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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АМТ Антимикробна терапия

БАЛ Бронхоалвеоларен лаваж

БТЕ Белодробен тромбоемболизъм

ГДП Горни дихателни пътища

ДВТ Дълбока венозна тромбоза

ДДП Долни дихателни пътища

КТ Компютърна томография

ОБН Остра бъбречна недостатъчност

ППО Пневмония, придобита
в обществото

ФБС Фибробронхоскопия

ХБН Хронична бъбречна недостатъчност

ХОББ Хронична обструктивна белодробна 
болест

ATS Американска торакална асоциация

BTS Британска торакална асоциация

CRP C-реактивен протеин

DRSP Лекарствено резистентен 
S. pneumoniae

ERS Европейска респираторна асоциация

IDSA Американска асоциация по 
инфекциозни болести

MIC Минимална инхибираща 
концентрация

MRSA Methicillin-резистентен S. aureus

MSSA Methicillin-чувствителен S. aureus

PCR Реакция на полимеразните вериги

PEEP Положително крайно експираторно 
налягане

PRSP Penicillin-резистентен S. pneumoniae

PSSP Penicillin-чувствителен S. pneumoniae

АRDS Остър респираторен дистрес 
синдром при възрастни



Въпреки сериозните успехи на антимикробната 
терапия (АМТ), емпиричното лечение на пнев-
мониите, придобити в обществото (ППО), при 
възрастни остава сериозно предизвикателст-
во пред лекарите днес. Те са често срещани и 
тежко протичащи инфекции на дихателните 
пътища. Свързани са с висока заболеваемост и 
смъртност, и представляват сериозен проблем 
за здравните системи на целия свят.24

През последните десетилетия професионалните 
организации и асоциации в различните страни по 
света създадоха насоки за лечение на ППО при 
възрастни, насочени за улесняване на лекаря при 
избор на стратегия. Те се основават на меди-
цината на доказателствата и препоръките за 
лечение, създадени са на базата на преглед и гра-
диране на проучванията на медицинската наука и 
са подкрепени с емпирични становища.25

Съществуващите насоки за лечение на ППО 
имат сходна структура, включваща епидемиоло-
гия, етиология и рискови фактори, клинично про-
тичане, диагностика, лечение на различни нива, 
прогнози и профилактика. Основният акцент 
днес е емпиричното лечение на ППО. Основание 
за това са:

1.  С помощта на различни диагностични тесто-
ве, с които разполагаме днес, причинителят 
на инфекцията може да бъде доказан едва в 
около 50% от случаите. Клиницистът тряб-
ва да разчита основно на емпиричната АМТ. 
Емпиричният подход се базира на предполо-
жението за най-вероятния причинител при 
конкретния пациент. Решението за избор на 
антимикробно средство не винаги е лесно и 
зависи от много фактори, като възраст на 
пациента, тежест на състоянието, придру-
жаващи заболявания, имунна супресия, място 
за провеждане на лечението (в домашна или 
болнична обстановка), географски регион, 
анамнеза за пътувания, характеристика на 
чувствителността на микроорганизмите в 
съответната зона, локални фактори, моди-
фициращи инфекцията и резистентността 
на микроорганизмите, наличие на екзотични 
причинители и др.

2.  Незабавно започнатото лечение има 
критично значение за добрия изход от 
инфекцията.45, 112

Препоръките за лечение в различните страни 
са доста сходни, но съществуват множество 
различия в начина, по който те са създадени, и в 
избора на система за класификация на пациенти-
те (дали да се включат обитатели на приюти и 
социални домове, и имуносупресирани индивиди). 
Схемите за лечение също доста се различават, 
тъй като отразяват редица локални особенос-
ти. В различните консенсуси препоръките за 
емпирично лечение се основават на най-вероят-
ния причинител за съответните групи болни и 
критериите за стратификация на пациентите 
са различни. Върху избора на лечебна стратегия 
влияе и цената на медикаментите, разрешени в 
съответната страна. 

Във всички консенсуси от особена важност е 
решението дали пациента да бъде хоспитализи-
ран, което се основава на голям брой признаци и 
системи за прогноза, както и на психологически 
фактори. Консенсусът на Американската асо-
циация по инфекциозни болести (IDSA) набляга 
повече на търсене на етиологията на пневмони-
ите и на принципите на етиологичното лечение. 
Американската торакална асоциация (ATS) и 
канадските ръководства разделят пациентите 
на групи в съответствие с предполагаемия при-
чинител.31, 65, 90

В Северноамериканския и Европейския консен-
сус съществуват някои ключови разлики, главно 
по отношение на поведението в амбулаторни 
условия. Според Северноамериканската асоциа-
ция по-съществено е прилагането на антибио-
тик, повлияващ на първо място пневмококите и 
причинителите на „атипични” пневмонии. Според 
Европейския консенсус е удачно покриване на 
стрептококите и в по-малка степен – на „ати-
пичните” причинители. 

При амбулаторни пациенти с ППО без придру-
жаващи болести в Северна Америка се пре-
поръчва макролиден, а в Европа – ß-лактамен 
антибиотик. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ В АНТИМИКРОБНАТА ТЕРАПИЯ 
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Новият въпрос, който се поставя пред лекарите, 
е наличието на пневмококи, резистентни към 
пеницилин и макролиди. Днес в Северна Америка 
широко се използват и новите респираторни 
флуорхинолони, които изместват комплексното 
лечение с ß-лактамен антибиотик плюс макролид, 
защото се извършват международни проучвания 
за резистентност към ß-лактам + ß-лактамазен 
инхибитор.65, 107

Българските насоки за лечение на ППО са основа-
ни на съществуващите досега консенсуси, но са 

съобразени и с особеностите на епидемиология-
та, етиологията и рисковите фактори у нас. 

Условията, на които трябва да отговаря един 
антибиотик за емпирично лечение, са: (а) въз-
можно най-широк спектър на действие, (б) бърза 
и висока концентрация в бронхиалното дърво и 
белите дробове, (в) малко нежелани явления и (г) 
удобен прием.107, 141 
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Дефиниция

Пневмонията се дефинира като остра инфекция 
на белодробния паренхим, която протича с:

(а) поне два от следните симптоми: температу-
ра, втрисане, остра кашлица (със или без екс-
пекторация) или хронична кашлица с промяна в 
цвета на храчките, плеврални болки, задух;

(б) аускултаторни данни за пневмония (крепита-
ции или късни инспираторни пукания на ограни-
чен участък, бронхиално дишане);

(в) нови инфилтративни промени в рентгеног-
рамата на гръдния кош, за които няма друго 
обяснение (белодробен оток или инфаркт).

Етиология

Пневмонията, придобита в обществото, е 
често инфекциозно заболяване на белите дро-
бове, което е със значителна заболеваемост и 
смъртност.22 Рано започнатата АМТ подобрява 
значително нейната прогноза. Късните резул-
тати от диагностичните микробиологични 
тестове са причина началната АМТ да е почти 
винаги емпирична. Това налага добро познаване 
на причинителите и тяхната резистентност в 
дадена географска област.7

Пречка за провеждане на етиологична АМТ е и 
ниският относителен дял на микробиологично 
доказаните причинители. Независимо от изпол-
званите най-съвършени съвременни методи, 
етиологичният микроорганизъм се установява 
в не повече от 50% от пневмониите.63 Засега не 
съществува универсален тест, който може да 
идентифицира всички причинители – всеки от 
диагностичните методи има свои недостатъци. 
В част от случаите се изолират едновременно 
няколко патогени. Тези смесени инфекции изиск-
ват антибиотично покритие на всички микробни 
агенти, но ранното им доказване често пъти е 
невъзможно.

Най-честият причинител на ППО е Streptococcus 
pneumoniae. Други установявани причинители са 
Haemophyllus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamidia pneumoniae, Coxiella burnetii, Staphylo-
coccus aureus, Streptococcus pyogenes, Moraxella 
catarrhalis, Klebsiella pneumoniae и други Грам (–) 
бактерии, Legionella spp., грипен вирус (influenza 
virus), респираторен синцитиален вирус (RSV), 
аденовирус, параинфлуенца вирус и други вируси. 

S. pneumoniae е причинител на около две трети 
от етиологично доказаните случаи.8 Пневмоко-
ковата пневмония е най-честа през зимните ме-
сеци и в свръхнаселените общежития, затвори, 
военни поделения и др. Пневмококите имат слаба 
контагиозност – това е причина за развитие 
само на ограничени епидемии. Рискови фактори 
за заболяването са старческа възраст (над 65 
години), алкохолизъм, хронични сърдечни заболява-
ния, малигнени хемопатии.

Стафилококовата пневмония се наблюдава рядко 
като първична инфекция, предимно в детска въз-
раст. При възрастни с нея най-често се усложня-
ват грипни инфекции, поради което инциденти-
те се увеличават в зимните месеци по време на 
грипна епидемия. Протичането на заболяването 
обичайно е тежко, често пъти усложнено. Ста-
филококите произвеждат различни ензими, в 
това число и множество ß-лактамази, което е 
пряко свързано с тяхната резистентност към 
все по-голям брой антибиотици. Един сравнител-
но нов проблем, свързан с етиологията на пнев-
мониите, представляват придобитите в общес-
твото methicillin-резистентни S. aureus (MRSA).

Много Грам (–) микроорганизми са потенциални 
причинители. Проблемът е свързан предимно с 
вътреболничните инфекции. Грам-негативните 
ППО са сравнително редки, предимно при хора с 
придружаващи болести – ХОББ, бронхиектазии 
и други хронични пулмопатии. Протичането на 
пневмонията обикновено е тежко и налага хоспи-
тализация, не рядко – в интензивно отделение.127

В групата на „атипичните” микроорганизми се 
включват M. pneumoniae, C. pneumoniae, Legionella 
spp., C. burnetii. Клиничният синдром, причинен от 
тях, не се отличава съществено от клиничната 
картина на пневмониите от други микробни 
агенти. С него по-скоро се означава отделна гру-
па микроорганизми. Тяхната роля в развитието 
на пневмонията е в известна степен противоре-

II. ДЕФИНИЦИЯ И ЕТИОЛОГИЯ 
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чива. Диагностичните тестове за доказването 
им са серологични (не културелни) или са устано-
вяване на повърхностни антигени, поради което 
клиничната им стойност не е толкова сигурна.48 
Отделянето на тези микроорганизми в отдел-
на група се дължи основно на една особеност в 
техния жизнен цикъл: всички те са строго или 
факултативно интрацелуларни, поради което са 
чувствителни на макролиди, тетрациклини, флуо-
хинолони, но не и на ß-лактами. 

Легионелните инфекции се увеличават през есен-
ните месеци. Микроорганизмът се разпростра-
нява чрез различни водни системи.72 Среща се 
по-често в средиземноморските страни.74, 138 
L. pneumoniae е важен етиологичен агент на 
пневмонии при болни с органна трансплантация 
или с бъбречна недостатъчност. С повише-
на честота е сред пушачи и болни с хронични 
белодробни болести. Макар и рядко, при имуно-
компетентни болни под 30 години легионелата 
причинява летални пневмонии със смъртност 
между 5 и 25%. Относително по-чести са при 
имунокомпрометирани индивиди. Епидемиологич-
ните рискови фактори за легионелно заболяване 
включват пътуване с пренощуване извън дома, 
скорошна промяна в домашната водопроводна 
мрежа, бъбречна и чернодробна недостатъчност, 
захарен диабет, малигнено заболяване.138 Застра-
шени контингенти са възрастните хора, пушачи, 
алкохолици, както и пациенти на продължително 
кортикостероидно лечение. Заболяването се 
среща и при пациенти без тези рискови факто-
ри. Често инфекцията се развива под форма на 
малки епидемии – в случаите, когато голям брой 
хора са изложени на инфектиран аерозол. Вто-
ричните заразявания са редки поради слабата 
контагиозност на причинителя.

M. pneumoniae се счита за причинител на ин-
фекции предимно при деца и младежи.11 Някои 
проучвания обаче показват, че тя причинява 
заболяване при здрави хора във всяка възраст. 
Често пъти заразата се развива под форма на 
ограничени епидемии в затворени популации 
като казарми, колежи или домакинства.8, 78 Пнев-
мониите, предизвикани от този микроорганизъм, 
рядко изискват хоспитализация. Инкубационният 
период е 2-4 седмици, поради което инфекциите 
в затворена популация се развиват бавно. Чести 
са фарингитите и трахеобронхитите, а само в 
3% от случаите се установяват инфилтративни 
промени в рентгенограмата на гръден кош.

Епидемиите от хламидийни инфекции възникват 
в затворени общности. Тяхната директна пато-
генна роля не е много ясна.142 Липсват убедител-
ни данни за благоприятен ефект от антибиотич-
но лечение.84, 136 Често пъти, когато хламидиите 
са доказани, се установява и друг причинител, 
като S. pneumoniae например. 

Пневмониите, причинени от C. burnetii, имат 
характерна сезонност, свързана с агненето на 
овцете.119 Ограничените епидемии са свързани 
с животински източници (най-често овце), но 
случаите при професионална експозиция са срав-
нително ограничени.

Вирусите често причиняват ППО – в 5.5% до 18% 
от пневмониите според различните проучва-
ния.127 Точното определяне на тяхното значение 
се затруднява от значителния брой смесени 
вирусно-бактериални инфекции. Честотата им 
има изразен сезонен характер и е в пряка зави-
симост от развитието на епидемии, предимно 
грипни. Най-чести са грипните вируси (тип А и 
тип В), както и парагрипните вируси, следвани 
от риносинцитиалните и аденовирусите. Редица 
придружаващи заболявания са рисков фактор за 
развитие на вирусна пневмония. С най-голямо зна-
чение е хроничната сърдечна недостатъчност, 
без напълно да е ясна причината за тази особе-
ност. Освен това грипният вирус предразполага 
към вторична стафилококова бактериална инфек-
ция – най-застрашени са възрастните хора над 
65-годишна възраст.84

Честотата на различните причинители е в зави-
симост от възраст, придружаващи заболявания, 
рискови фактори, тежест на пневмонията, годи-
шен сезон и т.н. Болните под 60-годишна възраст 
и без придружаващи болести много по-често раз-
виват пневмония, причинена от вируси или „ати-
пични” микроорганизми, особено M. pneumoniae.8 
Пациентите от старчески домове и общежития 
са с по-различна характеристика на пневмонич-
ните причинители – техният вид и честота са 
междинни между тези, придобити в обществото, 
и тези, придобити в болница. По-честите прид-
ружаващи болести, както и близките контакти 
в затворената общност, повишават риска от 
колонизация със S. aureus и Грам (–) чревни бак-
терии.55, 127 В тези общества се създават много 
добри условия за бързо разпространение на енде-
мични инфекции, като грип например. Честата 
употреба на антибиотици (неоправдана в повече-
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то случаи) създава условия за развитие на резис-
тентни бактериални щамове.116 

Придружаващите болести утежняват клинич-
ното протичане на ППО. Захарният диабет е 
значително по-чест сред пациенти с бактерие-
мична пневмококова пневмония.97 Алкохолиците са 
също високорисков контингент: при аспирации са 
чести пневмококовите инфекции и пневмококо-
вите бактериемии,127 Грам (–) чревни бактерии,87 
легионелата,135 „атипичните” причинители8 и C. 
pneumoniae.63 Също така смесените инфекции 
са със значително по-висока честота сред тези 
пациенти.63

Тежестта на пневмонията е друг важен ори-
ентир при търсене на вероятния причинител. 
Най-честият причинител на тежка пневмония 
(изискваща лечение в интензивно отделение) е S. 
pneumoniae, заедно с Грам (–) чревни бактерии и 
Pseudomonas auruginosa.127

При амбулаторно лекувани пациенти най-чес-
то доказваният в храчка микроорганизъм е S. 
pneumoniae, а в най-висок процент при сероло-
гичните тестове се установява M. pneumoniae.77 
Инцидентите на вирусни пневмонии варират 
значително. Броят на лекуваните в болница Грам 
(–) инфекции нараства непрекъснато – това е 
главен фактор за колонизация на орофаринкса 

с Грам (–) бактерии и е важен предразполагащ 
фактор за развитие на пневмония. 

Пневмококът е най-често доказваният микроор-
ганизъм и при ППО, лекувани в болница. Следват 
го H. influenzae, S. aureus, Грам (–) чревни бакте-
рии, Legionella, M. pneumoniae, C. pneumoniae и 
вируси.63, 77 Рискът от Грам (–) инфекции нараства 
при наличието на сърдечна недостатъчност, 
хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), чер-
нодробна недостатъчност, хронично белодробно 
заболяване, захарен диабет, неоплазия.134

Най-честият микроорганизъм, причинител на 
ППО, налагащи лечение в интензивно отделение, 
е S. pneumoniae. Изолира се в около една трета 
от етиологично доказаните случаи.134 Сред 
този контингент болни значително нараства 
относителният дял на Грам (–) бактерии – 
Legionella, H. influenzae и разнообразни чревни 
бактерии.63, 127 
През последните години значително се увеличава 
и броят на стафилококовите пневмонии.109 В 
отделни случаи C. pneumoniae и M. pneumoniae 
могат да причинят много тежки инфекции,23 
Сред лекуваните в интензивно отделение, 
сравнително по-чест изолат е и P. aeruginosa. 
Рисков фактор за неговата поява са хроничните 
неспецифични белодробни заболявания и особено 
бронхиектазиите. 
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III. ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ ФАКТОРИ И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

Таблица 1. Корелации между предразполагащи фактори и причинители на ППО7 

Предразполагащи фактори Често изолирани причинители
Алкохолизъм S. pneumoniae (вкл. DRSP), анаероби, Грам (–) бактерии, M. 

tuberculosis

ХОББ S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, Legionella

Медицински сестри при амбулаторни пациенти S. preumoniae, Грам (–) бактерии, H. influenzae, S. aureus, 

анаероби, C. pneumoniae, M. tuberculosis

Лоша зъбна хигиена Анаероби

Работещи с птици Chlamidia psitacci, Cryptococcus neoformans, 

Histoplasma capsulatum

Контакт със зайци Francisella tularensis

Пътувания в югозападни САЩ Coccidioidomycosis

Контакт с домашни животни или бременни котки Coxiella burnetii (Q-треска)

Грипна епидемия Influenza virus, S. pneumoniae, S. aureus, H. influenzae

Аспирация Анаероби, химични пневмонии или обструкция

Структурни деформации (бронхиектазии, 

кистична фиброза и др.)

P. aeruginosa, Pseudomonas cepacia, S. aureus

Ендобронхиална обтурация Анаероби

Провеждаща се (неотдавна проведена) АМТ DRSP, P. aeruginosa

Предразполагащи фактори

Независимо от относителните разлики в епиде-
миологичните показатели, пневмонията, като 
възпалителен процес в бронхо-белодробната сис-
тема, заема първостепенно място сред заболя-
ванията на долните дихателни пътища (ДДП).

Въпреки разликата в епидемиологичните показа-
тели, предразполагащите фактори, обуславящи 
възможното заболяване на ДДП, са еквивалентни 
за различните страни в света. Те са алкохолизъм, 
тютюнопушене, сърдечно-съдови болести, над-
нормено тегло, наркомании, вторични имуноде-
фицитни състояния, хронични бъбречни болести, 
наличие (липса) на двигателна активност, посто-
янно пребиваване в затворени помещения с кли-
матици, постоянна месторабота при контакт с 
много хора, чести пътувания, хронична преумора, 
депресивни състояния, психични страдания, грип-
на епидемия и бездомници, просяци. 

Интересни са проучванията при болни с ППО, кои-
то определят връзката между предразполагащи-
те фактори и специфичните причинители (Табл. 1).

Заболяемост и смъртност 

Проспективни проучвания във Великобритания, 
Финландия и Северна Америка дават данни за 
годишната заболяемост от ППО. Заболяемост-
та е в границите на 5-11 на 1000 души възрастно 

население. Във Великобритания общопракти-
куващите лекари клинично диагностицират и 
лекуват с антибиотици пневмония при 5-12% от 
всички възпалителни заболявания на ДДП. Заболя-
емостта от пневмония е вариабилна и зависи от 
възрастта на пациента. 

При проспективно проучване във Финландия 
е установено, че годишната заболяемост за 
възрастта между 16 и 59 години е 6/1000 души 
население, при пациенти на 60 и повече години –
20/1000 и при пациенти на 75 години и по-възрас-
тни – 34/1000. Подобни са данните и от САЩ. 

Интерес представляват данните за болните от 
ППО, изискващи настаняване в болница. Така нап-
ример в Канада 1,1/1000 души изискват хоспита-
лизация, в Охайо (САЩ) – 2,6/1000 и в Пенсилвания 
(САЩ) – 4/1000. Във Великобритания заболелите 
от ППО, нуждаещи се от хоспитализация, са от 
22% до 42%. Честотата им е в зависимост от 
нивото на първична и вторична лекарска помощ 
в съществуващата здравна система. Дългого-
дишни проспективни проучвания във Финландия 
доказват, че 42% от новозаболелите от ППО 
постъпват в болница. 

Относителният дял на хоспитализираните болни 
във Великобритания, които изискват лечение в 
интензивно отделение, е 50%. Важно е да се отбе-
лежи, че 8-10% от всички пациенти, попаднали в ин-
тензивно отделение, са с тежко протичаща ППО. 
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Важен епидемиологичен показател, отразяващ ран-
ната диагностика, своевременното и правилното 
лечение, е смъртността от ППО. Съобщените в 
литературата смъртни случаи от ППО, лекувани 
при амбулаторни условия, са по-малко от 1%. Зна-
чително по-висока е смъртността сред хоспита-
лизираните болни. Тя варира в широки граници: във 
Великобритания се съобщава за 5.7% смъртност 
(без обхващане на възрастта над 74 години), а 
стойностите сред хоспитализирани болни са от 
8% до 14%. Редица европейски страни съобщават 
подобни данни в рамките на 4-10% (Финландия, 
Швеция, Испания). Смъртността в САЩ и Канада 
показва тенденция за покачване спрямо данните 
за Европа. Това е следствие на факта, че в болница 
постъпват пациенти с тежко протичащи пневмо-
нии или с други хронични болести. 

Смъртността сред пациенти с тежки ППО, изис-
кващи лечение в интензивно отделение, е значи-
телно по-висока. Проучване във Великобритания, 
основаващо се на данни от отделения за спешна 
и интензивна терапия, посочват болнична смър-
тност над 50%. Почти всички починали пациенти 
са имали нужда от механична вентилация. При 
широко многоцентрово проучване в четири 
центъра за спешна и интензивна терапия във 
Франция се съобщава за 35% смъртност при 
пациенти с тежко протичаща ППО. При пациен-
ти с необходимост от механична вентилация 
смъртността е около 52%. Проучвания в Испания 
посочват, че смъртността сред болни с тежко 
протичащи ППО, лекувани в интензивно отделе-
ние, е 22-36%. Значително висока (61%) е смърт-
ността сред пациенти, лекувани в интензивно 
отделение и изискващи механична вентилация. 

Всички съвременни проучвания доказват, че смър-
тността при пациенти с ППО зависи от тежест-
та на възпалителния процес, мястото на прилага-
ното лечение и необходимостта от интензивна 
терапия и механична вентилация. Най-висока (с 
известни разлики за различните страни) е смър-
тността сред пациенти с тежко протичаща 
пневмония, лекувани в интензивни отделения и с 
необходимост от механична вентилация. 

Заболяемост и смъртност в България

На Табл. 1А е представена заболяемостта от 
ППО при възрастни пациенти в България за перио-
да 1995-2004 г. (по данни на Националния център 
по здравна информация). От таблицата се вижда 

неравномерното разпределение на болните през 
период от десет години. Независимо от това 
прави впечатление, че до 2002 г. има относител-
но постоянство в общия брой заболели, докато 
след това броят им значително нараства: през 
2002 г. – с 14 150, а през 2003 г. – с 19 323 в срав-
нение с 2001 г. На практика липсват обективни 
обстоятелства, които биха могли да обяснят 
тези нереално големи различия. Съвременната 
епидемиология и медицинска статистика са науч-
ни дисциплини и с техните методи на изследване 
не могат да бъдат обяснени тенденцията на 
заболяемост в България. Анализът на статичес-
ките данни единствено показва наличие на субек-
тивизъм и липса на приложими единни критерии 
в диагностиката на ППО, както в доболничната, 
така и в болничната помощ. Това подчертава 
необходимостта от клиничен консенсус за диаг-
ностика и лечение на ППО в България.

Вторият важен епидемиологичен показател при 
оценка заболяемостта и терапевтичния успех 
при ППО е смъртността при възрастни, показан 
за периода 1995-2004 г. на Табл. 1Б. Сравнител-
ните данни между стойностите на заболяе-
мостта и смъртността от ППО показва една 
тенденция на неравномерно увеличаващ се брой 
заболели, което още веднъж отразява липсата 
на единни критерии. 

Епидемиологията на инфекциозните болести е 
съвременен метод, който безпристрастно отра-
зява състоянието на диагностиката и лечението 
на определена нозологична единица. Необходима 
е постоянна система за контрол при спазването 
на единни правила в доболничната и болничната 
помощ. Целта на настоящия национален консенсус 
е да се постигне желания еквивалент в диагнос-
тичната оценка на най-широко разпространено-
то възпалително заболяване на ДДП. 

Година Брой На 100 000 
население

1995 31 080 450.3

1996 32 854 500.3

1997 23 946 365.3

1998 24 645 376.1

1999 22 843 348.5

2000 24 375 371.8

2001 21 865 342.1

2002 35 715 550.0

2003 40 542 635.0

2004 38 270 599.8

Таблица 1A. Заболяемост от 
ППО в България през периода 
1995-2004 г. (по НЦЗИ).

Година Брой На 100 000 
население

1995 2668 38.6

1996 2831 41.0

1997 2706 39.2

1998 2203 32.0

1999 1928 28.0

2000 1972 28.7

2001 1461 21.8

2002 1380 20.6

2003 1405 21.0

2004 1272 19.0

Таблица 1Б. Смъртност от 
ППО в България през периода 
1995-2004 г. (по НЦЗИ).
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Клинични синдроми 

Клиничната характеристика на ППО е резултат 
на консолидацията на нормално стерилния белод-
робен паренхим (лобул, сегмент, лоб и т.н.) от 
възпалителен инфилтрат. Тя съдържа следните 
елементи: (1) бронхо-белодробен синдром, (2) феб-
рилно-интоксикационен синдром, (3) рентгеноло-
гичен белодробен инфилтрат и (4) лабораторна 
констелация.

Голям клиничен проблем е разграничаването на 
ППО от инфекциите на горните дихателни пъти-
ща (ГДП) и от други състояния с подобни симп-
томи като белодробния тромбоемболизъм (БТЕ), 
сърдечната недостатъчност и др. Пневмонията 
е вероятна при комбинация от остро появила 
се кашлица и поне един от следните симптоми: 
нови признаци на огнищно засягане на белодробен 
паренхим, задух, тахипнея, повишена телесна 
температура с давност над 4 дни.147 Съмненията 
за пневмония изискват потвърждение с конвенци-
онална рентгенография на гръден кош.

При голяма част от пациентите с ППО (амбула-
торни и при хоспитализирани) не се регистри-
рат класическите физикални белези (перкусионно 
притъпление, бронхиално дишане или бронхое-
гофония).15, 41, 98, 123 По-възрастните пациенти се 
представят с оскъдна симптоматика, а инфор-
мацията от анамнезата и физикалното изследва-
не често не успява да потвърди или отхвърли с 
достатъчна сигурност диагнозата.17, 126 

Бронхо-белодробен синдром. Признаците са 
кашлица (над 90%), диспнея (66%), повишено коли-
чество и/или променен цвят на храчките (66%), 
плеврална болка (50%), аускултация на влажни 
хрипове (късни инспираторни пукания), отслабено 
или липсващо дишане, скъсен перкуторен тон, 
усилен (при инфилтрат) или отслабен (при плевра-
лен излив) гласов фремитус, бронхиално дишане, 
бронхоегофония и плеврално триене.

Фебрилно-интоксикационен синдром. Признаците 
са повишена телесна температура (по-рядко при 
възрастни пациенти), астено-адинамичен синд-
ром, главоболие, ставно-мускулни болки, нереспи-
раторна симптоматика (доминира особено при 
по-възрастни болни – промени в съзнанието). 

Етиологични специфики в клиничната характе-
ристика. Най-честите симптоми на ППО са по-
вишена температура, кашлица, храчки, плеврална 
болка, а в по-тежките случаи – и задух. 

При класическата пневмококова ППО с паренхим-
на консолидация храчките могат да имат типи-
чен ръждив оттенък (понякога примесени с жилки 
чиста кръв). В началото на болестта обикновено 
са серозни, оскъдни до липсващи, а по-късно са 
зеленикави (гнойни). Фебрилитетът е по-изразен 
в следобедните часове, нощем, или е с незначи-
телни денонощни промени. Понякога има едно или 
няколко начални втрисания. В около 10% от случаи-
те се регистрира лабиален herpes simplex. Често 
при вдишване има плеврална болка. В разгара на 
болестта и при оформяне на паренхимния инфил-
трат при палпация се регистрира усилен гласов 
фремитус, при перкусия – притъпление, а при 
аускултация – бронхо-везикуларно или бронхиално 
дишане. Появата на плеврален излив променя аус-
култаторната находка – регистрира се отслабва-
не до липса на дишане, отслабен гласов фремитус 
на фона на перкусионно притъпление, бронхоего-
фония в началото на набиране на излива.17

Стафилококовата ППО често се развива в хода 
на грипна епидемия. Клиничната й картина е по-
остра (тахикардия, тахипнея, цианоза). Физикал-
ната находка е подобна на тази при пневмококо-
ва ППО. Стафилококовата ПОП е характерна за 
наркозависими индивиди.17, 41

Хемуфилусната ППО (H. influenzae) протича в 
едни случаи остро (алкохолици, имуносупресира-
ни), с клинична картина, сходна на пневмококова-
та ППО. В други случаи започва постепенно (при 
придружаващи хронични белодробни болести), 
със субфебрилна температура, кашлица, нараст-
ващо количество на храчки и задух, а понякога – с 
миалгия и артралгия.17, 41

При ППО, причинена от M. catarrhalis, често се 
касае за пациенти с предшестваща ХОББ и със 
средна възраст над 60 години. При значителна 
част от болните са налице предхождащи болес-
ти като захарен диабет, малигнени болести 
или продължително кортикостероидно лечение. 
Инфекцията е характерна за годишния интервал 
между месец октомври и май. Обикновено проти-

IV. КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ча по-леко – като обостряне на хроничен брон-
хит. Рядко е с изявена клинична картина, подобна 
на пневмококова ППО.17

Пневмония, причинена от K. pneumoniae, Echerichia 
coli, Proteus spp., P. aeruginosa, Acinetobacer cal-
coaceticus и други проблемни Грам (–) микроорга-
низми, обикновено е остро протичаща, с цялата 
клинична констелация, характерна за пневмококо-
вата ППО. Разликата е, че в по-голямата част от 
случаите се развива върху терен, предварително 
увреден от хронични болести, или при пациенти с 
алкохолна или никотинова злоупотреба.17, 41

При инфекции с Mycoplasma и Legionella най-често 
липсват храчки през целия курс на болестта. При 
тези класически „атипични” ППО доминират из-
вънбелодробни симптоми – главоболие, миалгия. 
В последно време обаче „атипичните” симптоми 
се проявяват и при пневмококова ППО, което 
затруднява разграничаването им.17

При вирусни пневмонии (в по-голямата си част 
предизвикани от грипен, парагрипен или респира-
торно-синцитиален вирус) началните симптоми 
(първите 3-5 дни) носят характеристиката на 
съответната вироза. При грипен вирус А и В 
е налице остро покачване на телесната тем-
пература, втрисане, главоболие, гърлобол, суха 
кашлица, хрема. Грипната инфекция е самоогра-
ничаваща се, но в отделни случаи (имуносупресия 
или придружаваща болест) се развива тежка 
животозастрашаваща пневмония. В тези случаи 
се появява задух, изразена физическа слабост, 
гнойни храчки, персистиращ фебрилитет, кои-
то говорят за вторична бактериална инфекция, 
налагаща хоспитализация.17 

Ако причинителят е респираторно-синцитиален 
вирус, пневмонията обикновено се предшества 
от симптоми, характерни за ГДП, като дразнене 
в областта на фаринкса и трахеята. По-късно се 
появяват характерните за пневмония свиркащи 
или влажни хрипове, а в по-тежките случаи (иму-
нокомпрометирани болни и хронични придружа-
ващи болести) се добавят фебрилитет, продук-
тивна кашлица и задух. 

При останалите, по-рядко срещащи се, вирус-
ни ППО в една или друга степен се повтарят 
описаните по-горе симптоми, като при някои от 
тях се появява и характерен обрив или лигавични 
лезии (морбили, варицела, херпес симплекс), гаст-
роинтестинални симптоми (аденовирус), харак-

терни рентгенологични промени (chicken pox при 
варицела), мононуклеозен синдром с лимфаденопа-
тия (Еpstein-Barr virus) или мултиорганно засягане 
(Cytomegalovirus).

При 85% от амбулаторните ППО и при 65% от 
хоспитализираните пациенти не се регистрира 
притъпление, бронхиално дишане или бронхоего-
фония. По-възрастните пациенти се представят 
с оскъдна симптоматика. За жалост информа-
цията от анамнезата и физикалното изследване 
не е в състояние да потвърди или отхвърли с 
достатъчна сигурност пневмонията. 

Рентгенологични характеристики. Всички съвре-
менни дефиниции за пневмония изискват задължи-
телно доказване на рентгенологичен инфилтрат. 
Лобарният инфилтрат е типичен за пневмококо-
ва пневмония, но в последните години по-често 
се регистрират рентгенологични признаци за 
бронхопневмония, отколкото за лобарни инфилт-
рати. При „атипичните” ППО по-чести са интер-
стициалните инфилтрати, особено при инфекции 
с M. рneumoniae.

Корелация на симптоми и клинично 
протичане с предполагаем причинител

Клиничното протичане на ППО (симптоми и рен-
тгенологична находка) не е надежден критерий 
за предполагаем причинител и не трябва да се 
приема за надеждна практика, а само за допълни-
телен ориентир.6, 17, 37, 57 Понятието „атипична” 
пневмония има само ориентировъчно значение и 
в никакъв случай не трябва да се счита за задъл-
жителен критерий.

За улеснение на клиницисти и семейни лекари за 
правилен избор на начално емпирично лечение 
ППО могат да се разделят условно на типични и 
„атипични”. 

Типичните се отличават със следните признаци: 
(а) остро начало, (б) по-тежко протичане и по-
лоша прогноза, (в) по-изразена физикална наход-
ка, (г) пропорционалност на рентгенологична и 
физикална находка, (д) по-изразени биохимични 
промени. 

„Атипичните” ППО се отличават с: (а) по-остро 
начало, (б) по-леко протичане и по-добра прогноза, 
(в) по-оскъдна физикална находка, (г) непропорцио-
налност на рентгенологична и физикална находка 
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(„много се вижда, малко се чува”), (д) по-слабо изра-
зени биохимични промени, (е) тенденция за поява 
на общи симптоми от извънбелодробен произход 
(главоболие, ставно-мускулни болки и др.). 

Критерии за дехоспитализация

Веднъж хоспитализиран и получил адекватна АМТ, 
пациентът подлежи на най-важната клинична 
оценка – кога може да бъде изписан и какви са 
критериите за стабилност на състоянието му. 
За да бъде изписан, пациентът трябва да има 
стабилни жизнени показатели, адекватна оксиге-
нация при дишане на стаен въздух, да е в състо-
яние да приема перорални антибиотици и да е 
възвърнал преморбидната си психическа стабил-
ност (Табл. 2). Трябва да бъде изключен всеки друг 
психичен или соматичен проблем, който изисква 
болнично лечение.14, 30, 35, 51, 53, 61, 62, 115

Средното време за настъпване на клинична ста-
билност при нискорисковите пациенти е 3-4 дни, 
за пациентите с умерен риск – 4 дни и за високо-
рисковите пациенти – 6 дни. Веднъж стабилизи-
ран, пациентът с ППО има риск за сериозни кли-
нични усложнения около 1% или по-малко, дори и при 
най-тежко болните. Обратно, пациентите, които 
са изписани преди клинично стабилизиране, имат 
по-висока смъртност и честота на повторна хос-
питализация, и по-бавно се връщат към обичайна-
та си физическа активност. Въпреки различията 
в критериите за клинична стабилност, които се 
цитират в различните проучвания, общото в тях 
е, че акцентират върху важността на овладяване 

на фебрилитета, подобрението на респиратор-
ните симптоми, способността за приемане на 
орални антибиотици и липсата на други съпътст-
ващи клинични проблеми. 

Важен е въпросът за преминаването от парен-
терална на перорална терапия. Досегашната ин-
формация е, че по-ранното преминаване не повли-
ява допълнително крайните клинични резултати. 
Данните сочат, че при преминаване на перорална 
терапия, не е необходимо по-близко наблюдение 
на пациентите в следващите 24 часа.

Състоянието на пациентите се стабилизира за 
различно време – според началната тежест на 
пневмонията, наличието или отсъствието на 
придружаващи болести и терапевтичния отго-
вор. Една седмица след началото на пневмонията 
около 80% от пациентите все още имат обща 
слабост и кашлица, а 50% имат задух и отделят 
храчки. С оглед прецизния контрол на болните с 
ППО е необходимо изработване на практични на-
соки, ползващи обективни критерии за оптимал-
ни срокове на лечение, изписване, терапевтично 
поведение в и извън болницата.

Макар да липсват единни и утвърдени критерии 
за нормалните срокове за резорбция на една 
ППО, прецизната клинична оценка изисква условно 
разграничаване на следните форми:

• бавно резорбираща се пневмония 
• нерезорбираща се (прогресираща) пневмония 
• абсцедираща пневмония.

Критериите за бавно резорбираща се пневмония 
са следните:

• фебрилитет > 3 дни
• влажни хрипове > 6-7 дни
• упорита кашлица > 10 дни
• персистиране на > 50% от рентгенологичния 

инфилтрат > 14 дни
• липса на пълна резорбция на рентгенологич-

ния инфилтрат до 28 дни при субективно 
клинично подобрение.

При нерезорбираща се пневмония описаните 
по-горе симптоми, независимо от интензивната 
АМТ, персистират в различни комбинации и сте-
пен на изразеност повече от 28 дни при липса на 
рентгенологична промяна. 

Таблица 2. Критерии за клинична стабилност и изписване 
на пациент с ППО.

1. Стабилни жизнени показатели в рамките на 24 

часа (телесна температура ≤ 37.8o C, честота 

на дишане < 24/мин, сърдечна честота < 100/

мин, систолно налягане > 90 mm Hg, кислородна 

сатурация > 90% при стаен въздух или на премор-

бидно ниво при пациенти с ХОББ или домашна 

кислородотерапия)

2. Пациентът е в състояние да приема орални 

антибиотици.

3. Пациентът е в състояние нормално да се храни 

и да приема вода.

4. Пациентът е в нормално психическо състояние 

или в обичайното преди болестта.

5. Липсват други активни психични или соматични 

болести, изискващи болнично лечение.
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V. ИЗВЪНБОЛНИЧНА И БОЛНИЧНА ДИАГНОСТИКА 

Извънболнична диагностика

Пациентът пристига за извънболнична помощ 
с оплаквания от кашлица, задух и т.н., но не и с 
диагноза. Три са важните въпроси, на които лека-
рят трябва да си отговори: 

1. Дали се касае за инфекция на дихателните 
пътища, или за друго неинфекциозно заболява-
не (астма, ХОББ, сърдечна недостатъчност, 
белодробен инфаркт и т.н.)? 

2. Ако това е инфекция, коя част на дихателни-
те пътища е ангажирана – за пневмония ли се 
касае или за остър бронхит? 

3. Инфекцията вероятно е вирусна или бакте-
риална (или и двете) и кой е вероятният 
причинител? Преценката е трудна, тъй като 
рутинно микробиологично изследване в извън-
болничната практика не се препоръчва. 

Кога да се подозира аспирационна пневмония? 
За аспирация трябва да се мисли при пациенти 
с данни за остра инфекция на ДДП и смущения в 
гълтането – например след мозъчен инсулт и при 
някои психиатрични заболявания. В тези случаи за-
дължително се назначава рентгеново изследване.

Кога да се подозира сърдечна недостатъчност? 
Сърдечна недостатъчност се подозира при 
възраст над 65 години, по-често е при мъже, при 
ортопнея или изместен наляво сърдечен удар, или 
анамнеза за прекаран миокарден инфаркт.27, 29

Кога да се подозира белодробен тромбоембо-
лизъм? При данни за остра инфекция на ДДП и 
съмнение за БТЕ има два подхода: (1) ако липсват 
данни за дълбока венозна тромбоза (ДВТ), иммо-
билизация през последните 4 седмици, анамнеза 
за ДВТ или БТЕ, хемоптиза, пулс над 100/мин и 
малигнено заболяване, БТЕ е малко вероятен; (2) 
ако е налице поне една от следните признаци: 
анамнеза за ДВТ или БТЕ, иммобилизация през 
последните 4 седмици или малигнено заболяване, 
може да се подозира БТЕ.148

Кога да се подозира хронична пулмопатия (аст-
ма, ХОББ)? При наличие на поне две от следните 
признаци: хриптене, удължено издишване, тютю-

нопушене и анамнеза за алергия. Тогава се изис-
ква назначаването на функционално изследване 
на дишането за евентуално наличие на хронична 
пулмопатия (астма, ХОББ).139

Как да се разграничи пневмонията от други рес-
пираторни инфекции (трахеит, бронхит, бронхи-
олит)? Пневмония се подозира при наличието на 
остра кашлица плюс един от следните белези: 
новопоявила се локална аускултаторна находка, 
диспнея, тахипнея, фебрилитет с продължител-
ност над 4 дни. При наличието на тези данни се 
назначава рентгеново изследване. Рентгеног-
рафията на гръден кош е златният стандарт в 
диагнозата на пневмонията.

Налага ли се микробиологично изследване в 
извънболничната помощ? В условията на извън-
болнична помощ не се назначава рутинно. Мик-
робиологичното изследване идва в съображение 
при неуспех от приложената АМТ. Изследване на 
храчки за M. tuberculosis се назначава при наличие 
на персистираща продуктивна кашлица, продъл-
жителен астено-адинамичен синдром, загуба на 
тегло, нощни изпотявания, рискови фактори за 
туберкулоза (контакт с туберкулоза, малцинст-
вена група, лош социален статус, други условия 
за имуносупресия). Серологични изследвания се 
назначават само по епидемиологични и клинични 
съображения за конкретен случай.

Други изследвания в условията на извънболнична 
помощ. Пулсоксиметрията е средство за проста 
оценка на оксигенацията.

Болнична диагностика

Диагностични методи (освен рентгенологично 
изследване, което е задължително) се назнача-
ват в зависимост от тежестта на пневмония-
та.

Лабораторни изследвания. Включва: (а) пълна кръв-
на картина (хемоглобин, левкоцити, тромбоцити, 
диференциално преброяване на белия кръвен ред); 
(б) серумна урея, креатинин, електролити, чер-
нодробни ензими; (в) CRP (където е възможно); (г) 
кръвно-газов анализ/пулсоксиметрия; (д) хемокул-
тури (при необходимост от хоспитализация се 
назначават при всички пациенти).84, 132
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Микробиологично изследване на храчки. Назнача-
ва се при пациенти, отделящи гнойни храчки и 
нелекувани предварително с антибиотик, както 
във всички случаи с тежка пневмония или при 
липса на подобрение от АМТ. Директно оцветя-
ване по Gram се назначава при наличие на гнойни 
храчки (извършва се непосредствено след отде-
лянето им). Критерий за годността на храчката 
за микробиологично изследване е светлинно-мик-
роскопско изследване с малко увеличение (x 100): 
наличие на поле на ≤ 10 плоски епителни клетки 
и ≥ 25 полиморфоядренни неутрофилни левкоци-
ти.110 Ако има растеж на посявка, оправдана е 
идентификацията на бактериалния щам и анти-
биограма на морфотипа, подсказан от препара-
та по Gram.

Антигенни тестове. Уринен антигенен тест 
за L. pneumophila се препоръчва при пациенти с 
тежка ППО и в случаи на клинично и епидемиоло-
гично подозрение за легионелна инфекция. 

Серологични тестове. Назначаването им не се 
препоръчва. Серологични тестове за M. pneu-

moniae, C. pneumoniae и Legionella са по-полезни 
при епидемиологични проучвания, отколкото за 
рутинно приложение при конкретен пациент.

Молекулярни тестове. Амплификационните тес-
тове (PCR) не се прилагат за рутинна диагнос-
тика. 

Инвазивни диагностични методи за микробиоло-
гичен материал. Диагностична плеврална пункция 
се извършва във всички случаи, когато количес-
твото на излива е сигнификантно (≥ 10 mm на 
сонография). Трансторакална тънкоиглена аспи-
рация може да се приложи само при затегнати 
случаи с ограничен инфилтрат и безрезултатна 
диагностика до момента (поради потенциален 
риск). Трансбронхоскопска протективна четко-
ва биопсия и бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ) са 
метод на избор при липса на резорбция. Трансб-
ронхоскопска катетър-аспирация се препоръчва 
при интубирани пациенти и по показания – при 
неинтубирани, ако газообменният статус позво-
лява. 
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Според своята тежест ППО се представят в 
много широк спектър – от леки до животозаст-
рашаващи и смъртоносни заболявания. Затова 
смъртността е най-често използваният показа-
тел, свързан с оценката на пневмониите. Същес-
твуват и други критерии. 

Възраст. В много проучвания тя е свързана сиг-
нификантно със смъртността от пневмония.18, 53, 

94 Последните данни обаче показват, че възраст-
та сама по себе си не е прогностичен фактор.70     

Наличие на придружаващи болести – сърдечна не-
достатъчност,67 коронарно заболяване,50 инсулт, 
захарен диабет,94 хронични пулмопатии,89 рак и 
други придружаващи болести имат статисти-
чески достоверна стойност като прогностичен 
показател при болни с ППО. Важността на тях-
ното значение обаче е неясна, поради различната 
им степен на тежест.  

Дихателна честота. Повишената дихателна 
честота е един от най-сигурните индикатори на 
тежестта на пневмонията.18, 94 Въпреки наличие-
то на линейна зависимост между този показател 
и смъртността, в клиничната практика се счи-
та, че тахипнея от 30/мин и повече е показател 
за тежко заболяване. 

Ментален статус. Промененото съзнание е 
независим рисков фактор в много проучвания.18, 94 
За неговата оценка се използват различни скали. 
Много удобна и лесно приложима е Abbreviated 
Mental Test Score. Тя се използва в оценъчната 
схема на консенсуса на BTS.20

Артериално кръвно налягане. Систолно налягане 
< 90 mm, диастолно ≤ 60 mm или наличието на 
септичен шок при приемане са лоши прогностич-
ни фактори.18, 143

Кръвни газове. Хипоксемията е важен критерий 
за тежестта на пневмонията сред всички въз-
расти. Необходимостта от прилагане на PEEP 
или допълнителен кислород с концентрация над 
60% са лоши прогностични фактори.

Промени в броя на левкоцитите. Левкопения (< 4.0 
G/L) и левкоцитоза (> 20.0 G/L) при приемане се 
съпътстват с повишена смъртност. Резултати-
те от многофакторните анализи показват, че 
левкопенията е по-важен параметър.44, 53

Рентгенологични промени. Двустранното анга-
жиране или засягане на повече от два лоба на 
рентгенографията са свързани с тежко проти-
чане на пневмонията. Наличието на двустранни 
плеврални изливи също е свързано с повишена 
смъртност.18, 53, 64

Микробиология. Положителните хемокултури, 
независимо от изолирания патоген, се съпътст-
ват с лоша прогноза.18, 82, 139 Това е особено валид-
но за S. pneumoniae, Грам (–) бактерии S. aureus и 
P. aeruginosa. Макар че легионелните инфекции не 
показват пряка връзка с повишена смъртност, в 
редица проучвания, използващи многофакторен 
анализ на различни рискови фактори, те са вто-
рият по честота изолат при пациенти, приети 
в интензивно отделение. Следователно винаги 
при тежка пневмония трябва да се има предвид 
L. pneumophilla. 

За оценка тежестта на пневмониите са съз-
дадени различни модели. Използваният в САЩ 
Pneumonia Severity Index (PSI) стратифицира 
пациентите в пет категории, което дава въз-
можност за оценка не само на тежките, но и на 
леките пневмонии (Табл. 4).49 Болните, попаднали 
в клас I например, имат показател за смъртност 
0.1–0.4%, поради което са подходящи за амбула-
торно лечение; хоспитализацията при тях е едва 
5.5%. 

В консенсуса на BTS се използват три лесно 
измерими параметъра, с които се идентифи-
цират тежките пневмонии. Пациентите имат 

VI. ОЦЕНКА НА ТЕЖЕСТТА 

Таблица 3. Скала за точкова оценка на менталния статус 
(Abbreviated Mental Test Score). 

№ Пациентът може да цитира Точки
1. Възраст 1

2. Дата на раждане 1

3. Време (до най-близкия час) 1

4. Година 1

5. Име на болницата  1

6. Разпознаване на две личности

(напр. лекар, сестра)
1

7. Собствен адрес 1

8. Датата на Първата световна война 1

9. Име на държавния глава

(президент, монарх)
1

10. Броене обратно от 20 до 1 1
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двадесет и един пъти по-висока смъртност, ако 
притежават два или повече от следните главни 
прогностични фактори: (1) дихателна честота
≥ 30/мин; (2) диастолно артериално налягане ≤ 60 
mm Hg и (3) серумна урея > 7 mmol/L. Чувствител-
ността на този подход е 88%, специфичността 
– 79%, фалшиво положителни случаи – 21%, фалши-
во отрицателни – 12%. Този подход е валидизиран 
в САЩ и Нова Зеландия, където чувствителност-
та и специфичността са около 80%.40, 110

Една модификация на предлаганата скала повиша-
ва чувствителността за сметка на специфич-
ността чрез прибавяне на четвърти показател –
менталния статус на пациента. В случая се из-
ползва Abbreviated Mental Test Score, като стой-
ности под 8 (от всичко 10 точки) са индикатор 

за нарушено съзнание.121 Скалата е валидизирана 
в Англия и резултатите показват 83% чувстви-
телност, 70% специфичност, 97% отрицателна 
прогностична стойност и 26% положителна прог-
ностична стойност. При корелация с показателя 
смъртност, честотата на леталните случаи в 
групата на пациентите без нито един базисен 
показател е 2.4%, при наличието на един –
8%, при два – 23% и при три – 83%.

Предлаганата стратегия за оценка на тежест-
та на пневмонията е лесна за приложение както 
в амбулаториите, така и в болниците. Според 
нея пациентите се категоризират в три групи: 

(1) нисък риск от смърт (0.1–0.4%) – показани са 
за лечение в дома или за ранно изписване;

(2) висок риск от смърт (22–30%) – трябва да се 
лекуват като тежка пневмония;

(3) в някои случаи, когато са намесени индивиду-
ални фактори, независимо дали са свързани с 
риск от смъртен изход, е необходима индиви-
дуална клинична преценка.

Пациенти с два или повече показателя имат 
висок риск от смъртен изход. В случаите, когато 
оценката е неясна, клиничната оценка е полезна 
чрез използване на допълнителни критерии, има-
щи независима стойност за изхода на пневмони-
ята. Възраст под 50 години и липсата на прид-
ружаващи болести могат да се използват като 
предварителни критерии за идентифициране на 
пациенти с много добра прогноза, подходящи за 
домашно лечение.

Критерии за оценка на тежестта 

Основни критерии:

• обърканост – новопоявило се нарушение на 
съзнанието, дефинирано според Abbreviated 
Mental Test Score в 8 или по-малко от 10 точки;

• урея > 7 mmol/L;
• дихателна честота ≥ 30/мин;
• артериално налягане – ниско систолно наля-

гане < 90 mm Hg и/или диастолно < 60 mm Hg.

Таблица 4. Скала за оценка на стапента на риска. 

Критерии Точки
Възраст
(Мъже/години; Жени/години – 10)

АНАМНЕЗА
Старчески дом +10

Предшестващо заболяване:

  Тумор +30

  Чернодробно заболяване +20

  Сърдечно заболяване +10

  Съдова болест +10

  Бъбречно заболяване +10

КЛИНИКА 
Дезориентация +20

Дихателна честота > 30/min +20

Систолно налягане < 90 mm Hg +20

Температура < 35°С +15

Температура > 40°С +15

Сърдечна честота ≥ 125/min +10

ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ
рН < 7,35 +30

BHS > 30 mg/dl +20

Na+  < 130 mmol/l +20

кр. захар > 250 mg/gr +10

Ht < 30% +10

РаО
2
 < 60 mmHg +10

Плеврален излив +10

СТЕПЕН НА 
РИСКА 

СБОР СМЪРТНОСТ

I    (пациенти < 50 г. без 

рискови фактори)

0,4 %

II < 70 0,8 %

III 71-90 2,8 %

IV 91-130 8,5 %

V > 130 31,1 %

Амбулаторно 

лечение

Хоспита-

лизация}
}
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Допълнителни критерии: 

• хипоксемия (SaO
2
 < 92% или PaO

2
 < 8.0 kPa);

• двустранно или мултилобарно въвличане на 
рентгенография. 

Тези критерии могат да помогнат на клиничната 
оценка, тъй като са лесно достъпни в болница.

Предварителни критерии: 

• възраст над 50 години;
• наличие на придружаващи болести. 

Липсата на някой от тези критерии помага за 
идентифициране на болни с нисък риск. 

Всяко от
• нарушен ментален статус

• урея > 7 mmol/L

• дихателна честота ≥ 30/мин.

• артериално налягане (систола < 90 mm Hg, диастола ≤ 60 mm Hg)

• възраст ≥ 65 години

0–1 2 3 или повече

Фигура 2. CURB оценка на тежестта на ППО (Confusion, Urea, Respiratory rate, Blood pressure).

Група 1

Ниска смъртност 

(1.5%)

Група 2

Средна смъртност 

(9.2%)

Група 3

Висока смъртност 

(22%)

Подходящи

за домашно 

лечение

Обмисли 

хоспитализация

Лечение в 

интензивно 

отделение, особено 

при резултат 4-5

Основни прогностични критерии
• нови ментални разстройства

• дихателна честота ≥ 30/мин 

•  артериално налягане: систола < 90 mm Hg и 

диастола ≤ 60 mm Hg 

Нито един Наличие на един
Наличие на два 

или повече

Обмисли предвари-
телни критерии:

•  възраст > 50 години

•  придружаващи 

болести

Обмисли предварител-
ни критерии:

• SaO
2
 < 92%

•  двустранна, мулти-

лобарна

Лечение в дома

Клинична оценка

Лечение в болница

Фигура 1. Алгоритъм за прогностична оценка на ППО.

Да

Не
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Началната АМТ при болни с ППО по правило е 
емпирична и в повечето случаи e широкоспек-
търна. Тя цели да покрие най-вероятния причи-
нител при конкретния болен. Понастоящем има 
множество утвърдени лекарствени средства с 
висока ефективност. От изключителна важност 
е адекватната (достатъчно висока) дозировка 
на медикаментите. Дозите трябва да бъдат 
съобразени с наличието на чернодробна или бъб-
речна недостатъчност. Подходът при избора на 
емпирична начална АМТ, представен по-долу, е до 
голяма степен съобразен с последните препо-
ръки на Европейската респираторна асоциация 
(ERS).147 Основните постановки за поведение при 
избора на лечение не се различават принципно 
от тези, залегнали в по-ранните документи на 
Американската (ATS) и Британската (BTS) тора-
кални асоциации.7, 20

Подход при определяне
на начална емпирична терапия

Традиционният подход при избора на лечение, 
основаващ се на преобладаващия синдром (ти-
пична/„атипична” пневмония), не е достатъчно 
обоснован и надежден.39, 102 Счита се, че по-пра-
вилното поведение е избор на лечение в зависи-
мост от индивидуалния риск за смъртност. Това 
позволява вземане на обосновано решение за най-
подходящите условия за лечение (амбулаторно, 
в болница, в интензивно отделение). Рискът за 
смъртност зависи от тежестта на пневмония-
та и допълнителни рискови фактори, и позволява 
разграничаване на три категории болни: (1) нисък 
риск – болни с лека пневмония, които могат ус-
пешно и безопасно да бъдат лекувани амбулатор-
но; (2) повишен риск – болни със средно тежка 
пневмония, които трябва да бъдат хоспитализи-
рани; (3) висок риск – болни с критерии за тежка 
пневмония, с висок риск за фатален изход и необ-
ходимост от лечение в интензивно отделение.

Когато се провежда амбулаторно лечение, след 
24–48 часа трябва да се направи клинична прео-
ценка на състоянието, защото влошаването в 
този период е най-вероятно. Хоспитализацията 
в тези случаи не е много честа (около 7.5%), но 
тези пациенти са със значително повишен риск 
от летален изход. В случай на колебание предпо-

читаният избор е лечение в болница.147 Тежките 
ППО налагат лечение в интензивно отделение.

Бързото започване на АМТ е задължително и 
правилният й избор още в началото е от кри-
тично значение за успеха на лечението.100, 129 
Задължително е това да стане до втория час от 
хоспитализацията и в рамките на първия час от 
постъпването в интензивно отделение.

Емпиричната АМТ при всеки конкретен болен с 
пневмония се основава на принципа за избор на 
антибиотик спрямо най-вероятния причинител. 
Изборът на медикамент при конкретен болен не 
винаги е лесен и се определя от няколко основни 
критерия. Най-важни от тях са: (1) вероятни 
причинители според тежестта на пневмонията 
и допълнителните рискови фактори; (2) честота 
(обща и локална) на резистентност на причини-
телите; (3) предварителна употреба на анти-
микробни средства; (4) съобразяване с поноси-
мостта и токсичността на лекарствата при 
конкретния болен. По правило лечението винаги 
трябва да осигури висока и сигурна активност 
спрямо S. pneumoniae. Емпиричната АМТ при бол-
ни с тежка пневмония в интензивно отделение 
трябва да отчита по-голямата честота на ти-
пични причинители, Legionella spp., P. aeruginosa и 
Грам (–) ентеробактерии.147

При избора на начална емпирична АМТ трябва да 
бъдат съобразявани и редица рискови фактори, 
свързани с по-висока честота на определени при-
чинители (Табл. 5). 

VII. ЕМПИРИЧНА АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЯ 

Таблица 5. Рискови фактори и вероятни причинители на ППО.

Рисков фактор Причинител
ХОББ и/или

бронхиектазии

Н. influenzae, Грам (–) енте-

робактерии, P. aeruginosa

Скорошна

хоспитализация

Грам (–) ентеробактерии,

P. aeruginosa

Скорошно 

антимикробно лечение

Грам (–) ентеробактерии,

P. aeruginosa

Аспирация Смесена инфекция, анаероби

Грип S. aureus, S. pneumoniae,

H. influenzae

Контакт с животни С. burnetii

Контакт с птици С. psittaci

Венозни наркомани S. aureus – MSSA, MRSA

Лечение с 

кортикостероиди

P. aeruginosa, Aspergillus spp.
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Разпознаването на рисковите фактори за нали-
чие на Грам (–) ентеробактерии или P. aeruginosa 
(ХОББ/бронхиектазии, скорошна хоспитализация 
или антимикробно лечение и подозирана аспи-
рация) е особено важно, защото това налага 
различен подход към началната емпирична АМТ. 
Вероятността за тяхното участие доближава 
50%, когато са налице три от четирите рискови 
фактора за това.

Начална емпирична 
антимикробна терапия

Не е доказано дали и до каква степен определени 
антимикробни и фармакологични предимства на 
отделни препарати са свързани с по-добър резул-
тат при лечението на ППО с различна тежест.147 
Повечето данни са от наблюдения за установява-
не на еквивалентност на медикаментите; в тях 
не са включвани болни с тежки пневмонии или с до-
кументирани и проследени критерии за тежест.

Препоръчителните и алтернативните антимик-
робни средства за лечение на ППО според мяс-
тото на провеждане на лечението, тежестта и 
рисковите фактори са представени на Табл. 6.147 
Когато е посочен повече от един медикамент, 
подреждането не означава непременно предпочи-
тание или предимство на препарата на по-предно 
място. Трябва да се има предвид, че преобладава-
щото използване на един медикамент носи висок 
риск за индуциране на микробна резистентност.

Според мястото на провеждане на лечение 
пациентите с ППО могат да се разделят на две 
големи групи: (1) лекувани в амбулаторни условия 
и (2) лекувани в болница. Последната група обх-
ваща две подгрупи: (а) пациенти с лека и средно 
тежка пневмония, чието лечение се провежда в 
болничните отделения, и (б) пациенти с тежка 
пневмония, лекувани в интензивно отделение.

Най-голяма група са пациентите, показани за 
лечение в амбулаторни условия с перорална АМТ. 
Средство на първи избор в тези случаи са ß-
лактамните антибиотици – аминопеницилини 
(amoxicillin, amoxicillin/clavulanic acid) и цефалос-
порини II-ра генерация (cefuroxim). При млади хора 
с клинични и рентгенологични данни за „атипич-
на” пневмония (оскъдна или липсваща физикална 
находка, предимно ивицести интерстициални 
промени на рентгенография) предпочитан меди-
камент може да бъде макролиден антибиотик. 

Все пак клиничните и рентгенови критерии за 
„атипичен” причинител са определено ненадеж-
дни.147 Мета-анализ на G.D. Mills и съавт., 2005, 
върху 18 проучвания, включващи 6749 пациенти с 
лека и средно-тежка пневмония, не установява 
данни в подкрепа на по-добър изход от лечението 
при прилагане на АМТ, активна спрямо „атипични” 
патогени, в сравнение с използването на бета-
лактами.104 Предимство е установено само за 
подгрупата с причинител Legionella spp. (75 болни 
в 10 проучвания). 

Препоръчваните ß-лактамни антибиотици за 
начално емпирично лечение на ППО притежават 
достатъчно широк спектър, покриващ повече-
то патогенни микроорганизми с извънклетъчен 
цикъл на развитие. В случаите на необходимост 
от комбинирана АМТ прибавянето на аминогли-
козиден антибиотик (с активност срещу тези 
патогени) е излишно и не се препоръчва. В тези 
случаи средство на избор е добавянето на някой 
от новите макролидни антибиотици, които имат 
отличен ефект срещу атипичните вътреклетъч-
ни микроорганизми.68

Критериите за добавяне на макролид към лече-
нието на средно тежките пневмонии (с повишен 
риск) не са определени и нямат еднозначно реше-
ние,147 още повече, че значимостта на „атипич-
ните” патогени остава обект на дискусия. Все 
пак при болни с повишен риск или с критерии за 
тежка пневмония монотерапията с ß-лактам е 
рискована и се препоръчва комбинация с макролид.

Препоръчителните дози на отделните антимик-
робни средства са представени на Табл. 7 и 8.147 
Приложението на дози, по-ниски от предложените 
или на по-продължителни интервали, е с висок риск 
за компрометиране на ефективността на препа-
рата и лечението. Използването на антибиотик 
от групата на ß-лактамите в достатъчно висока 
доза е условие за добър лечебен резултат, когато 
причинителят е S. pneumoniae с интермедиерна 
(междинна) резистентност (MIC 0.1-1.0 µg/mL). 

Болничната АМТ трябва винаги да бъде провеж-
дана парентерално. Когато тя е комбинирана, 
вторият медикамент може да бъде прилаган 
орално и в достатъчна доза (при добра и сигурна 
бионаличност при ентерално приложение). 

Достатъчната продължителност на АМТ не е 
сигурно установена и зависи от редица фактори 
(причинител, чувствителност/резистентност 
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към медикамента, бързина на клинично повлиява-
не и динамика на рентгеновите и лабораторни-
те промени). Обичайната продължителност на 
АМТ е 7-10 дни. Промяна на АМТ и нейната про-
дължителност може да се наложи при изолиране 
на конкретен причинител. При вътреклетъчни 

патогени, напр. Legionella spp. лечението трябва 
да е поне 14 дни. 

Секвенциална антимикробна терапия

Възможно е приложението й при хоспитализирани 
болни и този подход се препоръчва при всички 
болни със средно-тежка пневмония. Времето за 
преминаване от парентерална към перорална 
терапия също не е сигурно установено и се опре-
деля от повлияването на най-изявените клинич-
ни белези (напр. фебрилитет, остра дихателна 
недостатъчност или промени в съзнанието) при 
приемане в болницата. Решението трябва да е 
индивидуализирано, но обичайно това е възможно 
след 5-7 дневно парентерално лечение. 

Данните за безопасността при приложението на 
секвенциална антимикробна терапия при болни с 
тежка пневмония са относително ограничени и 
този подход едва ли може да бъде широко прила-
ган в тези случаи.147 

Таблица 6. Препоръки за начална емпирична антимикробна терапия при ППО.

Място Тежест/
подгрупа

Лечение
Препоръчително Алтернативно

Амбулаторно Всички ß-лактам и/или макролид* levofloxacin, moxifloxacin**

Болница Лека/средно 

тежка

penicillin ± макролид 

ß-лактам ± макролид 

co-amoxiclav ± макролид

цефалоспорин II–III ± макролид

levofloxacin, moxifloxacin**

Болница Тежка цефалоспорин ± макролид III генерация цефалоспорин ±

levofloxacin, moxifloxacin** 

Болница Тежка и риск 

за P. aeruginosa

антипсевдомонасен цефалос-

порин + 

ciprofloxacin***

Ацилуреидопеницилин ß-лактама-

зен инхибитор + ciprofloxacin или 

с карбапенем + ciprofloxacin

Таблица 7. Препоръчителна дозировка на медикаменти за 
парентерална (интравенозна) емпирична антимикробна 
терапия при ППО.147

Група/медикамент Доза Интервал (час)
Пеницилини

Penicillin 2-3 mill U 6 

Amoxicillin/clavulanic acid 875/125 mg 8

Piperacillin/tazobactam 4.0/0.5 g 8

Карбапенеми

Imipenem/cilastatin 0.5-1.0 g 8

Meropenem 1.0 g 8

Цефалоспорини

Cefotaxime 2.0 g 8

Ceftriaxone 2.0 g 24

Ceftazidime 2.0 g 8

Cefepime 2.0 g 12

Флуорохинолони

Ciprofloxacin 400 mg 12

Levofloxacin 500 mg 12-24

Moxifloxacin 400 mg 24 

Макролиди

Clarithromycin, 500 mg 12

Azithromycin 500 mg 24 

Гликопептиди

Vancomycin 7.5-15 mg/kg 6-12 

Teicoplanin 6 mg/kg На 12 ч – 3 пъти 

след това на 24 ч 

Аминогликозиди

Amikacin 15 mg/kg 24 

Gentamycin 5 mg/kg 24 

Tobramycin 5 mg/kg 24 

Разни

Clindamycin 600-900 mg 8

Metronidazole 500 mg 8

Linezolid 600 mg 12

Таблица 8. Препоръчителна дозировка на медикаменти за 
орална емпирична антимикробна терапия при ППО.147

Група/медикамент Доза Интервал (час)
Пеницилини

Amoxicillin/clavulanic acid 875/125 mg 12

Цефалоспорини

Cefaclor 750 mg 12

Cefuroxime axetil 500 mg 8–12

Cefixime 200-400 mg 12-24

Флуорохинолони

Ciprofloxacin 500-750 mg 12

Levofloxacin 500 mg 12-24

Moxifloxacin 400 mg 24 

Макролиди

Clarithromycin 500 mg 12

Разни

Clindamycin 600-900 mg 8

Metronidazole 500 mg 8

Linezolid 600 mg 12

* Макролид – clarithro-
mycin, azithromycin или 
roxithromycin; ** с най-висо-
ка активност спрямо S. 
pneumoniae от флуорохи-
нолоните; *** монотера-
пията често води до раз-
витие на резистентност 
и затова се предпочита 
комбинация на ß-лактам с 
флуорохинолон. Аминог-
ликозидите са свързани 
с по-висока токсичност. 
Орални цефалоспорини 
не са за препоръчване 
поради не особено добра 
фармакокинетика.
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При лечение на ППО изборът на АМТ включва 
оценка на три основи фактора – причинител, 
медикамент и гостоприемник, които са взаим-
но свързани. При избор на АМТ се преценяват 
следните фактори: мощност на антибиотика, 
тежест на заболяването, фармакодинамика, фар-
макокинетика и клинична ефективност, микроби-
ологична резистентност, безопасност и поноси-
мост на медикамента, удобство при приложение, 
цена и възраст. 

Прилагайки антимикробни средства в съвремен-
ните схеми за лечение, трябва да се спазват 
следните основни клинични правила: (1) преди 
всяка АМТ е желателно да се направи опит за 
изолиране на причинителя; (2) ако след 48-72 часа 
липсва клиничен резултат, АМТ трябва да бъде 
променена; (3) при неефективна АМТ винаги да 
се мисли за септицемия и да се провежда мик-
робиологично изследване на хемокултури; (4) да 
се провежда възможно най-кратък курс АМТ при 

VIII. ЕТИОЛОГИЧНА АНТИМИКРОБНА ТЕРАПИЯ 

Таблица 9. Етиологично свързана антимикробна терапия на ППО.

Микроорганизъм Предпочитан антимикробен медикамент Алтернативен антимикробен медикамент
S. pneumoniae

PSSPа

PRSPd

penicillin G, amoxicillin

Антимикробни агенти, базирани на in vitro чув-

ствителни тестове, включващи cefotaxime и 

ceftriaxone; флуорохинолонис; респираторни флу-

орохинолони; vancomycin

Макролидиb; цефалоспорини (cefazolin, 

cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxone или 

cefepime); пероорални цефалоспорини 

(cefprozil, или cefuroxime); imipenem или 

meropenem; clindamycin; флуорохиноло-

нис; doxycyclin; ampicillin ± sulbactam или 

piperacillin ± tazobactam

H. influenzae Цефалоспорини (II или III генерация); doxycyclin; 

ß-лактам/ß-лактамазен инхибитор; azitromycin; 

TMP-SMZ

Clarithromycin, флуорохинолонис

M. catarrhalis Цефалоспорини (II или III генерация); макролиди; 

TMP-SMZ; ß-лактам/ß-лактамазен инхибитор 

Флуорохинолонис

Анаероби ß-лактам/ß-лактамазен инхибитор; clindamycin imipenem

S. aureusc

MSSA

MRSA

nafcillin/oxacillin ± rifampin или gentamycinе

vancomycin ± rifampin или gentamycin; 

тейкопланин

cefazolin или cefuroxime; vancomycin; 

clindamycin; TMP-SMZ

linezolid

Enterobacteriaceaef Цефалоспорини (III генерация) ± аминогликозид; 

карбапенем

aztreonam; ß-лактам/ß-лактамазен инхиби-

тор; флуорохинолонис  

P. aeruginosae Аминогликозид ± антипсевдомонасни ß-лакта-

ми; ticarcillin, piperacillin, mezlocillin, ceftazidime, 

cefepime, aztreonam, или карбапенем

Аминогликозид + ciprofloxacin; ciprofloxacin + 

антипсевдомонасни ß-лактами

Legionella Макролидиb ± rifampin; флуорохинолонис (вкл. 

ciprofloxacin)

doxycyclin ± rifampin

M. pneumoniae Макролидиb; doxycyclin Флуорохинолонис 

C. pneumoniae Макролидиb; doxycyclin Флуорохинолонис 

C. psittaci doxycyclin erythromycin; chloramphenicol

Nocardia TMP-SMZ; сулфонамид ± minocycline или amikacin imipenem ± amikacin; 

doxycyclin или minocycline

C. burnetti (Q-трес-

ка)

Тетрациклин chloramphenicol

Influenza virus amantadine или rimantadine (Грипен вирус тип 

А); zanamavir или oseltamavir (Грипен вирус тип 

А или В)

Hantavirus Поддържащи грижи

Легенда: PSSР – S. pneumoniae, чувствителен към пеницилин; PRSP – S. pneumoniae, резистентен към пеницилин; TMP-SMZ – trimetoprim-sulfamethoxasole; 
a MIC < 2µg/ml; b erythromycin, clarithromycin, azithromycin или dithromycin; S. pneumoniae, особено изменени с намалена чувствителност към penicillin, тряб-
ва да се верифицира in vitro чувствителност; c levofloxacin, moxifloxacin, или друг флуорохинолон с повишена активност срещу S. pneumoniae; ciprofloxacin 
е подходящ за Legionella, C. pneumoniae, флуорохинолон-чувствителни S. aureus и повечето Грам (–) бактерии; ciprofloxacin може би не е толкова ефекти-
вен, колкото останалите хинолони срещу S. pneumoniae; d MIC ≥ 2µg/ml; e In vitro чувствителните тестове са препоръчителни за оптимално лечение 
срещу Enterobacter spp.; предпочитаните антибиотици са фуорохинолони и карбапенеми; f Coli-форми: Esherihia coli, Klebsiella, Proteus и Enterobacter.
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оптимални дози, за да не се селектират резис-
тентни щамове; (5) да се прилага принципът на 
секвенциална терапия и възможно най-бързо да 
се преминава към перорално лечение; (6) повише-
ната температура не е показание за провеждане 
на АМТ, защото антибиотиците не са антипире-
тици.2

Терапевтична ефективност

При лечение на различни инфекции мощността на 
антимикробния медикамент е съотношение от 
антибактериалната активност и концентраци-
ята на антибиотика в мястото на инфекцията, 
необходима за ерадикация на микроорганизмите. 
Най-точният показател за преценка на антимик-
робния ефект in vitro е MIC (минимална инхибира-
ща концентрация). Антибиотичната наличност 
в мястото на инфекцията е резултат от специ-
фичната фармакокинетика на различните анти-
микробни агенти.1

Болнично лечение при доказан причинител 

Лечение на пневмококова пневмония. Средство 
на избор е Benzylpenicillin. В последните години 
се съобщават случаи на резистентност на S. 
pneumoniae към пеницилини – 35-40%. При ма-
сивни пневмококови пневмонии дозировката на 
Benzylpenicillin се движи от 8 до 24 mil U i.v. капел-
но на 4-6 приема, а при пневмококов менингит 
– до 40 mil U/24 ч. При пневмококи, резистентни 
към пеницилини, се прилагат цефалоспоринови 
антибиотици от III генерация – ceftriaxone 2.0-4.0 
g или imipenem/cilastatin – 2.0-4.0 g/24 ч. i.v.

Лечение на стафилококова пневмония. 

(1) цефалоспорини от I генерация: cefalexin – 4-6.0 
g/24 ч., разпределени в 4 приема; cefazolin (фла-
кони от 0.5, 1.0 и 2.0 g) – 3-6.0 g/24 ч., разпреде-
лени на 4 приема, i.v.; 

(3) цефалоспорини от II генерация: cefamandol 
(флакони от 1.0 и 2.0 g) – 6-12.0 g/24 ч., разпре-
делена на 4 апликации; cefotaxime (флакон от 
1.0 g) – 4-12.0 g/24 ч., разпределени на 6 или 8 
часа; cefuroxime sodium (флакони от 0.75 и 1.5 
g) – 3.0-6.0 g/24 ч., разпределени на 8 часа, i.v.; 

(4) цефалоспорини от III генерация: cefotaxime, 

ceftriaxone (флакони от 1.0 и 2.0 g) – 2-4.0 g/24 
ч.; ceftаzidime (флакони от 0.5 и 1.0 g) – 2-6.0 
g/24 ч., разпределена на 2-3 апликации, i.v.; 

(5) цефалоспорини от IV генерация: cefepime (фла-
кони от 0.5, 1.0 и 2.0 g) – 1-2.0 g/12 ч.; 

(6) антибиотици + бета-лактамни инхибитори –
amoxicillin/clavulanic acid (флакони от 0.6 и 
1.2 g) – 3 по 1.2 g i.v. или ampicillin/sulbactam 
(флакони от 0.75, 1.5 и 3.0 g) – 6-8.0 g/24 ч., раз-
пределена на 3 или 4 дози; 

(7) при methicillin-резистентни стафилококи: 
lincomicin (ампула от 600 mg) – през 6-8 часа 
до 2.4 g/24 ч., разпределени на 6-8 часа i.v.; 
teicoplanin (флакон от 400 mg) – до 800 mg/24 ч.

Лечение на Грам (–) пневмонии. 

(1) Аминоглюкозиди: gentamycin (ампула от 80 mg) –
5-7 mg/kg/24 ч. еднократно i.v.; tobramycin 
(ампули от 40 и 80 mg) – еднократна доза от 
1-1.5 mg/kg през 8 или 12 часа; amikacin (ампули 
от 100, 250 и 500 mg) – в доза, съобразена с 
креатининов клирънс, 7.5-15 mg/kg/24 ч.; 

(2) уреидопеницилини срещу инфекция с P. 
aeruginosa: azlocillin – 15-20 g/24 ч. i.v., разпреде-
лени на 3-4 апликации; piperacillin – 24.0 g/24 ч. 
i.v., разпределени на 4-6 апликации; 

(3) флуорохинолони: ofloxacin (таблетка и капсула 
от 200 mg, разтвор за венозна инфузия от 200 
mg) – 200 до 400 mg/12 ч.; pefloxacin (ампула 
от 400 mg) – 400 mg/12 ч.; ciprofloxacin (флако-
ни от 100 и 200 mg) – 200 до 300 mg/12 ч. i.v.; 
moxifloxacin (филм таблетка от 400 mg) – по 
400 mg/12 ч.; levofloxacin (разтвор за венозна 
инфузия от 250 и 500 mg) – по 250-500 mg един 
или два пъти на ден.

Лечение на анаеробни пневмонии. 

(1) При Грам (+): benzylpenicillin – 4 пъти по 10 mil 
U/24 ч. i.v.; amoxicillin/clavulanic acid – 375 до 750 
mg/8 ч.; 

(2) при Грам (–): metronidazol – 3 по 500 mg., clin-
damicin – 2.4 g/24 ч.; карбапенеми – meropenem 
(флакони от 0.5 и 1.0 g) – по 1.0 g/8 ч. i.v.; 
imipenem (флакон от 500 mg) – 0.5-1.0 g/6 ч.
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Лечение на „атипични” ППО (микоплазмена, хла-
мидийна и легионелна). Прилагат се макролиди: 
clarithromycin (флакон от 500 mg) – 2 по 500 mg p.o. 
и 500 mg/24 ч. i.v.; azithromycin (флакон от 500 mg) 
– по 500 mg/24 ч. i.v.; roxithromycin – 2 по 150 mg 
p.o.; rifampicin – 3 по 300 mg/24 ч. p.o.

Лечение на небактериални (вирусни) пневмонии. 
(1) Тетрациклини: doxycyclin – 2 по 100 mg или 
макролиди, посочени по-горе; (2) при herpes zoster 
и cytomegalovirus: aciclovir (таблетки от 200, 400 и 
800 mg) – по 5 mg/kg.

Лечение на пневмоцистна пневмония. Прилага се 
trimetoprim – 20 mg/kg и sulfamethoxazole – 
100 mg/kg в 2 апликации; pentamidin – 4 mg/kg; 
pirimetamin – 1 mg/kg.

Изключително важно за правилното етиологично 
лечение на ППО е познаването на антибактериал-
ния спектър на съответния антибиотик. Напри-
мер макролидите (в частност clarithromycin) са 
ефективни срещу следните причинители: (а) Грам 
(+) – S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus; (б) Грам 
(–) – H. influenzae, H. parainfluenzae, M. catarrhalis; 
(в) атипични – M. pneumoniae, C. pneumoniae, L. 
pneumophila; (г) Helicobacter pylor; (д) Mycobacterium 
avium complex (MAC); (е) Campylobacter spp.; (ж) 
анаероби – Cl. perfringens, Peptostreptococcus spp. И 
при седемте типа патогени макролидите могат 
да постигнат отлични резултати.3

Микробна резистентност

Нарастващата употреба на антибиотици е 
основен фактор за увеличаване на резистентни-
те бактериални щамове. Проблемът е особено 
актуален в Централна и Южна Европа, където 
прилагането им достига застрашаващи размери. 
Грам (+) бактериални причинители, особено S. 
pneumoniаe, показват тенденция за стабилизира-

не на антимикробната резистентност, докато 
при Грам (–) бактерии този проблем продължава 
да нараства. 

Най-опасни за инфекции, придобити в общество-
то, са MRSA, Acinetobacter и P. aeruginosa. През 
последните месеци се наблюдава ренесанс на 
употребата на сolistin като средство срещу 
панрезистентни Грам (–) бактерии. Linezolid 
продължава да поддържа добра активност срещу 
повечето Грам (+) причинители и някои от резис-
тентните щамове.

Разпространение на vancomycin-резистентни 
ентерококи. Проучвания в различни европейски 
държави показват клонално болнично разпрост-
ранение на мултирезистентен vanA-позитивен 
Enterococcus faecium, особено в интензивни 
отделения и хематологични клиники. В проучване 
от Италия се демонстрира, че 92% от всички 
изолирани vancymicin-резистентни ентерококи 
(VRE) са vanA-позитивни E. faecium, като единст-
веният антибиотик, показващ активност срещу 
тези щамове, е linezolid.

Methicillin-резистентни S. aureus. През последни-
те 20 години нарастват случаите на инфекции, 
придобити в обществото, от MRSA. В Дания за 
периода 1999-2003 г. техният брой се е увеличил 
4,3 пъти. Десет процента от изолираните MRSA 
щамове в холандските болници носят pvl-локуси. 
Нарастването на вътреболничното разпрост-
ранение на pvl-MRSA генотипове може да доведе 
до повишаване на честотата на вътреболнич-
ните инфекции с MRSA, които да се превърнат в 
сериозен проблем на здравеопазването в Се-
верна Европа. Повече от 90% от придобитите 
в обществото MRSA (CA-MRSA) са ciprofloxacin-
чувствителни, но проучвания показват, че бързо 
се развива резистентност към флуорохиноло-
ни. Все още няма достатъчно проучвания към 
moxifloxacin и levofloxacine.4, 5 
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IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕРАПИЯ

Поведение при остра кашлица

Трябва ли да се лекува симптоматично острата 
кашлица? Обикновено тя се счита за физиоло-
гичен феномен, който помага за изчистване на 
мукуса от бронхиалното дърво. Следователно 
потискането й е нелогично, когато е продуктив-
на. Сухата кашлица обаче може да бъде много 
неприятна и мъчителна, особено през нощта. 
Когато пациентът има непродуктивна и честа 
кашлица и сънят се нарушава, се налага потис-
кане на кашлицата. Dextromethorphan повлиява 
пациенти с остра кашлица, докато проучвания 
с Сodeine при същите пациенти не показват 
такъв терапевтичен ефект.118, 130 При пациенти 
с хронична кашлица обаче успешно се прилагат и 
двата медикамента.

Освен антитусивни медикаменти, има мно-
го други средства, подходящи при кашлица. 
Предписват се екпекторанти, муколитици и 
антихистамини, но липсват доказателства за 
терапевтичния им ефект. Същото се отнася за 
инхалаторните бронходилататори.132 Експекто-
ранти, муколитици, антихистамини и бронходила-
татори не се предписват като първо и основно 
средство при остра инфекция на ДДП.

Друга допълнителна терапия 

Профилактично лечение с нискомолекулярен 
хепарин е показано за протекция на пациенти с 
остра дихателна недостатъчност. Това снижава 
тромбоемболичните инциденти от 14.9 % на 5.5 
% и понякога протектира емболични усложне-
ния.129 

Неинвазивна механична вентилация е показана 
при някои пациенти с ХОББ, усложнена с пнев-
мония.26 Използването й при пациенти с други 
придружаващи заболявания остава спорно.72 

Пациенти с тежък сепсис трябва да получат 
адекватна рехидратация. Задължително е нав-
ременно провеждане на подходяща интензивна 
терапия при всички пациенти със септичен шок, 
където се прилагат кортикостероиди.

Липсват данни за ефект от системно прило-
жение на кортикостероиди при лечението на 
пневмония.

Допълнителната терапия при ППО може да се 
резюмира по следния начин: (1) при пациенти 
със суха и дразнеща кашлица се назначават 
Dextromethorphan и Сodeine; (2) експекторанти, 
муколитици, антихистамини и бронходилататори 
не трябва да се предписват като първо и ос-
новно средство при остри инфекции на ДДП; (3) 
нискомолекулярен хепарин е показан при пациенти 
с остра дихателна недостатъчност; (4) използ-
ването на неинвазивна венилация не е стандарт, 
но би могло да се обсъжда, особено при пациенти 
с ХОББ; (5) кортикостероидите нямат място 
в лечението на пневмония, освен в случаите на 
септичен шок; (6) значими хронични заболявания 
като астма, ХОББ, сърдечна недостатъчност 
или диабет се влошават при остра инфекция 
на ДДП, затова е изключително важно да се 
прецени необходимостта от временна промяна 
на дозата на медикаментите за съответното 
хронично заболяване. 
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Усложнения от страна
на белите дробове

Белодробен абсцес. Развива се най-често при 
пневмонии, причинени от пневмококи, Грам (–) 
бактерии, анаероби при имуносупресирани паци-
енти. Неповлияването на клиничното протичане, 
задържането на фебрилитета или повторните 
покачвания на температурата с наличието на 
гнойни храчки насочва към възможно усложнение –
белодробен абсцес. В тези случаи е необходима 
нова рентгенография или фибробронхоскопия с 
БАЛ и микробиологично изследване, евентуално 
КТ на бял дроб.

Плеврални изливи. По-чести са при пневмококова 
пневмония. Емпиемът е типичен при имуносуп-
ресирани болни със стафилококови и Грам (–) 
пневмонии (30%). При липса на ефект от АМТ 
и задържане на фебрилитета е необходимо да 
се направи нова рентгенография на бял дроб 
и/или ехография на плевра, за да се регистрира 
плеврална течност. Във всички случаи на сигни-
фикантен излив е задължителна торакоцентеза 
(плеврална пункция) с микробиологично изследва-
не на пунктата.

Белодробен кръвохрак. По-чест е при бронхиек-
тазии или некротизираща пневмония с ерозиране 
на кръвоносен съд. В тези случаи по спешност е 
необходимо ФБС.

Дихателна недостатъчност и остър респира-
торен дистрес синдром при възрастни (АRDS). 
Наблюдава се при бактериални и небактериални 
пневмонии. За този синдром трябва да се мисли 
при остро развитие на дихателна недостатъч-
ност с хипоксемия, неповлияваща се от вдишва-
не на 100% кислород.

Пневмоторакс. Той е рядко усложнение при болни с 
придружаващ белодробен емфизем, след плеврал-
на пункция или аспирационна биопсия и при пнев-
матоцеле при стафилококови пневмонии.42, 119, 122

Усложнения от страна на други системи

Бактериемия (сепсис). Може да протече с раз-
витие на ендокардити, миокардити, метаста-
тични абсцеси (мозък и други органи). Развива се 
най-често при стафилококови и Грам (–) пневмо-
нии при имуносупресирани болни. Необходимо е 
микробиологично изследване на хемокултури и 
ехокардиография. 

Сърдечносъдови усложнения. Най-чести са ен-
докардити, миокардити, перикардити и остра 
сърдечносъдова недостатъчност (кардиогенен 
шок). Необходимо е контрол на сърдечната 
честота, измерване на артериалното кръвно 
налягане, ЕКГ и ехокардиография. 

Чернодробни усложнения. Манифестират се като 
токсичен хепатит, по-чест при пневмококова и 
небактериална пневмония.

Бъбречни усложнения. Развиват се пиелонеф-
рити, остра (ОБН) и хронична (ХБН) бъбречна 
недостатъчност. 

Неврологични усложнения. Демонстрират се с 
пареза на черепномозъчни нерви, полиневрити, 
трансверзален миелит (синдром на Guillain-Barre), 
менингити. 

Редки усложнения. Наблюдават се реактивни 
артрити (при небактериални пневмонии), орхие-
пидедимити, тромбофлебити и др.33, 94, 117 

X. УСЛОЖНЕНИЯ
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XI. ПРОСЛЕДЯВАНЕ И КОНТРОЛ 

Въпреки че нормалната резорбция на пневмо-
ничния инфилтрат е все още неясен процес, тя 
се разгръща във времето до 21 дни. След това 
пневмонията се определя като бавно резорби-
раща се (с протрахиран ход).12, 114, 115 Клиничната 
ефективност на провежданата АМТ се отчита 
на третия (четвъртия) ден от началото й и 
включва две групи признаци. 

1. Бързо променящи се величини (клиниколабора-
торни): (а) интоксикационен синдром (фебрили-
тет), който обикновено се нормализира за 2-4 
дни; (б) левкоцитоза, която се нормализира за 
3-4 дни; (в) C-реактивен протеин (CRP) – нор-
мализира се за 1-3 дни.

2. По-бавно променящи се величини: (а) клинични 
симптоми (кашлица) – нормализира се за 7-10 
дни; (б) физикална находка (хрипове) – норма-
лизират се за 7-10 дни; (в) СУЕ (добил популяр-
ност у нас лабораторен показател) е неспеци-
фична за инфекциозна етиология, търпи бавна 
обратна динамика и контролирането й тряб-
ва да е 3-4 седмици от началото на лечение-
то; (г) рентгенологичните промени търпят 
обратно развитие бавно (14-28 дни) и затова 
при клинично стабилни пациенти контролни-
те изследвания са необходими на 4-6 седмица 
от началото на заболяването. 

В случаи, при които се наблюдава протрахиране 
на клиничните симптоми (интоксикация, кашлица, 
гръдна болка) рентгенографията може да се осъ-
ществи и по-рано. При пневмококова пневмония 
у пациенти под 50 години и без придружаващи 
болести рентгенологичните промени изчезват 
напълно след 4 седмици само в 60% от болните.7, 

91 Промените при пневмонии, причинени от M. 
рneumoniae, изчезват по-бързо, отколкото при 
S. рneumoniae. При възраст над 50 години и при 
наличие на придружаващи болести (хронична сър-
дечна недостатъчност, ХОББ, захарен диабет, 
ХБН) резорбцията на пневмоничния инфилтрат 
може да продължи повече от 4 седмици; само в 
30% от тези пациенти се наблюдава пълна резор-
бция до четвърта седмица.12, 91

От съществено значение е и тежестта на про-
тичане на пневмонията. При тежки пневмонии 
резорбцията може да се забави и до два месеца, 

а остатъчни рентгенологични промени се наблю-
дават в 20-25% от болните за повече от 6 месе-
ца, особено при пневмонии, причинени от Грам (–) 
бактерии, стафилококи и Legionella.28, 91, 115

Основни рискови фактори, отговорни за по-бав-
ната резорбция на пневмоничния инфилтрат, 
са: (а) бактеримия (до 40% при пневмококова 
пневмония), (б) левкоцитоза за повече от 6 дни, 
(в) наличие на придружаваща ХОББ, (г) хроничен 
етилизъм, (д) напреднала възраст, (е) мултило-
барно засягане и (е) тежка пневмония. Развитие-
то на плеврален излив показва по-лоша прогноза 
само при тежко протичане.

Причини за неуспех на емпиричната
антимикробна терапия

Грешна диагноза. С белодробен инфилтрат мо-
гат да се представят различни неинфекциозни 
заболявания: (а) неоплазми – бронхогенен карци-
ном (особено бронхиолоалвеоларният вариант на 
аденокарцином) и малигнени лимфоми; (б) имуно-
логични – грануломатоза на Wegener, еозинофилна 
пневмония, саркоидоза, идиопатични интерсти-
циални пневмонии, белодробни увреждания, инду-
цирани от медикаменти (amiodaron, methotrexat, 
bleomycin); (в) сърдечносъдови заболявания – хро-
нична сърдечна недостатъчност, белодробен 
тромбоемболизъм с белодробен инфаркт. 

Грешен избор на антимикробна терапия. Не са 
обект на лечение с обичайна АМТ следните ин-
филтрати: (а) белодробна туберкулоза, особено 
при атипично клинично и рентгенологично разви-
тие; при възрастни пациенти над 70 години и при 
имунокомпрометирани (НIV-позитивни) не е нео-
бичайно засягането на средни и долни лобове, ко-
ето може да имитира пневмоничен инфилтрат; 
(б) гъбичкови инфилтрати – при опортюнистич-
ни гъбичкови инфекции най-чест причинител е 
Aspergillus spp.; белодробни инфилтрати, наподо-
бяващи бактериални пневмонии, се срещат при 
две основни форми на белодробната аспергилоза 
– хронична некротизираща и инвазивна белод-
робна аспергилоза; честотата им нараства при 
болни с хронични белодробни заболявания (ХОББ) 
на дълготрайна кортикостероидна терапия, при 
болни от СПИН и при неутропенични пациенти.
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Микробна резистентност. От голямо значение 
за клиничната ефективност на лечението е 
нарастващата резистентност на S. рneumoniae 
към пеницилини (PRSP) и макролиди. В някои реги-
они нечувствителните към penicillin пневмококи 
достигат до 40-50% резистентни щамове (Испа-
ния, Унгария, Гърция). Според проекта Aleksandеr 
(2001) в България е налице 29% резистентност 
към макролиди и 39.6% към пеницилини. Проблем 
е и развитието на бактериална резистентност 
в хода на лечението, особено при неадекватни 
(ниски) дневни дозировки.28

Гнойна колекция. Наличието на гнойна колекция 
(емпием, белодробен абсцес) изисква дренаж. 

При тези усложнения не могат да се достигнат 
високи антибиотични нива в мястото на инфек-
цията и това води до клинична неефективвност 
на АМТ, до по-продължителни лечебни курсове и 
по-висока смъртност. Често се налага към АМТ 
да се включи бронхоскопска аспирация или транс-
торакална, компютър-томографски или ехограф-
ски контролирана аспирация. 

Лекарствена треска. Може да се наблюдава при 
започване на АМТ с всеки един антибиотик, но е 
най-честа при лечение с ß-лактамни антибиоти-
ци или рифампицини. 
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За профилактика на ППО значение имат следни-
те мероприятия:

(1) общо укрепващи процедури за каляване на 
организма, използване на предпазни средства 
по време на грипни епидемии;

(2) разумен подбор и използване на антимикробни 
средства, кортикостероиди и на имуносупре-
сори;

(3) болни с увредена имунна защита трябва да 
избягват контакт с птици и техните екскре-
менти;

(4) климатичните инсталации и вентилационни 
системи трябва да бъдат направени така, че 
да се избягва контакт с продукти от птици;

(5) профилактика с ваксини.

Ваксини в профилактиката на ППО

1. Противогрипни ваксини – приложението им при 
пациенти под 65 години предпазва от развитие 
на заболяване в 67-90%, а при възрастни осигуря-
ва по-леко протичане и намалява възможността 
от развитие на пневмонии. Прилагането на про-
тивогрипна ваксина в САЩ намалява смъртност-
та от грип и усложненията му в 27-54%. Проти-
вогрипната ваксина се модифицира ежегодно и 
съдържа три щама от грипният вирус – вирус А 
(Н3N2), вирус А (Н1N1), вирус В.102

Показанията за приложение на противогрипна 
ваксина са следните: (а) I-ва група пациенти – над 
65 години, в старчески домове, с хронични бе-
лодробни или сърдечносъдови болести, с честа 
хоспитализация в предишните години, болни със 
захарен диабет, бъбречна недостатъчност, 
хемоглобинопатии, имуносупресирани, бременни 
жени във втория или третият месец по време 
на грипен сезон; (б) II-ра група пациенти (с риск 
от предаване на инфекцията) – медицински 
работници и немедицински персонал в болнични 
заведения и поликлиники, старчески или социални 
домове и членове на семейства от тази рис-
кова група; (в) III-та специална група – носители 
на НIV-инфекция, майки кърмачки, пътуващи в 
чужди страни по време на грипни епидемии.43, 102 

Противогрипната ваксина трябва да се прилага 
в началото на месец септември до средата на 
месец ноември. 

Страничните явления от противогрипната 
ваксина могат да бъдат следните: (а) локални 
– зачервяване на мястото на ваксинацията (на 
втория ден); (б) общи симптоми – фебрилитет, 
отпадналост, миалгия, появяващи се на 6 до 12 
час след ваксинацията които продължават 1-2 
дни, рядко алергични реакции при пациенти, чув-
ствителни към яйчен белтък, или трансверзален 
миелит (синдром на Guillain-Barre). 

2. Пневмококова ваксина. Най-често се прилага 
PNEUMO 23, която съдържа 23 серотипа от 
пречистени капсулни полизахариди от пневмоко-
ки. Предпазва от усложнения като бактериемия 
и менингит. При възрастни имуносупресирани 
пациенти ефективността на ваксината е до 
75%.36, 113

Съществуват различни показания за пневмококо-
ва ваксина. Всички имуносупресирани пациенти на 
възраст над 65 години трябва да бъдат имунизи-
рани. Лица под 65 години се имунизират при нали-
чия на придружаващи болести – сърдечносъдови 
(застойна сърдечна недостатъчност), хронични 
белодробни болести (ХОББ), захарен диабет, 
алкохолизъм, хронични и чернодробни болести 
(цироза), болни с функционална или анатомична 
аспления. Пневмококовата ваксина е подходяща и 
за пациенти с НIV-инфекция, левкемия, малигнени 
лимфоми, мултиплен миелом, злокачествени тумо-
ри, ХБН, нефрозен синдром, пациенти с имуносуп-
ресивна терапия (вкл. дълготрайно кортикосте-
роидно лечение). Препоръчва се ваксинацията да 
се направи две седмици преди приложението на 
имуносупресивната терапия.14, 68, 92

Единична реваксинация е показана при лица на 
възраст под 65 години, които са получили вак-
сината преди повече от пет години и са били 
тогава на възраст под 65. Ако първата вакси-
нация е проведена на възраст над 65 или повече 
години, не е необходима реваксинация. Щом 
пациентът има функционална или анатомична 
аспления, реваксинацията е показана, ако лице-
то е на възраст над 10 години; втората доза 
се прилага пет години след началната доза. При 
имуносупресирани втората ваксинация се прила-
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га след над пет години. 

Странични явления се описват при 50% от бол-
ните – локално зачервяване, болка на мястото 
на ваксината, оток, който продължава до 48 час. 
Рядко се описват общи симптоми като фебрили-
тет и миалгия.7 

3. Хемофилусна ваксина. Hib е основен причини-
тел на бактериален менингит при деца под 5 
годишна възраст. Hib също причинява до 25% 
от тежките пневмонии при малко деца. Според 
СЗО всяка година по света Hib причинява от 400 
до 700 000 смъртни случая при малки деца под 5 
годишна възраст.

„Поради доказаните безвредност и ефикасност 
Hib конюгатните ваксини трябва да бъдат вклю-
чени в утвърдената национална имунизационна 
програма. В географските региони, където същ-
ността на Hib заболяванията е неясна, трябва 
да се положат усилия да се оцени изключително 
голямата важност на този проблем.“ 
WHO / V&B / 01.29 – October 2001

Препоръчителни имунизации: „Имунизация срещу 
заболявания, причинени от Haemophilus influenzae 
тип b (менингити, епиглотит, септицемия и др.) 
се препоръчва на: 1. Всички деца, навършили 2 ме-
сеца до 5 години. 2. Спленектомирани.“ Наредба 
№2 на МЗ за видовете имунизации в РБългария. 
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