали-
зация на пациент с коронавирус, да се прилага 
основно кислородолечение и наблюдение на 
болния, а при необходимост се стига и до реа-
нимационни действия. Стратегията на медицин-
ския персонал, лекуващ болни от COVID-19, се 
основава на индивидуален подход към всеки от-
делен пациент. Освен това медицинският пер-
сонал се самонаблюдава за всякакви респира-
торни симптоми и фебрилитет през 14-те дни 
след последното излагане на потвърден случай 
на заразен с COVID-19. 

Със Заповед № РД-01-236/24.04.2020 г. на 
министъра на здравеопазването, в България 
всички граждани, които се намират в закрити 
или на открити обществени места, са задължени 
да носят еднократна или многократна маска за 
лице или друго средство, покриващо носа и ус-
тата (кърпа, шал и т.н.) до 13 май 2020 г., вклю-
чително (т.е. докогато е обявено извънредното 
положение в страната) (МЗ, 2020г). Издаването 
на тази заповед е обусловено от усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпрост-
ранението на COVlD-19 на територията на стра-
ната и нарастващия брой на регистрираните 
случаи на коронавирусна инфекция. По-
конкретно, на 24 април 2020 г. е обявено, че са-
мо за последното денонощие в България са ре-
гистрирани 90 положителни проби с COVlD-19, 
като потвърдените случаи на коронавирусна 
инфекция са 1171, от тях активни случаи – 890, 
починали пациенти с потвърден COVID-19 – 52-
ма, излекувани – 193 (МЗ, 2020й).  

Както Министерството на здравеопазването 
посочва, поставянето на защитна маска при по-
сещение на обществени места намалява епиде-

миологичния риск от заразяване с коронавиру-
са, както за лицето, носещо маската, така и за 
околните. Трябва да се има предвид, че в редица 
случаи заболяването протича безсимптомно, ко-
ето означава, че един човек може да е заразоно-
сител и да не знае. В същото време наличните 
до момента научни данни свидетелстват, че ви-
русът се задържа дълго време върху метални, 
пластмасови и стъклени повърхности – по тази 
причина, носейки маска, гражданите огранича-
ват до минимум възможността да се заразят 
(МЗ, 2020г). 

Д) Почистването на сградата и помещени-
ята е една от характеристиките на ФМ. В си-
туацията на пандемия, тази дейност е изключи-
телно важно да се извършва при съблюдаване на 
строги мерки за дезинфекция. Не само в инфек-
циозните отделения, но навсякъде в болниците 
се въвеждат и се прилагат изключително строги 
предпазни мерки, включително висока хигиена 
и използване на лични предпазни средства, за да 
не се допусне контакт и въздушни капки, по ко-
ито се разпространява COVID-19.  

Болничните стаи, помещенията за пациенти, 
чакалните, стаите за процедури, лекарските ка-
бинети, в които е бил прегледан, изследван или 
хоспитализиран вероятен или потвърден случай 
на COVID-19, са обект на изключително добро 
хигиенизиране и дезинфектиране, проветряват се 
с чист въздух на всеки час, като по възможност в 
тях се поставят и временни филтри над вентила-
ционните отвори. Вентилацията следва да се по-
чиства внимателно с неутрален почистващ пре-
парат, последвано от дезинфекция на повърхнос-
ти, като се използва дезинфектант, ефективен 
спрямо вируси. Препоръчително е използването 
на консумативи за еднократна употреба, а персо-
налът, отговорен за тези действия, задължително 
трябва да е снабден с ЛПС (хирургична маска, 
престилка за еднократна употреба, предпазни 
гащеризони, защита на очите и ръкавици). Отпа-
дъците, получени по време на почистването, се 
поставят в отделна торба и подходящо се сорти-
рат и изхвърлят на указани за целта места.  

Рационалното, правилното и последователно 
използване на лични предпазни средства също 
помага намаляване на разпространението на па-
тогени. Ефективността на ЛПС зависи силно от 
наличието на адекватни и редовни доставки, 
подходящо обучен персонал, адекватна хигиена 
на ръцете и подходящо човешко поведение 
(WHO, 2020q, р. 2).  
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Важно е да се гарантира, че почистването на 
обкръжаващата среда и процедурите за дезин-
фекция се следват последователно и правилно в 
болниците. Повърхностите на обкръжаващата 
среда се почистват внимателно с вода и детер-
генти и се прилагат често използвани дезинфек-
танти на болнични нива (като натриев хипохло-
рит) – тези процедури са ефективни и надеждни 
според СЗО. Медицински изделия и оборудване, 
пране, прибори за хранене и медицински отпа-
дъци трябва да се управляват в съответствие с 
рутинните процедури за безопасност (WHO, 
2020q, р. 3). 

Пациентите с COVID-19 трябва да се поставят 
в единични стаи с адекватна вентилация. В слу-
чай, че в болницата няма единични стаи, суспек-
тни пациенти (потенциално заразени) с COVID-
19, трябва да се групират заедно; леглата на 
всички пациенти трябва да бъдат поставени на 
поне 1 метър отделно независимо от това дали се 
подозира, че са болни от COVID-19. Където е 
възможно, трябва да има екип от здравни работ-
ници, предназначени да се грижат изключително 
за суспектни или потвърдени случаи за намаля-
ване на риска от предаване. Здравните работници 
са длъжни да използват медицински маски, да 
носят защита на очите (очила) или защита на ли-
цето (лицев щит), за да се избегне замърсяване на 
лигавиците (WHO, 2020q, р. 2). Здравните работ-
ници трябва да носят чисти, нестерилни дълги 
дрехи с дълъг ръкав; да използват ръкавици; из-
ползването на ботуши, гащеризон и престилка не 
се изисква по време на рутинни грижи. След 
грижи за пациент, болен от COVID-19, трябва да 
се изхвърлят всички ЛПС и щателно да се хигие-
низират ръцете. Необходим е нов набор от ЛПС, 
когато се полагат грижи за различен пациент. 
Оборудването трябва да бъде или за еднократна 
употреба или специално оборудване (например, 
стетоскопи, маншети за кръвно налягане и тер-
мометри). Ако оборудването трябва да бъде спо-
делено сред пациентите, то внимателно се почис-
тва и дезинфекцира между употреба за всеки от-
делен пациент (например чрез използване на 
етилов алкохол със съдържание поне 70%) 
(WHO, 2020q, р. 2). 

Здравните работници трябва да се въздържат 
от докосване на очите, носа или устата с потен-
циално замърсена ръкавица или с голи ръце. 
Избягва се преместването и транспортирането 
на пациенти извън тяхната стая или зона, освен 
ако не е необходимо по медицинско предписа-

ние. Използва се определено преносимо рентге-
ново оборудване или друго определено диаг-
ностично оборудване. Ако транспортът на паци-
ент с COVID-19 е задължителен, се използват 
предварително определени транспортни марш-
рути с цел минимизиране на срещи и контакти с 
медицински персонал, други пациенти и посе-
тители, като пациентът е длъжен да носи меди-
цинска маска. Здравните работници, които 
транспортират пациенти с COVID-19, извърш-
ват хигиена на ръцете си и носят подходящи 
ЛПС като по-горе описаните. За всички необхо-
дими предпазни мерки се уведомява зоната, 
приемаща пациента, възможно най-рано преди 
пациента да пристигне. Редовно се почистват и 
дезинфекцират повърхностите, с които пациен-
тът е в контакт. От значение е максимално да се 
ограничи броят на здравните работници, члено-
ве на семейството и посетители, които са в кон-
такт със заподозрени или потвърдени пациенти 
с COVID-19. Поддържа се запис на всички лица, 
влизащи в стаята на пациента, включително 
всички служители и посетители. 

Е) Болничната аптека е основно звено във 
всяко едно лечебно заведение. В нея се съхраня-
ват съответните запаси от подходящите лекарства 
и други медицински продукти и изделия, които е 
необходимо да бъдат на разположение по всяко 
време на нуждите на лекарите в ситуация на пан-
демия. Задължително се определя ролята на бол-
ничната аптека в осигуряването на лекарства за 
случаи, лекувани при домашни или други алтер-
нативни места за лечение (WHO, 2020p, р. 25). 

Със Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с чл. 15 на 
Решение от 13 март 2020 г. на Народното събра-
ние, е определено, че аптеките може да отпускат 
лекарствени продукти само по рецептурна книж-
ка, без представяне на рецепта съобразно пос-
ледно вписаните в рецептурната книжка данни за 
отпуснати лекарствени продукти, при условия и 
по ред, определени от Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК), до отмяна на извънред-
ното положение и два месеца след неговата от-
мяна. С Решение от 3 април 2020 г. на Народното 
събрание е удължен срокът на извънредното по-
ложение в България до 13 май 2020 г.  

Ж) Идентифициране и поддържане на ос-
новните услуги по поддръжката в болнични-
те заведения. Свързаните с това действия в ус-
ловията на пандемията COVID-19 включват 
(WHO, 2020p, р. 28): а) Изчисляване на допъл-
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нителните доставки, изисквани от услуги за 
поддръжка и въвеждане на механизъм за гаран-
тиране на непрекъснатата наличност на тези 
консумативи. б) Адаптиране на услугите за под-
дръжка към увеличеното търсене. в) Предвиж-
дане на въздействието на COVID-19 върху хра-
нителните доставки в болницата и предприема-
не на проактивни мерки за осигуряване наличи-
ето на хранителни продукти. г) Осигуряване на 
подходящи резервни варианти на споразумения 
на болницата с контрагенти за осигуряване на 
основни жизнени линии, включително вода, 
мощност и кислород. д) Повишаване сигурност-
та в болницата чрез идентифициране на потен-
циални ограничения за сигурност и оптимизи-
ране на контрола на достъпа до съоръжения, ос-
новни фармацевтични запаси, поток на пациен-
ти, трафик и паркинг услуги. е) Определяне на 
зона за използване като временна морга; осигу-
ряване на адекватно снабдяване с чанти за тяло 
и калъфи за покров. ж) Съставяне в болницата 
на план за извънредни грижи със съответни 
контрагенти (например погребални агенти и 
фирми за погребални услуги) след смъртта на 
починали от COVID-19 лица. 

З) Административен контрол и политики 
за превенция и контрол на разпространение-
то на COVID-19. Настройката за това включва, 
но не може да се ограничава до следното (WHO, 
2020q, р. 3): установяване на устойчиви инфрас-
труктури и дейности за превенция и контрол 
(infection prevention and control, IPC); образова-
нето на служителите, осигуряващи грижи за па-
циентите; разработване на политики за начално-
то разпознаване на остра респираторна инфек-
ция, потенциално причинена от вируса COVID-
19; осигуряване на достъп до бързо лабораторно 
тестване за идентифициране на етиологичния 
агент; предотвратяване на пренаселеност, осо-
бено в спешните отделения; осигуряване на 
специални зони за чакане на симптоматични па-
циенти; подходящо изолиране на хоспитализи-
рани пациенти; осигуряване на адекватни дос-
тавки на ЛПС; и осигуряване на спазване на по-
литики и процедури за превенция и контрол във 
всички аспекти на здравеопазването. 

Административните мерки, свързани със 
здравните работници, включват (WHO, 2020q, р. 
3): а) осигуряване на подходящо обучение за 
здравни работници; б) осигуряване на адекватно 
съотношение между пациенти и персонал; в) ус-
тановяване на процес на наблюдение за остри 

респираторни инфекции, потенциално причине-
ни от COVID-19 сред здравните работници; г) 
гарантиране, че здравните работници и общест-
веността разбират значението на бързото търсе-
не на медицинска помощ; д) мониторинг на 
спазването от здравните работници на стандар-
тните предпазни мерки и осигуряване на меха-
низми за подобряване на работата им при необ-
ходимост. 

И) Използване на екологичен и инженерен 
контрол. Тези форми на контрол са насочени 
към основната инфраструктура в сградата на 
болницата и целят да осигурят адекватна венти-
лация във всички зони в здравното заведение, 
както и адекватно почистване на обкръжаваща-
та среда. Освен това трябва да се поддържа раз-
деление от поне 1 метър между всички пациен-
ти. Както пространственото разделение, така и 
адекватната вентилация могат да спомогнат за 
намаляване разпространението на много пато-
гени в лечебното заведение. Болниците трябва 
да гарантират, че се спазват процедурите за по-
чистване и дезинфекция последователно и пра-
вилно. Както бе посочено по-напред в анализа, 
почистването на повърхности с вода и перилен 
препарат, и нанасянето на често използвани 
болнични дезинфектанти (натриев хипохлорит) 
е ефективна и достатъчна мярка. 

В създалата се ситуация на пандемията от 
COVID-19, ръководителите на много лечебни 
заведения все повече търсят новата организаци-
онна парадигма, която някои учени наричат 
„редизайн, фокусиран върху актуалните пот-
ребности”. Тази схема цели преосмисляне на 
процесите на болнични грижи по отношение на 
необходимостта от грижа за пациентите при 
увеличеното натоварване и нужда. Това означа-
ва насочване на болниците отвъд обосновката 
на традиционната организация на работа. Необ-
ходимо е предприемане на конкретни и специ-
фични действия с цел минимизиране на въз-
можностите за дублиране на ресурси – лекари и 
персонал, операционни зали, оборудване, легла 
и лични предпазни средства, максимално изпол-
зване на възможности за икономи от мащаба – 
преустановяване на дейностите на дадени звена 
и преоборудване на болничните стаи, с цел нас-
таняване и изолиране на суспектни пациенти с 
CODIV-19. Във времена на пандемия, лечебните 
заведения вече не са в състояние да залагат и 
толерират прекомерната специализация на пер-
сонала си или неефективността на използването 
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му. Крайно наложително е да не се допуска за-
бавяне, отмяна на клинични процедури и раз-
хищение на ресурси в резултат на лоша комуни-
кация между различните отделения/звена в да-
дено лечебно заведение. 

3. Възобновяване на някои медицински и 
немедицински дейности в България 
Постигнатите резултати благодарение на пред-

приетите мерки в борбата с COVID-19 от страна 
на Министерство на здравеопазването на Репуб-
лика България и Националния оперативен щаб, 
позволяват в средата на април 2020 г. да се възоб-
новят някои медицински дейности в страната.  

Със Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на 
министъра на здравеопазването, в сила от 21 ап-
рил 2020 г. (МЗ, 2020д) са възобновени плано-
вите детски консултации, основните задължи-
телни имунизации, съгласно чл. 19 от Наредба 
№ 15 за имунизациите в Република България, 
женските консултации, както и плановият при-
ем в лечебните заведения. Детските консулта-
ции и дейностите по поставяне на задължител-
ните имунизации се извършват по определен 
график (в дните вторник и четвъртък), като в 
посочените дни общопрактикуващите лекари не 
трябва да обслужват други лица от своите паци-
ентски листи. Детските консултации и дейнос-
тите, свързани със задължителните имунизации, 
се провеждат при строго спазване на противое-
пидемичните мерки и след предварително запи-
сан час, с цел предотвратяване струпването на 
хора пред лекарските кабинети. Предварително-
то записване на час е задължително и за про-
веждането на женските консултации, и за осъ-
ществяването на медицински прегледи и кон-
султации в диагностично-консултативните цен-
трове и медицинските центрове.  

От 21 април 2020 г. поетапно се възобновява 
приемът и провеждането на плановата лечебна и 
оперативна дейност, като първоначално се при-
емат най-належащите случаи. Освен това със 
Заповед № РД-01-238/26.04.2020 г. на министъ-
ра на здравеопазването (МЗ, 2020е), се възобно-
вяват дейностите по асистирана репродукция в 
страната, които преди това бяха временно пре-
установени във връзка с пандемията. Изпълне-
нието на дейностите по асистирана репродукция 
е при спазване на строго определени условия: 
всеки пациент се приема като потенциално зара-
зен с COVID-19 и медицинският персонал е 
екипиран с всички необходими ЛПС; осигуря-

ват се минимум 15 минути отстояние между 
пункциите, както и цялостна дезинфекция на 
помещенията между пациентите; добитите яй-
цеклетки или ембриони се криоконсервират; за-
почналите стимулации се завършват с опложда-
не и криоконсервация на ембрионите; когато се 
налага трансфер при вече започнала процедура, 
се спазват всички изисквания за безопасност от 
заразяване с COVID-19; препоръчително е два 
дни преди фоликулната пункция пациентките да 
имат направен PCR тест за COVID-19 с отрица-
телен резултат; продължава се наблюдението на 
ранните бременности (до 12 г.с.) след ин витро 
процедури при максимални изисквания за си-
гурност. Всички лечебни заведения, които из-
пълняват дейности по асистирана репродукция, 
са длъжни стриктно да спазват въведените про-
тивоепидемичните мерки. Те подлежат на заси-
лен контрол от страна на Изпълнителна агенция 
„Медицински надзор” и от Регионалните здрав-
ни инспекции в страната. 

Със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на 
министъра на здравеопазването (МЗ, 2020ж) се 
премахва задължителното носене на предпазни 
маски на открити и закрити обществени места 
от 1 май 2020 г. Ограниченията за спазване на 
изискването за социална дистанция и всички 
противоепидемични мерки остават валидни за 
лицата, намиращи се на открити обществени 
места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки). 
При необходимост от контакт с други лица, тези 
лица са длъжни да носят предпазна маска или 
друго средство, покриващо носа и устата. Друга 
либерализираща мярка, приета от МЗ на 1 май 
2020 г., е допускането на посещенията във всич-
ки национални паркове, природни паркове, пла-
нини и други обособени места с паркова среда 
извън населените места, без обаче да се използ-
ва градски транспорт, лифтове и посещения на 
хижи и туристически обекти (МЗ, 2020з). В 
процес на обсъждане е отслабването и на други 
мерки във връзка с разпространението на 
COVID-19. 

Заключение 
Настоящата пандемия COVID-19 изправи 

здравните системи на всички държави пред изк-
лючително сериозни трудности и драматични 
изпитания. Болничните заведения се сблъскват с 
изключително тежки предизвикателства, налага 
се да използват нови стратегии и методи за 
справяне или смекчаване на тези предизвика-
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телства, реорганизират дейността си и системи-
те си за управление. Изникват и въпроси по ка-
къв начин и с какви средства правителствата 
могат най-добре да подкрепят болничните заве-
дения в отговор на COVID-19. Наличието на 
добре функционираща система за управление на 
болничните заведения в случай на пандемия е от 
съществено значение за ефективното управле-
ние на подобно бедствие. 

От пандемията COVID-19 могат да се изведат 
много уроци за състоянието на здравните систе-
ми и тяхната ефективност. Първо, дали здравни-
те услуги са децентрализирани и разпокъсани 
или не, дали ограничават навременните интер-
венции и ефективността, нужно ли е да се засили 
националната координация. Второ, какъв е капа-
цитетът и финансирането на системите за здра-
веопазване и дали те трябва да бъдат по-гъвкави, 
за да се вземат предвид извънредните ситуации. 
Трето, съществуват ли солидни партньорства 
между частния и публичния сектор, и дали по-
добни партньорства трябва да се институциона-
лизират, особено при извънредни ситуации. И 
накрая, набирането на човешки ресурси в систе-
мата на здравеопазване трябва да се планира и 
финансира с дългосрочна визия. Необходими са 
последователен избор на управление и силен по-
литически ангажимент, за да се създаде по-
устойчива здравна система в дългосрочен план. 
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