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гастроентерологията и ендоскопските процедури относно провеждането на 

гастроинтестинални ендоскопски изследвания в условията на пандемия от 

КОВИД-19 
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Въведение  

 

 Неотдавна епидемията от заболяването КОВИД-19 напусна първоначалните си очертания в 

китайската провинция Хубей [1,2] и обхвана целия свят, като Световната здравна организация (СЗО) 

я класифицира като пандемия [3]. Оказва се, че Европа е силно засегнат от пандемията район с 

експоненциално нарастване на броя на заболелите от КОВИД-19 пациенти и смъртните случаи 

вследствие на болестта [4]. Клиничните прояви са трудно доловими и обхващат широк спектър от 

форми на заболяването – от леко безсимптомно протичане до тежки критични дихателни инфекции с 

развитие на дихателна недостатъчност, шок, мултиорганни функционални нарушения и смъртен изход 

[1,2,5–7]. По тази причина се нуждаем от бдителна клинична преценка на състоянието на пациентите 

и съответна оценка на рисковете. 

 Специалистите по здравни грижи в звената за извършване на ендоскопски процедури са 

изложени на висок риск от заразяване с КОВИД-19 посредством вдишване на аерозолни частици, при 

евентуален контакт на вирусните частици с конюнктивата и при директен контакт с пациента и 

фекалните му маси [2,8]. В публикуваната литература се съобщава за аерозолни инфекции след 

извършване на ендоскопски изследвания, като ендоскопията на горните отдели на стомашно-чревния 

тракт (СЧТ) се счита за високо рискова процедура с отделяне на аерозоли (ПОА) [9]. В допълнение 

живи вирусни частици се откриват във фекалиите на пациентите с КОВИД-19 [8,10–12], а рецептори 

за ангиотензин-конвертиращия ензим тип II (АКЕ2), който е необходим на вируса, за да навлиза в 

човешките клетки, се експресират в голяма степен по повърхността на СЧТ [13]. Заболяването може 

да се предава от заразения медицински персонал на пациенти, като съществуват публикации, в които 

се споменава за нозокомиални епидемии. 

 Профилактиката и контрола на инфекциите (ПКИ) се оказва изключително ефективен способ 

за гарантиране на безопасността на здравните работници и пациентите. Гореспоменатото не се 

ограничава единствено до използването на лични предпазни средства (ЛПС) от страна на персонала, 

но зависи и от изготвянето на прозрачна и подробна стратегия за ПКИ, оценка на риска, правилната 

употреба на ЛПС и подходящ подбор на манипулациите, които следва да се предприемат при пациенти 

с висок риск от заразяване с КОВИД-19 [14–16]. Създаването на целесъобразен подход в условията на 

ограничени ресурси е също толкова важно, тъй като едновременното избухване на епидемията във 

всички европейски страни до голяма степен повлиява на набора от налични медицински ресурси. 

 Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (www.esge.com) и Европейското 

дружество на сестринския и помощния персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури 

(www.esgena.org) обединяват усилията си с цел да предоставят насоки за максимално добра защита от 

КОВИД-19, както за пациентите, така и за медицинския персонал. 

 При необходимост настоящото становище ще бъде преработвано и допълвано онлайн. 

 

 

Методи 

 

 Настоящото експертно становище на Управителния свет на Европейското дружество по 

гастроинтестинална ендоскопия (ESGE) и Европейското дружество на сестринския и помощния 

персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури (ESGENA) бе публикувано на 18 март 

http://www.esge.com/
http://www.esgena.org/
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2020 г. Целта на този документ е да предостави насоки за гарантиране на безопасността и ефикасността 

на звената, осъществяващи ендоскопски процедури, в районите, засегнати от пандемията от КОВИД-

19. 

 За изготвянето на посочените по-долу препоръки авторите подбраха необходимата 

информация, като използваха търсачката на медицинската база данни Pubmed и библиографската база 

данни MEDLINE на Националната медицинска библиотека на САЩ (United States National Library of 

Medicine). Като критерии за търсене (MeSH terms) бяха зададени следните съчетания от думи: „тежък 

остър респираторен синдром, причинен от коронавирус 2“ (severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2), „КОВИД-19“ (COVID-19), „ендоскопия, ендоскопия на храносмилателната система“ (endoscopy, 

digestive system endoscopy), „гастроинтестинално ендоскопско изследване, терапия“ (gastrointestinal 

endoscopic examination, therapy). Целта на авторите е да предоставят на читателите известни насоки, а 

не клинични препоръки, като се използват становищата на международни медицински организации, 

като CЗО, американския Център за контрол и превенция на заразните болести (CDC) и Европейския 

център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Насоките са групирани в 

съответствие с трите основни фази на ендоскопските процедури – преди, по време на и след самата 

процедура. 

 

 

Общи коментари 

 

1. Звената, в които се осъществяват ендоскопски изследвания на СЧТ, следва старателно да обмислят 

възможността за временно отлагане на плановите ендоскопски процедури от неспешен порядък в 

съответствие с наличния персонал и конкретната стратегия на звеното, която вероятно се определя от 

разпоредбите на регионално/национално равнище в условията на пандемия. 

 

2. Персоналът на звената за ендоскопски процедури следва да премине през съответно обучение и да 

бъде информиран за стратегията за ПКИ [15], в това число възможните източници на зараза, 

необходимите хигиенни мерки, рисковите фактори за КОВИД-19, правилната употреба на ЛПС и 

начина на провеждане на ендоскопски мероприятия при високо рискови или вече заразени пациенти. 

 

3. Медицинският персонал следва да премине през съответен триаж: всеки член на персонала трябва 

да прецени собственото си състояние в зависимост от индивидуалните рискови фактори и симптоми. 

Лицата с висок риск от заразяване с КОВИД-19 следва да бъдат изолирани. 

 

4. Широко разпространените дезинфектанти с вирусоцидно действие (EN 14885) лесно инактивират 

вируси с обвивка, какъвто е КОВИД-19. Преработката на гъвкавите ендоскопи и приспособленията за 

тях следва да се извършва в съответствие с вече публикуваните препоръки [17]. Не се препоръчва 

повторната употреба на ендоскопи и ендоскопски пособия за еднократна употреба. В процеса на 

преработка участъците от ендоскопа и съответните приспособления, които влизат в контакт с 

лигавичните повърхности на пациентите, следва да бъдат защитени съгласно установените препоръки 

[17]. При преработката на някои пособия, като например маските от тип FFР2/FFР3, след извършване 

на ендоскопия на заразени с КОВИД-19 пациенти, следва да се вземат допълнителни предпазни мерки. 

 

5. Всички звена, осъществяващи ендоскопски процедури, следва да разполагат с подробен план за 

почистване и дезинфекция на ендоскопските помещения [18]. Тъй като е възможно предаване на 

инфекцията по контактен път, всички помещения следва да се обработват с вирусоцидни препарати 

[18]. 

 

6. Доколкото това е възможно, следва да се предлагат онлайн медицински услуги (напр. чрез 

телемедицина). 
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План за оценка преди ендоскопското изследване (фигура 1) 

 

1. Оценка на рисковете по отношение на всички пациенти с КОВИД-19 следва да се извърши в деня 

преди ендоскопското изследване (за предпочитане по телефона) и в деня на ендоскопското изследване 

[19–21]. 

 

При изготвяне на индивидуалната оценка на пациента се вземат предвид следните съображения: 

 

• наличие на висока температура, дихателни симптоми, като например поява на кашлица и/или 

задух, поява на диария; 

• дали гореспоменатите симптоми са налице при останалите членове на семейството или хората, 

с които пациентът е бил в близък контакт; 

• бил ли е пациентът в контакт с лице със съмнение за коронавирусна инфекция или лице с 

потвърдена коронавирусна инфекция; 

• бил ли е пациентът във високо рисков район (таблица 1: моля, имайте предвид, че списъкът на 

високо рисковите райони непрекъснато се променя и обновява. Ето защо той следва да бъде 

внимателно проучен за всяка отделна страна). 

 

По време на подготвителния разговор в деня, в който ще се извърши ендоскопската процедура, 

се препоръчва спазване на дистанция от пациента от порядъка на 1 метър, както и при възможност 

да се използват предпазни бариерни средства, като например стъклена преграда. Също така се 

препоръчва употребата на хирургични маски. 

 

3. Роднините на пациента или лицата, които се грижат за него, не бива да бъдат допускани в 

помещенията на звеното за ендоскопски изследвания. Ако това е наложително, те трябва да 

преминат през същия процес за оценка на риска, както и самите пациенти. 

 

4. В звеното за ендоскопски изследвания за пациентите с висок риск от заразяване с коронавирусна 

инфекция следва да се осигурят отделни помещения за въвеждане и извеждане (събуждане) от 

ендоскопската процедура. 

 

5. Когато това е възможно, всички пациенти, които навлизат в звеното за ендоскопски изследвания, 

следва да носят средства за дихателна защита (маска за лице) и ръкавици. 

 

6. Всички лица от персонала на звеното за ендоскопски изследвания следва да мият ръцете си със 

сапун и топла вода (в продължение на поне 20 секунди) или да използват дезинфекционен разтвор 

за ръце на спиртна основа, преди и след взаимодействие с пациентите, след контакт с възможни 

източници на зараза, както и преди и след обличане на работното облекло. 

 

 

Управление на рисковете по време на ендоскопската процедура 

 

1. Броят на лицата, присъстващи по време на ендоскопската процедура, следва да бъде сведен до 

минимум. 

 

2. В зависимост от индивидуалния риск за пациента на персонала се препоръчва да носи следните 

ЛПС: ръкавици, шапка за коса, средства за зрителна защита (очила или шлем), 

водонепроницаема престилка и средства за дихателна защита. Противопрахови маски с филтър 

от тип FFP2/3 следва да бъдат използвани при работа с високо рискови или инфектирани 

пациенти [22] (таблица 2). Поставянето и свалянето на ЛПС се извършва съгласно вече 

публикуваните препоръки [16]. При недостиг на противопрахови маски една и съща маска може 

да бъде използвана в продължение на до 4 часа. 

 



4 
 

 

 

3. Въпреки че рискът от заразяване при различните едноскопски процедури не е еднакъв, с цел 

максимално опростяване на правилата и гарантиране на необходимата безопасност взехме 

решение, че е удачно всички ендоскопски процедури да бъдат изпълнявани при спазване на 

едни и същи мерки за безопасност. 

 

4. Когато това е възможно, при пациенти с висок риск от заразяване или с положителен резултат 

за носителство на коронавирус, ендоскопия на СЧТ следва да се извършва единствено по 

медицински показания в помещение с отрицателно налягане и от опитен персонал [18]. В 

случай че единствените помещения с отрицателно налягане се намират извън звеното за 

ендоскопски изследвания, тези помещения трябва да се оборудват така, че в тях да могат да се 

изпълняват ендоскопски процедури на СЧТ. При условие че такива помещения не могат да 

бъдат осигурени, ендоскопски изследвания следва да се извършват в специално определено за 

тази цел помещение със задоволителна система за проветряване. Към извършване на 

ендоскопското изследване следва да се премине след предприемане на гореописаните мерки и 

след преценка на риска от отлагане на изследването и риска от заразяване. 

 

5. Ендоскопските изследвания на СЧТ на пациенти, лекувани в интензивно отделение, следва да 

се извършват в интензивното отделение при леглото на пациента. 

 

Управление на рисковете след ендоскопското изследване 

 

1. Свържете се с пациента след 7 и след 14 дни, за да разберете дали са диагностицирани нови 

заболявания или за да разберете как са се развили симптомите на КОВИД-19. 

 

2. След ендоскопски манипулации на пациенти с висок риск от заразяване с коронавирус, с 

предполагаема или с потвърдена коронавирусна инфекция, изхвърлете заразените отпадъчни 

продукти и съответни ендоскопски пособия съгласно разпоредбите за отстраняване на високо 

рискови отпадъчни материали на местно равнище. 
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Таблица 1: оценка на риска от заразяване с КОВИД-19 при пациенти, при които е необходимо 

извършването на ендоскопска процедура на СЧТ. 

 

Профил на пациента Характеристики на пациента 

ниско рисков пациент - без симптоми (напр. кашлица, висока температура, задух, диария); 

- без данни за контакт с лица с потвърдена коронавирусна инфекция; 

- без данни за пътуване във високо рисков район в предходните 14 

дни. 

 

високо рисков пациент Наличие на симптоми и: 

- без данни за контакт с лица с потвърдена коронавирусна инфекция; 

- без данни за пътуване във високо рисков район в предходните 14 

дни. 

 

Без симптоми, но: 

- с данни за контакт с лица с потвърдена коронавирусна инфекция; 

- с данни за пътуване във високо рисков район в предходните 14 дни. 

 

Наличие на поне един симптом + един от следните критерии: 

- данни за контакт с лица с потвърдена коронавирусна инфекция; 

- данни за пътуване във високо рисков район в предходните 14 дни. 

 

 

Таблица 2: препоръчителна употреба на ЛПС в зависимост от индивидуалния риск на пациента. 

 

Профил на пациента Препоръчителни лични предпазни средства 

ниско рисков пациент - хирургична маска; 

- ръкавици; 

- шапка за коса за еднократна употреба; 

- средства за зрителна защита (очила или шлем за еднократна 

употреба); 

- водонепроницаема престилка за еднократна употреба. 

високо рисков пациент; 

потвърдена коронавирусна 

инфекция 

- противопрахова маска за лице с филтър (FFP2/FFP3); 

- два чифта ръкавици; 

- шапка за коса за еднократна употреба; 

- средства за зрителна защита (очила или шлем за еднократна 

употреба); 

- водонепроницаема престилка за еднократна употреба. 
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Фигура 1: препоръки за процеса на вземане на решение относно необходимостта от извършване на ендоскопски процедури в условията на пандемия 

от КОВИД-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациент, насочен към ендоскопия 

 

неотложна/спешна процедура 

 
планова процедура 

 

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 
оценка на риска от последваща 

заболеваемост/смъртност 
вследствие на проблема в СЧТ 

 

ОТЛОЖЕТЕ ЕНДОСКОПИЯТА 

 

ВИСОК РИСК/ 
ПОТВЪРДЕНА ИНФЕКЦИЯ 

С КОВИД-19 

 

НИСЪК РИСК ОТ КОВИД-19 

- средства за дихателна защита 

(маска тип FFP2/FFP3) 

- два чифта ръкавици 

- шапка за коса за еднократна 

употреба 

- средства за зрителна защита 

- водонепроницаема престилка 

- хирургична маска 

- ръкавици 

- шапка за коса за еднократна 

употреба 

- средства за зрителна защита 

- водонепроницаема престилка 

Текущият проблем в СЧТ е 

свързан с по-висока 

заболеваемост/смъртност от 

КОВИД-19 

КОВИД-19 е свързан с по-висока 

заболеваемост/смъртност от текущия 

проблем в СЧТ 
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