
АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АГ БОЛНИЦИ И МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ С АГ ОТДЕЛЕНИЕ

с положителен тест в карантина, без тест 
за КВ

с COVID-19 лека форма
със симптоматика (кашлица, 

треска, температура над 
37,8), без тест за КВ

РАЖДАНЕ - избор на метод по 
акушерски индикации

БРЕМЕННА ЖЕНА

НАЛИЧИЕ НА РОДОВА ДЕЙНОСТ

ДА НЕ

Хоспитализация в 
условия на изолация

Пациентът напуска болницата със 
собствен транспорт. Назначава се 

карантина с 14-дневен срок. 

ФИЗИОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

Поведение по правилата на 
майчино-феталната медицина

Хоспитализация в условия на 
изолация

ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

Следродилен период в условия 
на изолация



АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
АГ БОЛНИЦИ И МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ С АГ ОТДЕЛЕНИЕ

• На пациентите, които нямат тест, се извършва такъв и ако той е отрицателен, същите се
третират по общия ред. Ако резултатът е положителен, се следва процедурата за пациенти с
положителен тест.

• При пациентки с отрицателен тест обслужващият персонал се включва в работния график.

• При пациенти с положителен тест обслужващият персонал се изолира и след два
отрицателни теста се включва в работния график.

• При всички случаи пациентите се изписват след приключване на клиничната пътека и
продължават лечението за COVID-19, ако се налага, или карантината в домашни условия.

• Ако след родоразрешението състоянието на пациентката се усложнява и има нужда от
лечение в интензивно отделение, същата се превежда в многопрофилна болница.



АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ С АГ ОТДЕЛЕНИЕ/КЛИНИКА

БРЕМЕННА ЖЕНА С ТЕЖКА ФОРМА НА COVID-19

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ПЛОДА

ДА НЕ

Превеждане в
ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР,
в условия на изолация

РАЖДАНЕ
С ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

Хоспитализиране в
ИНТЕНЗИВЕН РОДИЛЕН СЕКТОР,

в условия на изолация

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ
Избор на време и на метод:
съвместно със специалиста
по интензивна медицина и 

според състоянието на 
пациентката

Хоспитализиране в
ИНТЕНЗИВЕН СЕКТОР,
в условия на изолация



АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ 
С АГ ОТДЕЛЕНИЕ/КЛИНИКА

Под тежка форма на COVID-19 се разбират следните форми: 

• Тежка пневмония

• Остър респираторен дистрес синдром (ARDS)

• Сепсис 

• Септичен шок


