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Здрави след КОВИД-19!

Проект „Здрави след КОВИД-19!“ се изпълнява  с финансовата подкрепа на 
Столична община - Програма „Европа“ 2022 от Сдружение „Лечение на Ковид-19  

с реконвалесцентна плазма“, в партньорство с Район „Красна поляна“ на  
Столична Община, Първа Частна Математическа гимназия и ЧОУ "Питагор"

Сдружение “Лечение на Ковид-19  
с реконвалесцентна плазма”
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Пандемията КОВИД-19 

В навечерието на 2020 г. непозната смъртоносна болест парали-
зира човечеството. Появи се КОВИД-19 - заболяване, предизви-
кано от неизвестния дотогава вирус SARS CоV-2. 

Незабавно хиляди лекари и учени започнаха да проучват меха-
низмите, по които вирусът уврежда човешкия организъм, и съ-
ответно – да търсят ефективни средства за лечение. Това доведе 
до безпрецедентно изпитване на нови видове лекарства и ме-
тоди. Включително и прилагане на реконвалесцентна (богата на 
антитела) плазма - метод, използван в продължение на 130 го-
дини при смъртоносни инфекции като дифтерия, испански грип, 
корейска треска, ебола, MERS, SARS и др.  

На 13 юли 2020 г. в София беше регистрирано Сдружение в 
обществена полза „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна 
плазма“. През 2020-2021 г. неговата дейност беше фокусирана  
основно върху популяризиране на лечението с плазма в Бълга-
рия. В резултат - стотици хора бяха спасени от явна смърт. За-
щото хиляди болни и техните близки бяха информирани за това 
лечение; стотици  доброволци отидоха да дарят плазма; десетки 
лекари в цялата страна бяха обучени как и кога да я преливат. 

Благодарение на постоянното взаимодействие с Министерство-
то на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарства-
та, Българския лекарски съюз и националните медии критериите 
за даряване на реконвалесцентна плазма бяха адаптирани към 
европейските стандарти;  работата на центровете по трансфу-
зиология с дарители бе оптимизирана; много специалисти, па-
циенти и желаещи да дарят плазма – консултирани на горещата 
телефонна линия на Сдружението. 
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ПРОТОКОЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 

Успоредно с популяризиране на правилното прилагане на ре-
конвалесцентна плазма, в края на 2020 г. Сдружението разра-
боти цялостна методология за лечение на новото заболяване. 
Тя е представена в Протокол за профилактика и лечение на КО-
ВИД-19. Той е внесен в Министерството на здравеопазването, 
Министерския съвет и Президентството. Публикуван е на сайта 
на Сдружението.

От 2020 г. до 2022 г. са направени три актуализации, като послед-
ната е за лечение на варианта омикрон.  

Как да се подготвите? 

Независимо дали е ваксиниран или е преболедувал КОВИД-19, 
човек може да се подготви за среща с вируса SARS CоV-2 като:

1. Води здравословен начин на живот - с подходящ двига-
телен режим (средно 10 000 крачки дневно); добър сън 
(7,5-8,5 ч.) и природо-съобразно хранене. Това е особено 
важно за онези, които работят дълго време на компютър.  

2. Измери нивото на вит. Д в кръвта си и съответно го кори-
гира (90% от българите имат дефицит на вит. Д). Внима-
ние - прием на вит. Д по време на самото боледуване има 
много по-малък ефект! 

3. Адекватно лекува и контролира придружаващите си за-
болявания – автоимунни,  онкологични, хронични (осо-
бено диабет);  

4. Изследва щитовидната си жлеза дори при минимални 
симптоми за дисфункция ;

5. Регулира теглото си; 
6. Избягва прием на антибиотици без нужда; 
7. Периодично приема пробиотик с цел добро чревно 

здраве;
8. Приема цинк, селен и витамини при доказан недостиг;
9. Измери еднократно сатурацията си, за да знае базисното 

й ниво.
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КОВИД-19 – фази на протичане

При алфа, бета, гама и делта вариантите заболяването протича 
в следните фази: 

А. инкубационен период – 3-15 дни след заразяването; 
Б.  симптомен (вирусен) период – до 7-8 ден от началото на 

симптомите;
В.  цитокинен период – до 8-23 ден от началото на симпто-

мите;
Г.  постковиден период – 1-12 месеца от началото на забо-

ляването. 

В зависимост от варианта на вируса тези фази траят по-дълго 
или по-кратко, като влошаване се очаква на 6-8 ден от първия 
симптом.  

ВАРИАНТЪТ ОМИКРОН

При варианта омикрон антигенните тестове са с много по-малка 
достоверност и епидемиологичният подход е много полезен за 
точната диагностика. Заболяването протича значително по-ле-
ко, а цитокинова буря се наблюдава много рядко, защото той се 
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разпространява предимно в горните дихателни пътища, рядко 
слиза в белите дробове или прониква в кръвното русло. 

Хоспитализациите са намалели с 80-90% в сравнение с другите 
варианти. Независимо от това, броят на хората, които имат пост-
ковид синдром, расте, защото омикрон е 100 пъти по-заразен и 
на практика много хора вече боледуват за втори и трети път от 
КОВИД-19. 

Рискови групи

При първите варианти на вируса мъжкият пол и кръвна група 
А бяха определени като основни рискови фактори, но при оми-
крон не се забелязва такава зависимост.

Рискови фактори 

- възраст над 65 години;
- диабет и ракови заболявания;
- автоимунни заболявания;
- други хронични болести; 
- увреден имунитет;
- наднормено тегло.

Социални фактори

Пандемията КОВИД-19 разкри истинския мащаб на социалните 
проблеми, породени от социалните и икономически неравен-
ства и стигми. 

Известно е, че около един милион българи нямат здравни оси-
гуровки, което означава, че те са изцяло извън здравната сис-
тема. Разчитат основно на спешната помощ, която е свръхнато-
варена. Факт е, че хората, които живеят на прага на социалния 
минимум, нямат достъп до адекватна медицинска грижа и ин-
формация, късно търсят лекарска помощ и са с по-висок риск 
към тежко протичане на заболяването и по-висока смъртност. 

Затова протоколът на Сдружението за домашно лечение, който 
включва достъпни медикаменти и може лесно да се следва, при-
добива все по-голяма популярност у нас и в чужбина.  
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Симптоми при омикрон: 

- температура;
- болки в гърлото;
- кашлица; 
- силна отпадналост;
- главоболие;
- високо/ниско кръвно налягане;
- висок/нисък пулс;
- безапетитие;
- разстройство;
- намаление на сатурацията
- други.

ЛЕЧЕНИЕ НА КОВИД-19 В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

За да се лекува човек у дома, той трябва да бъде под лекарско 
наблюдение и да има следните уреди: 

- пулсоксиметър – за мерене на сатурация и пулс;
- термометър; 
- апарат за кръвно налягане. 

(Сдружението разполага с три кислородни концентратора, които 
може да предостави при необходимост за периода на лечение.) 

Нашият опит, придобит при лечение на хиляди болни в домашни 
и болнични условия, показва следното: 

- Критично важно е да се определи денят, в който се е 
появил първият симптом на заболяването;

- Лечението се определя от фазата на заболяването;
- Ниска температура, забавяне на пулса, спадане на сату-

рацията под 92% в първите дни от заболяването са лоши 
прогностични признаци;

- КОВИД-19 може да може да провокира появата на скри-
ти (латентни) болести, да влоши хроничните и да доведе 
до поява на нови заболявания. 
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ЗАТОВА СВОЕВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ Е  
ОТ ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ!

Препоръчителните медикаменти и хранителни добавки са по-
сочени в протокола на Сдружението - https://covid19plasma.eu/
protocol/. Те включват:

- aцетизал/друг антикоагулант;
- хранителни добавки;
- противовирусни и отхрачващи средства;
- пробиотик;
- вит. Д. и др.

Те се приемат 10-15 дни в зависимост от тежестта на протича-
нето и рисковите фактори.  Не се включват антибиотици, защо-
то се касае за вирусно заболяване, освен това поддържането на 
добра чревна флора е ключово за адекватен имунен отговор на 
организма. 

Кортикостероиди и нискомолекулярни хепарини могат да се 
приложат, когато има влошаване. То се очаква около 7-ия ден от 
първия симптом и протича с намаление на сатурацията и поява 
на задух. Цитокинова буря се наблюдава в редки случаи – при 
хора с тежки придружаващи заболявания, възраст над 80 години 
и др. 

При варианта омикрон болният обикновено се възстановява 
към десетия ден от началото на заболяването и на 15 ден вече 
няма никакви оплаквания. Докато при първите варианти на ви-
руса възстановяването по-често е след 22 ден от началото на 
заболяването. 
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Изследвания 

Те се правят след 15-20 ден от началото на заболяването. По-ра-
но не е наложително, освен ако състоянието на болния се е вло-
шило, има намаление на сатурацията под 92% и поява на задух. 

Стандартни кръвни изследвания:

- Пълна кръвна картина с диференциално броене
- СRP/CУЕ
- Кръвна захар
- Изследване на чернодробна и бъбречна функция
- Феритин, ЛДХ
- Коагулационен статус с фибриноген и Д димери
- Урина. 

Специфични изследвания: 

В зависимост от протичането на заболяването могат да се назна-
чат допълнителни изследвания: на щитовидната жлеза, за нали-
чие на бактериална инфекция, скенер на бял дроб, изследване 
на сърдечната дейност и др. 

Дълъг КОВИД-19

Някои болни продължават да се оплакват от умора, отпадналост, 
кашлица, температура и след 15 ден. Те обикновено принадле-
жат към рискови групи и имат редица придружаващи заболя-
вания. С кръвни, микробиологични и други изследвания, може 
да се открие причината за по-трудното справяне с тази вирусна 
инфекция. 
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ПОСТКОВИД СИНДРОМ

Много хора, които преболедуват КОВИД-19, скоро забравят за 
него. Но седмици или месеци по-късно започват да забелязват 
симптоми, които са нови и необясними за тях. 

Тези симптоми: 

- не зависят от възрастта и пола; 
- не зависят от това как е протекъл и как лекуван 

КОВИД-19; 
- може да продължат от седмица до година; 
- може да се появяват и да изчезват; 
- може да са от един или от повече органи; 
- може да пречат на нормалните човешки дейности; 
- може да причинят постоянно увреждане и инва-

лидност;
- може да не се открият със стандартни изследвания; 

(www.freepik.com)
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Кои са тези симптоми? 

- обща слабост, постоянна умора и отпадналост;

-  трудна концентрация, нарушение в паметта и мозъчната 
дейност;

-  депресия, тревожност, потиснатост, панически атаки, 
проблеми със съня;

- задух, кашлица, болки в гърдите;

-  сърцебиене, аритмия в спокойно състояние и при малки 
натоварвания;

- високо кръвно налягане, ниско кръвно налягане;

- плексити, радикулити, болки в ставите или мускулите;

- диария, безапетитие, газове, гадене, повръщане;

- постоянна по-висока температура;

- загуба на вкус или мирис;

- косопад, обриви, сърбежи, чувство за боцкане; 

- промени в менструалния цикъл; 

- отслабване или напълняване; 

- нарушения в уринирането и болки в бъбреците; 

- постоянно течащ нос, кихане, дразнене в очите; 

- отслабване на слуха и зрението; 

- поява на шум в ушите, световъртеж;

- екстремно потене;

- други.

Този комплекс от симптоми наричаме постковид синдром*. За-
сега е известно, че някои симптоми може бавно да изчезнат. 
Други може да останат и да се влошат. 

* Синдром е съвкупност от симптоми, свързани един с друг и често причината за тяхната поява не е изяснена.
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Ако имате ПОНЕ ЕДИН от тези симптоми, говорете с вашия  
личен лекар или се обадете на Сдружението.

загуба на  
обоняние/вкус,

болно гърло

Най-честите оплаквания  
при постковид

главоболие,  
гадене,  
мозъчна “мъгла” 

кашлица,  
задух

потиснатост,  
депресия или  
нервност,  
безсъние

болки или  
тежест в  
гърдите

отпадналост, 
температура,  
обриви

болки в  
ставите  

и мускулите

раздразнен  
стомах и черва
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Причини за постковид синдром

Причините за появата на постковид синдрома все още се изуча-
ват, но вече е ясно, че те се крият в увреждането на най-малките 
кръвоносни съдове, което може да причини микротромби във 
всички органи и системи. Това може да доведе до инсулти, ин-
фаркти, остра сърдечна и бъбречна недостатъчност и др.

За да се сложи диагнозата „постковид синдром“, е необходимо 
да се направят кръвни и други изследвания. Те ще насочат ле-
куващия лекар дали се касае за ново заболяване или за заболя-
ване, което е съществувало преди пациентът да се е разболял 
от КОВИД-19; дали преобладава възпалителният процес, или 
микротромбозите, автоимунната реакция на организма или фи-
брозните промени в белите дробове, има ли реактивиране на 
„спящи“ вируси и пр. 

Нашият опит показва, че подходът към лечението на постковид 
трябва да е холистичен, защото става въпрос за мултиорганно 
увреждане, което засяга нормалното функциониране на целия 
организъм. 

Изследванията са стандартни и специфични. 

Общи кръвни изследвания

- Пълна кръвна картина с диференциално броене
- СRP/РУЕ
- Кръвна захар
- Бъбречна и чернодробна функция
- ЛДХ и феритин
- Коагулационен статус с фибриноген и Д димери
- Урина и др. 

Специфичните изследвания се правят, когато има съмнение за 
увреждане на конкретен орган като:

- щитовидна жлеза – тестове за автоантитела и хормони;
- мозък - ядрено-магнитен резонанс с търсене на увреж-

дания на малките съдове;
- сърце – ехокардиография и др. 
- черва – изследване на чревна флора (микробиом).
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Как да се предпазите от постковид? 

Най-често постковид се наблюдава при неправилно или закъс-
няло лечение на КОВИД-19. Независимо от протичането, все-
ки, който е преболедувал КОВИД-19, трябва да вземе мерки за 
профилактика на постковид синдрома. Тя се прави с различни 
лекарства/хранителни добавки, в зависимост от резултатите от 
кръвните и други изследвания. 

Понастоящем все още няма единно становище кога, как и в ка-
къв обем човек да се върне към обичайните си физически нато-
варвания (включително спорт).  Сдружението разработи алгори-
тъм за безопасна рехабилитация, която започва с упражнения за 
правилно дишане. 

Поддържането на здравословни навици, включващи всекиднев-
на физическа активност, умерено хранене, добър сън, живот без 
цигари, добро психично здраве и социални контакти е начин 
по-леко и по-бързо да се справим с това ново заболяване и по-
следиците от него.

На телефон 0898 780 380 можете да получите съвети от лекарите 
на Сдружението. 

На сайта https://covid19plasma.eu/  и във фейсбук групата 

https://www.facebook.com/groups/818490042020801 има много 
информация по темата. 

Обадете се! Не чакайте симптомите да минат от само себе си! 
Направете стъпка към подобряване на вашето здраве и това на 
вашите близки! 
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Проект «Здрави след КОВИД-19!»

Това е вторият проект, който Сдружение «Лечение на КОВИД-19 
с реконвалесцентна плазма» изпълнява с финансовата подкрепа 
на Програма «Европа» на Столична община в рамките на една 
година. 

Обща цел: Възстановяване и поддържане на добро здравослов-
но състояние след боледуване от КОВИД-19 чрез популяризи-
ране на добри иновативни европейски практики в подкрепа на 
демократичните процеси, повишаване на демократичната кул-
тура и гражданска осведоменост с цел преодоляване на негатив-
ните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 
на местно ниво.

Специфична цел: Създаване на Мрежа за подкрепа „Здрави след 
КОВИД-19!“ от доброволци - лекари, психолози, педагози, граж-
дани; създаване и пилотиране на Модел за младежко добровол-
чество чрез участие в Мрежата за подкрепа.

Основна целева група: преболедували КОВИД-19 жители на Ра-
йон „Красна Поляна“, които ще са бенефициенти на Мрежата за 
подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“. 

Други целеви групи: родители на деца, ученици и студенти, жи-
веещи в Район „Красна  поляна“, които да бъдат мотивирани да 
станат доброволци в Мрежата за подкрепа; лекари-специали-
сти и общопрактикуващи лекари, които ще бъдат подпомогнати 
чрез Мрежата за подкрепа с достоверна информация от водещи 
специалисти относно лечението и възстановяването след КО-
ВИД-19. 

Планирани дейности: 

•	 Информационна кампания и популяризиране на проекта: 

- 2 отворени приемни за срещи на жителите на Района 
„Красна поляна“ с лекари, които успешно прилагат про-
токола за лечение на КОВИД-19 и постковид; 

- 3 информационни събития: за телемедицински кон-
трол на постковид синдром; за пречистване на възду-
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ха; за отопление на помещения за хора с белодробни 
и сърдечно-съдови проблеми;

- разпространение на плакати и брошури – за КО-
ВИД-19, профилактика и лечение на постковид; за 
Мрежата за подкрепа; за ролята на «Зелената сделка» 
в усилията за преодоляване на последиците от КО-
ВИД-19 за обществото; 

•	 2 работни срещи  между партньорите и представители на 
целевите групи. 

•	 Пресконференция, посветена на проекта и профилакти-
ката на постковид синдрома. 

•	 Анкетно проучване за нагласите на младежите от Район 
„Красна поляна“ за участие в дейностите на Мрежата за 
подкрепа „Здрави след КОВИД-19!“ 

•	 Отразяване на изпълнението на проекта на онлайн на 
сайта на Сдружението, сайтовете на партньорите и в со-
циалните мрежи. 

Резултати:

- Повишена осведоменост на целевите групи в таргетната 
област;

- Функционираща Мрежа за подкрепа „Здрави след КО-
ВИД-19!“; 

- Изграден модел за младежко доброволчество:
- Популяризиране на начините за справяне със здравните 

и социални последици от КОВИД-19. 

Партньори на Сдружението: Район „Красна поляна“, Първа Част-
на Математическа Гимназия и ЧОУ „Питагор“. 

Срок за изпълнение:  
15 август – 15 ноември 2022 г.
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Контакти на Сдружение 
„Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“

covid19plasma.eu 
covidplasma19@gmail.com 

моб.:+359 898 780 380
https://www.facebook.com/groups/818490042020801

Проект „Здрави след КОВИД-19!“ се изпълнява  с финансовата подкрепа на 
Столична община - Програма „Европа“ 2022 от Сдружение „Лечение на Ковид-19  

с реконвалесцентна плазма“, в партньорство с Район „Красна поляна“ на  
Столична Община, Първа Частна Математическа гимназия и ЧОУ "Питагор"

Настоящата брошура има само информативен характер и не 
представлява медицинско указание и/или предписание. Всички 

препоръки и съвети следва да се прилагат под лекарско наблюдение. 
Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не 

представляват официално становище на Столична община.


