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Въведение и етапи на развитието на пандемията

Пандемията COVID-19, причинена от вируса „тежък остър респираторен 

синдром коронавирус-2“ (SARS-CoV-2), се разпространи от локално огнище до 

глобална пандемия за няколко месеца. Към 29 юни 2020 г. са регистрирани 

над 10 милиона потвърдени случая на COVID-19 и 499 000 смъртни случая в 

216 държави, области или територии по целия свят (1). От всички потвърдени 

случаи Северна и Южна Америка (50,0%) и Европа (27,0%) представляват най-

голям дял от регистрираните случаи. Следват ги Източното Средиземноморие 

(10,0%), Югоизточна Азия (8,0%), Африка (3,0%) и Западния тихоокеански 

регион (2,0%) (2). Близо 75% от последните случаи са съобщени от десет 

държави, Съединените американски щати (2 496 628), Бразилия (1 313 667), 

Руската федерация (641 156), Индия (548 318), Обединеното кралство 

(311 155), Перу (275 989), Чили (271 982), Испания (248 770), Италия (240 310), 

Иран (Ислямска република) (222 669). В много държави от всички региони все 

още се наблюдава увеличение на броя на случаите (3).

Какво знаем за COVID-19 при 
деца и юноши: опитът ни към 
момента

Към днешна дата данните по държави

сочат, че децата и юношите съставляват

много малък дял (1 – 5%) от общия

брой съобщени случаи на COVID-19

(4 – 7), като тенденцията е към

нарастване в диапазона 0 – 19 години.

Тази цифра може да е малко по-висока

в държавите, в които децата и юношите

съставляват по-голям дял от

населението. В Пакистан например 7%

от всички потвърдени случаи са деца на

възраст между 10 – 19 години (8).

Необходимо е спешно систематично

събиране и съобщаване на данни за

инфекциите сред деца и бременни

жени, за да се подобри

разбирането как COVID-19 въздейства

върху тези групи, включително в

държави с ниски и средни доходи,

където съществуват проблеми с

капацитета за тестване, както и

недостиг на публикувани доклади.

Този раздел обобщава наличните

данни за цялостната картина на COVID-

19 при деца, юноши и бременни жени,

включително епидемиологията,

клиничния курс и резултатите,

допълнени с предварителни

констатации от текущи систематични

прегледи, включително серията от 61

случая (9).

Данните към момента сочат, че

повечето случаи при деца са в резултат

от излагане в домашни условия. Според

Седмичния бюлетин за

заболеваемостта и смъртността на CDC,

САЩ (Morbidity and Mortality Weekly

Report, MMWR) от 184 случая при деца
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с известна информация за експозицията, 91% са

имали експозиция в домашни условия или в

общността, а 9% са били свързани с пътуване (5). В

друга серия от 171 педиатрични случая от Китай се

съобщава, че 76,6% от случаите са имали история на

контакт с член на семейството с потвърдена инфекция

от COVID-19 (10).

Появяват се и данни за ролята на децата в предаването

на COVID-19, които имат важно отражение при

вземането на решения в областта на общественото

здраве, включително безопасното възобновяване на

заниманията в училище. Скорошен доклад от

Швейцария, описващ проследяването на контактите

при 40 деца на възраст <16 години, хоспитализирани с

потвърдена инфекция от COVID-19, установява, че

предполагаемият нулев пациент е дете само в 8% от

оценяваните домакинства (11). Друг доклад от

австралийска провинция от март до средата на април

2020 г. идентифицира далеч по-ниския процент на

заразяване в училищата при 18 лица (9 ученици и 9

служители) от 15 училища като потвърдени случаи на

COVID-19; сред 735 контакти на ученици са

идентифицирани само две вторични инфекции (като

едната може да е от служител, а другата – от двама

съученици), а сред 128 контакти на персонала няма

случаи (12). В друго проучване от Франция не се

наблюдават вторични случаи на COVID-19 сред 112

лица в училище, които са били в контакт със

симптоматично деветгодишно дете, коинфектирано с

COVID-19, грип А и пикорнавирус (13). Следователно

нарастващите доказателства сочат, че децата не са

основните двигатели при предаването на COVID-19 .

Причината за това обаче, както и защо децата са

засегнати различно от възрастните от

патофизиологична гледна точка, все още не са ясни.

Успоредно с постепенното облекчаване на

ограничителните мерки и отварянето на училищата са

необходими допълнителни проучвания, за да се

разбере по-добре въздействието на инфекцията от

COVID-19 при децата. Понастоящем тези рискове от

предаване се считат за по-ниски от рисковете при

възрастни (14).

Клинично представяне и тежест на 
заболяването

Майки и новородени

Моделите на клиничното представяне на инфекцията
от COVID-

19 по време на бременността са много подобни на

тези при общата популация (15). Наличните данни

предполагат, че бременните жени имат същия риск от

заразяване с COVID-19, както и небременните

възрастни в общата популация. Бременните жени

могат да имат съпътстващи заболявания, които

увеличават риска от тежко заболяване, както при

общата популация (напр. диабет, хипертония,

сърдечносъдови заболявания, затлъстяване и др.).

Систематичният преглед на 33 проучвания,

включващи 385 бременни жени с

COVID-19, заключава, че клиничното представяне и

тежестта на инфекцията от COVID-19 по време на

бременност е подобна на тази при небременни

възрастни с 96,0% леки, 4,0% тежки и под 1,0%

критични случаи (16). В подкрепа на горното

твърдение с резултати от текущ предварителен

анализ на 49 проучвания, включващ 828 бременни

жени (17), беше съобщено, че при 92,0% жени не са

наблюдавани тежки прояви на инфекцията. Повече от

половината (53,0%) са били асимптоматични. Сред

бременните жени със симптоми, високата

температура (57,0%) и сухата кашлица (49,0%) са най-

честите симптоми. Две големи серии със случаи от

Китай, включващи 116 (18) и 118 (19) бременни жени,

съобщават, че високата температура и кашлицата са

най-честите проявяващи се симптоми. Подобни

съотношения са съобщени и при тежките прояви на

заболяването (6,9% и 8%), както и при

преждевременните раждания (21,0% и 21,2%).

Наличните към момента данни изглежда не

предполагат увеличение на честотата на спонтанните

аборти, но данните за инфекциите през първия

триместър са ограничени. Съществуващите

доказателства не са установили повишен риск от

усложнения при бебета, родени от майки с COVID-19.

© UNICEF/UNI336263/MA

2



Вертикалното предаване (вътреутробно, чрез

раждането или кърмата) на инфекция от COVID-19 и

разболяването на новородените са изключително

редки. Скорошен систематичен преглед на 49

проучвания, включващи 666 новородени и 655 жени,

заключава, че неонаталната инфекция с COVID-19 е

необичайна, рядко симптоматична и честотата на

инфекцията не е по-висока, когато бебето е родено

вагинално, кърмено или е разрешен контакт с майката

(18). Друг систематичен преглед съобщава за 155

новородени, родени от жени с лабораторно

потвърден или клинично диагностициран COVID-19,

на които е взета проба за нуклеинова киселина от

гърлото, като всички са били отрицателни за COVID-19

с изключение на 3 случая (20). Повечето проучени

плаценти досега нямат данни за инфекция, но в

няколко случая е открита вирусна РНК. Опит от САЩ

съобщава за общо 11 проби от плацента и фетални

мембрани, изпратени за тестване веднага след

раждането, от които 3 проби са върнати с

положителни резултати за SARS-CoV-2, като никое от

новородените не е имало положителен резултат или

проявени симптоми (21). Друг доклад от Италия

описва положителни резултати от PCR за SARS-CoV-2

при две майки, техните новородени, както и тъканите

на плацентата, като и двете новородени са

асимптоматични (22). Неотдавнашен преглед на 11

публикувани неонатални случая на COVID-19

съобщава за шест новородени, които представят

симптоми в рамките на три дни след раждането, а

останалите са представили симптоми между 5-ия и

28-ия ден, като високата температура е основното

оплакване (23). Всички новородени са се

възстановили без никакви усложнения.

До момента няма съобщения за предаване на COVID-19

чрез кърмата, която да доведе до инфекция. Имало е

22 случая, при които са изследвали наличието на

нуклеиновата киселина в проби от майчино мляко и 6

случая с проби от вагинална слуз, като всички са

отрицателни, макар че в неотдавнашен доклад РНК на

SARS-CoV-2 е откривана в продължение на 4

последователни дни в мляко на майка с леки симптоми

на COVID-19 и с положителен тест за COVID-19 веднага

след раждането (24). В момента не е известно дали

новородените, родени от майки със COVID-19, са

защитени от инфекция чрез антитела, преминали през

майчиното мляко или през плацентата по време на

бременността. Ползите за здравето от кърменето са

добре установени – кърмата осигурява защита срещу

много заболявания и е най-добрият източник на

хранене за повечето бебета. Сведенията за неонатални

инфекции от COVID-19 са все още много ограничени.

СЗО и УНИЦЕФ препоръчват майките със съмнения за

COVID-19 или с потвърден COVID-19 да бъдат

насърчавани да започнат и да продължават да кърмят,

като същевременно прилагат подходящи мерки за

профилактика и контрол на инфекциите (ПКИ) (25).

Грижа за бременни жени и грижи за новородени. СЗО

и УНИЦЕФ подчертават важността на достъпа до

квалифицирани грижи за жени, включително акушерска

и неонатална грижа, както и подкрепа за психичното

здраве и психосоциална подкрепа за бременни жени

със съмнения за, вероятен или потвърден COVID-19

(25). Бременните жени със съмнения за или потвърден

лек COVID-19 може да не се нуждаят от интензивно

лечение в болница, освен ако няма опасения за бързо

влошаване или невъзможност за бързо връщане в

болницата (25).
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• Индуцирането на раждането и цезаровото сечение

трябва да се предприемат само когато са медицински

обосновани.

• Майките не трябва да се отделят от бебетата си, освен

ако майката не е твърде болна, за да се грижи за бебето.

• Майките със съмнение за или потвърден COVID-19 трябва

да бъдат насърчавани да започнат и продължат да

кърмят, като спазват предпазни мерки. Предпазните

мерки включват използване на медицинска маска, миене

на ръцете със сапун и вода или гел за ръце с алкохол и

дезинфекция на повърхностите, с които майката е била в

контакт.



Деца и юноши

Проучванията стабилно показват по-малък риск от

развитие на тежки симптоми или сериозно

боледуване от инфекция с COVID-19 в сравнение с

възрастните. В серия от случаи от Китай, включваща

728 деца с лабораторно потвърдена инфекция с

COVID-19, приблизително 55% са леки или

асимптоматични, 40% са умерени (т.е. с клинични или

рентгенографски данни за пневмония без

хипоксемия), 5% са били тежки (т.е. задух, централна

цианоза, хипоксемия) и < 1% са били критични (т.е.

синдром на остър респираторен дистрес, дихателна

недостатъчност, шок) (4). Към 16 юни 2020 г. 61

публикувани серии от случаи са описали клинични

характеристики в 784 педиатрични случая (9),

сравнявайки предишните кохорти с актуализирания

анализ, както е показано в таблица 1. Делът (12,1% –

21,0%) на асимптоматичните случаи в отчетените по-

рано кохорти е съвместим с резултатите от текущия

предварителен анализ, показан в таблица 1. За да се

оцени инфекциозността при деца, лабораторен екип

със седалище в Германия анализира вирусни

натоварвания, наблюдавани по време на рутинни

тестове както при деца, така и при възрастни.

Анализът

на варирането на вирусното натоварване при

пациентите не открива значителна разлика между която

и да е двойка възрастови категории (26). Вирусното

натоварване обаче не е единственият фактор за

определяне на инфекциозността. Едно и също вирусно

натоварване не означава една и съща вероятност от

предаване. Други ограничени данни навеждат на

предположението, че макар заразените деца да

отделят вируса SARS-CoV-2, предаването от деца е

рядко, може би вследствие на вирусна намеса и/или по-

леки симптоми (27).
Появата на лимфоцитопения и повишени възпалителни

лабораторни маркери е по-рядко срещана сред децата в

сравнение с възрастните (7). Систематичен преглед на 38

проучвания (29) съобщава за аномалии в компютърната

томография (КТ) на гръден кош в 63,0% от потвърдените

педиатрични случаи. Най-разпространените аномалии

включват засенчвания тип матово стъкло, петнисти сенки

и зони на консолидация (10). Анализ на 61 възрастни и

педиатрични пациенти от Китай съобщава за подобни

лабораторни маркери в 2 възрастови групи. При

педиатрични пациенти обаче има по-ниска степен на

положителни находки при КТ на гръдния кош с по-слабо

засягане на отделните лобове. Бронхиалното

разпространение се среща по-често

Характеристики Lu 2020 (N= 171)
Dong 2020 

(N=731)

CDC MMWR 

(N=2572)

Parri 2020 

(N=100)

Други по-малки
серии със случаи

(N=784)

Средна възраст 

(диапазон) – години

6,7

(1 ден – 15 години)

7

(2 – 13 години)

11

(0 – 17 години)

3,3

(0 – 17,5 години)

НД

(30 ч. – 17 години) 

Средна възраст

7,1 години

Симптоми – Брой случаи/общо (%)

Асимптоматични –
Брой/общ брой (%)

27/171 (15,7) 94/731 (12,8) НД 21/100 (21,0) 95/784 (12,1)

Висока температура 71/171 (41,5) НД 163/291 (56,0) 54/100 (54,0) 473/784 (60,3)

Кашлица 83/171 (48,5) НД 158/291 (54,3) 44/100 (44,0) 276/784 (35,2)

Затруднено/
Учестено дишане

49/171 (28,7) НД 39/291 (13,4) 11/100 (11,0) 75/784 (9,6)

Умора/Летаргия/
Липса на апетит

13/171 (7,6) НД НД 32/100 (32,0) 36/784 (4,6)

Хрема НД НД 21/291 (7,2) 22/100 (22,0) 76/784 (9,7)

Стомашно-чревни 
симптоми

15/171 (8,8) НД 37/291 (12,7) 19/100 (19,0) 178/784 (22,7)

Главоболие НД НД 81/291 (27,8) 4/100 (4,0) 36/784 (4,6)

Възпалено гърло НД НД 71/291 (24,4) 4/100 (4,0) 76/784 (9,7)

Хипоксия <92% 4/171 (2,3)
112/2143 (5,2)
със съмнения

НД 1/100 (1,0) Не са анализирани

Таблица 1: Обобщение на клиничните симптоми от 4 предишни кохорти (4, 5, 10, 28) и текущият 
предварителен анализ на серия от 61 случая.

*НД=няма данни
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в педиатричната група. Характеристиките на КТ не се

различават в двете групи, с изключение на удебеляване

на стените на бронхите, което се среща по-често при

деца (30).

Липсват стабилни доказателства, свързващи тежкото

прекарване на заболяването при децата със

съпътстващи заболявания. В сериите от случаи

хоспитализацията и приемът в отделение за интензивни

грижи са по-чести сред деца със съпътстващи състояния

и бебета под 1 година, въпреки че хоспитализацията на

бебета може да не отразява тежестта на заболяването.

Най-често съобщаваните съпътстващи състояния

включват хронични белодробни заболявания (вкл.

астма), сърдечносъдови заболявания, имуносупресия

(5). В скорошно проучване на 48 деца с COVID-19,

приети в детски интензивни отделения в Северна

Америка, 83% са имали съществуващи медицински

състояния, като половината са били деца със специални

здравни нужди (напр. дългосрочна зависимост от

технологична подкрепа, свързана със забавяне на

развитието и/или генетични аномалии), последвано от

потискане на имунитета или злокачествено заболяване

и затлъстяване (31). Данните за смъртността сред децата

с COVID-19 са оскъдни. Предварителният анализ на 784

деца разкрива коефициент на смъртност на случаите от

0,9% (9), който е по-висок от отчетените по-рано 0,1% от

двете големи китайски и американски кохорти (4, 5). В

последно време все повече загриженост предизвиква

възникващия мултисистемен възпалителен синдром, за

който се съобщава при деца от Северна Америка и

Европа, а сега и от Югоизточна Азия (вж. по-долу).

Управление на COVID-19 при деца

Както и при възрастните, основата на лечението на деца

с COVID-19 е в качествената поддържаща грижа и

наблюдение за клинично влошаване, както и

превенция, откриване и управление на усложненията,

вкл. предотвратяване и контрол на инфекциите (ПКИ)

(25). Всички зони в здравните заведения, в които могат

да се полагат грижи за деца с тежък COVID-19, трябва да

бъдат оборудвани с импулсни оксиметри,

функциониращи кислородни системи и интерфейси за

доставяне на кислород за еднократна употреба

(назална канюла с накрайници, маска Вентури и маска с

резервоарна торбичка), оборудване за управление на

дихателните пътища (вкл. педиатрични размери) и да са

екипирани с обучени мултидисциплинарни екипи,

когато това е възможно, с подходящо съотношение

между броя на персонала и пациентите. СЗО и

УНИЦЕФ препоръчват децата с подозрение за или

потвърдена инфекция с COVID-19 да бъдат заедно с

лицата, които полагат грижи за тях, когато това е

възможно. По-долу са дадени някои основни

препоръки при лечението на COVID-19 при деца (25):

• За всички съмнителни случаи се препоръчва да се

вземат проби от горните дихателни пътища (ГДП)

(назофарингеални и орофарингеални) за тестване

с обратно транскриптазна полимеразна верижна

реакция (RT-PCR).

• Препоръчва се за съмнителните случаи да се

формулира диференциална диагноза, като се

имат предвид локално специфичните етиологии

(напр. малария, денга и други арбовируси и т.н.) в

комбинация с клиничното представяне, и

случаите да се проучват според необходимостта.

За лека/умерена инфекция с COVID-19 при деца:

• Трябва да се направи оценка за всеки отделен

случай, за да се пренасочат пациентите към

извънболнична грижа или стационар. Оценката

трябва да отчита клиничното представяне на

детето, изискването за поддържаща грижа,

включително кислородна поддръжка, всички

рискови фактори за тежко заболяване и условията

у дома, включително възможността за полагане

на грижи за детето в домашни условия, както и

наличието на уязвими лица вкъщи.

• Лицата, полагащи грижи за деца с леко до

умерено протичане на заболяването, трябва да

бъдат информирани, за да следят за признаци и

симптоми на клинично влошаване, изискващи
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спешна преоценка. Те включват затруднено

дишане/ускорено или плитко дишане (за

кърмачета: грухтене, невъзможност за кърмене),

посиняване на устните или лицето, болка или

напрежение в гърдите, обърканост, невъзможност

за събуждане/за взаимодействие в будно

състояние, невъзможност за пиене или задържане

на течности.

• Антибиотици могат да се прилагат, когато има

клинично подозрение за бактериална инфекция

или при деца под 5 години с пневмония.

За тежко протичащ COVID-19 при деца:
• Всяко дете със спешни признаци

(възпрепятствано или отсъстващо дишане, тежък

респираторен дистрес, централна цианоза, шок,

кома или гърчове) трябва да получи спешно

управление на дихателните пътища и кислородна

терапия. Лица с кислородно насищане SpO2 < 90%

трябва незабавно да получат допълнителна

кислородна терапия.

• Пациентите трябва да бъдат внимателно

наблюдавани за признаци на клинично

влошаване, като бързо прогресираща дихателна

недостатъчност и шок, и незабавно трябва да

получат подходящи поддържащи интервенции.

• Използвайте предпазливо управление на

течностите при пациенти с COVID-19 без тъканна

хипоперфузия и реакция при вливане.

Непрекъснато следете за признаци на

претоварване на обема и съответно регулирайте

въвеждането на течности.

• При пациенти с прогресираща остра

хипоксемична дихателна недостатъчност, когато

дихателният дистрес не се повлиява от

стандартната кислородна терапия, трябва да се

извърши адекватна подготовка, за да се осигури

напреднала кислородна/вентилаторна

поддръжка.

За критично протичане на COVID-19: септичен шок 

или остър респираторен дистрес синдром 

(ОРДС):

• За реанимация на септичен шок при деца се

препоръчва кристалоиден разтвор (10 – 20 ml/kg)

като болус през първите 30 – 60 минути.

Прилагайте вазопресори, ако признаците на шок

продължат след два болуса с течност.

Епинефринът се счита за лечение от първа линия,

когато е посочена поддръжка с вазопресори (32).

• При пациенти, които трябва да бъдат поставени

на вентилатор или които са с ОРДС, се препоръчва

интубацията на ендотрахеята да се извършва от

обучен и опитен доставчик при спазване на

предпазни мерки срещу предаване по въздуха и в

аерозолна форма.

• Механичната вентилация трябва да използва по-

ниски приливни обеми (4 – 8 ml/kg прогнозирано

телесно тегло [PBW]) и по-ниски инспираторни

налягания (плато на налягането < 30 cmH2O).

Други лечения при управлението на COVID-19:
• Наскоро е показано, че лекарството

дексаметазон, често срещан стероид, оказва

благоприятен ефект при тежко болни от COVID-19

пациенти. Според по-ранните констатации,

споделени със СЗО, е демонстрирано, че при

възрастни пациенти само на кислород лечението

намалява смъртността с около една пета, докато

при тези, които изискват вентилация, смъртността

се намалява с около една трета. Дексаметазонът

обаче не оказва благоприятен ефект за тези с по-

леко заболяване, които не се нуждаят от

подпомагане на дишането (33, 34). Употребата на

дексаметазон при тежко болни деца с COVID-19

се нуждае от допълнителни доказателства.

• Предварителният анализ на 531 педиатрични

случая сочи, че антивирусните лекарства (37,7%),

интерферон-а (36,5%) и антибиотиците (20,1%) са

най-често използваните методи на терапевтично

изпитване в допълнение към поддържащата

грижа при хоспитализирани пациенти при всички

класификации на тежестта на заболяването (9). В

момента няма достатъчно доказателства, за да се
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7

препоръчат конкретни лечения при възрастни или деца.

СЗО препоръчва за COVID-19 да не се прилагат

изпитвани лекарства, вкл. антивирусни,

имуномодулатори и други допълнителни терапии,

извън контекста на клиничните изпитвания.

Мултисистемен възпалителен синдром 
(MIS-C) при деца и юноши в контекста на 
COVID-19

Кратка история

На 6 май 2020 г. във Великобритания Рифаген и екип

съобщават за 8 деца с мултисистемен възпалителен

фенотип, който се припокрива с характеристиките на

атипичната болест на Кавазаки (KD) и синдрома на

токсичния шок (СТШ) (35). Според Европейския център

за контрол на заболяванията към 15 май са

регистрирани 230 случая със съмнение за MIS-C,

свързани с COVID-19 (36). След първите съобщения в

САЩ за 15 случая на MIS-C, свързани с COVID-19 в Ню

Йорк, Министерството на здравеопазването в Ню

Йорк идентифицира 102 пациенти с подобни

симптоми към 12 май, много от които са с

положителен тест RT-PCR или серологични

доказателства за скорошна или настояща инфекция от

тежък остър респираторен синдром коронавирус 2

(SARS-CoV-2) (37). В държави със среден и нисък доход

има два публикувани случая на MIS-C от Индия (38,

39), както и непубликувана информация за случаи от

Пакистан (Карачи и Лахор), Бразилия, Еквадор и

Мексико. Действителната честота на MIS-C е

неизвестна, но докладите към момента сочат, че

вероятно е рядък.

Тези случаи обикновено се проявяват със състояние

на свръх възпаление и споделят редица клинични

характеристики с други педиатрични възпалителни

състояния, като болест на Кавазаки (KD), синдром на

токсичен шок (СТШ), сепсис и синдром на

макрофагеална активация (СМА). Разликата в

клиничните (възрастова група, етническа

принадлежност) и лабораторните данни при MIS-C и

други мултисистемни възпалителни заболявания като

KD обаче изглежда предполага различен механизъм.

Патофизиологията на MIS-C все още не е добре

разбрана и е приоритетна област на изследване.

Уитакър и екип изследва клиничните и лабораторни

характеристики на 58 деца, които отговарят на

определението на Обединеното кралство, САЩ и СЗО

за педиатричен мултисистемен възпалителен

синдром, свързан във времето с инфекцията

със SARS-CoV-2 (PIMS-TS), и открива широк спектър от

признаци и симптоми, вкл. повишена температура,

стомашно-чревни симптоми и обрив, както и тежест на

заболяването, вкл. увреждане на миокарда, шок и

развитие на аневризми на коронарните артерии. При

сравнение с деца с болест на Кавазаки (Kawasaki disease,

KD), шоков синдром при болестта на Кавазаки и синдром

на токсичен шок (СТШ), случаите на PIMS-TS показват

разлики при някои характеристики, вкл. по-напреднала

възраст и по-голямо повишаване на възпалителните

маркери (40). Към момента в повечето случаи засягането

на белите дробове не е основна характеристика; когато

са налице респираторни симптоми (учестено или

затруднено дишане), те се дължат най-вече на тежък

шок.

Като цяло тежестта на MIS-C, свързана с COVID-19, може

да бъде класифицирана въз основа на клинични

признаци, жизнени показатели (учестено дишане,

хипертермия или хипотермия), нарушение на

оксигенацията; всякакъв вид хипотония, променен

психичен статус, брадикардия или тахикардия, бавно

пълнене на капилярите или слаб пулс, петна по кожата

или хладна кожа или петехиален или пурпурен обрив;

количество на урината; и лабораторни резултати (напр.

висок лактат) (37, 41 – 43). Пациентите с диагноза COVID-

19, свързан с MIS-C, често изискват интензивна грижа и

агресивно лечение, но при повечето пациенти има

благоприятни резултати и много ниска смъртност.

Дългосрочните последици от MIS-C обаче, като

вероятността от образуване на аневризма на

коронарната артерия, остават неизвестни.

Определение на СЗО за случай

Все още няма международно съгласувано определение

за случай, предвид факта, че данните са все още

ограничени. СЗО е разработила предварителна

дефиниция за случай (42) и формуляр за доклад по

случай за „мултисистемен възпалителен синдром при

деца и юноши, времево свързан с COVID-19“.

Дефиницията на СЗО обхваща деца на възраст 0 – 19

години с постоянна висока температура с клинични

характеристики на кои да било две или повече системи

(кожно-лигавична, кръвоносна, сърдечна, кръвотворна,

стомашно-чревна), повишени маркери на възпалението,

без други очевидни микробни причини за възпаление и с

доказателство за COVID-19 (положителен RT-PCR,

антигенен тест или серология),



или вероятен контакт с пациенти с COVID- 19. Дори ако
всички критерии в дефиницията за случай не са
изпълнени, всички предполагаеми случаи трябва да
получат подходящи грижи и за тях да бъде съобщено
чрез стандартизирания формуляр за доклад по случай на
СЗО (44).

Насоки за управление

Понастоящем няма установени протоколи или указания

относно специфичното управление на това състояние.

Предлаганият панел за изследване за такива случаи

трябва да включва маркери за възпаление, пълна кръвна

картина с диференциални, коагулационни изследвания,

вкл. D-димер, феритин, панел за цитокини, тестове за

бъбречна и чернодробна функция и сърдечни маркери

(като тропонин, BNP/NT-proBNP) съобразно показанията

заедно със серийна ехокардиография (35, 36, 39). Ако

има подозрения за MIS-C или е поставена такава

диагноза, трябва да се започнат ранни грижи от

мултидисциплинарен екип, вкл. детски инфекциозни

болести, имунология/ревматология и педиатричен екип

за интензивно лечение (PICU), който да ръководи

лечението. По-голямата част от регистрираните случаи на

MIS-C са лекувани със стандартния протокол за болест на

Кавазаки, включително интравенозен имуноглобулин

(IVIG), прилаган със или без аспирин. Някои други

използвани терапевтични средства включват стероиди,

имуномодулиращи средства, включително инфликсимаб

(анти-TNF), тоцилизумаб (IL-6 антагонист) и анакинра (IL-

1R антагонист). Изборът на тези средства се основава на

предпочитанията на лекуващите лекари и наличността

(35, 36, 38, 40).

Важно е лекарите и изследователите да допринасят за

по-доброто разбиране на епидемиологията и

патофизиологията на това заболяване, включително чрез

съобщаване на случаи с помощта на формуляра за

доклад по случай на СЗО – резултатите от което ще

спомогнат за насочването на клиничното управление и

реакциите на общественото здравеопазване, водейки до

потенциално значими последици за по-широкото

управление на COVID-19 и бъдещите ваксинационни

стратегии за COVID-19 при възрастни и деца.

Глобална платформа за клинични данни за COVID-19

СЗО е изградила платформа за стандартизирани,

анонимни клинични данни. Сътрудниците могат да

въвеждат данни в уеб базирана платформа за клинични

данни за COVID-19 на СЗО, която отразява всички

променливи, свързани с COVID-19, изброени във

формуляра за доклад по случай. Използването на

платформата на СЗО улеснява натрупването, оформянето

в табличен вид и анализирането при различни условия в

световен мащаб и осигурява сигурна електронна база

данни с ограничен достъп, защитена с парола, хоствана

на защитен сървър в СЗО. СЗО ще поддържа подходящи

технически и организационни мерки за сигурност за

защита на поверителността и предотвратяване на

неоторизираното разкриване на анонимните данни,

свързани с COVID-19. За да станете сътрудник: моля,

изпратете имейл на COVID_ClinPlatform@who.int и

поискайте идентификационни данни за влизане.

Обобщение на косвеното влияние на 
COVID-19 при деца и юноши

Пандемията COVID-19 и мерки за контрол върху нея са

оказали значително косвено въздействие върху

децата по целия свят (45):

• Около 86 милиона деца биха могли да изпаднат в

крайна бедност в резултат на пандемията през

тази година, в допълнение на приблизително 386

милиона деца, които още през 2019 г. вече са

били в крайна бедност (46).

• 188 държави са наложили закриването на

училища в цялата страна, което засяга над 1,5

милиарда деца и младежи (47). Националните

платформи за дистанционно обучение, въведени

в над две трети от държавите, са достигнали по-

малко от половината от учащите в държавите с

ниски доходи.

© UNICEF/UNI325456/GHAFARY
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• Освен това 368,5 милиона деца в 143 държави, които

по принцип разчитат на училищната храна за своето

изхранване, са принудени да търсят алтернативни

източници (48). Новите проучвания за моделиране на

COVID-19 обаче екстраполират, че предаването в

училище е минимално, тъй като децата не са

основният двигател на предаване на вируса (49).

• Връзките между икономиките в момента и

смъртността могат да доведат до стотици хиляди

допълнителни детски смъртни случаи през 2020 г.,

предвид икономическите затруднения, изпитвани от

семействата в резултат на глобалния икономически

спад.

• Неотдавнашен анализ на 118 държави с нисък до

среден доход моделира три хипотетични сценария,

при които обхватът на основните здравни

интервенции, насочени към майките и децата, е

намален с 9,8 – 51,9%, а честотата на недохранване

се увеличава с 10 – 50%, отразявайки реални

ситуации. Анализът показва, че допълнителния дял

на смъртните случаи представлява увеличение от 9,8

– 44,7% месечно на смъртността под 5 години и

увеличение от 8,3 – 38,6% месечно на майчината

смъртност. Анализът показва, че с нарушаването на

здравеопазването и намаляването на достъпа до

храна, увеличаването на смъртността при децата и

майките ще бъде значително (50).

• Данните, събрани през април 2020 г. от СЗО,

УНИЦЕФ, ГАВИ и Института за ваксини „Сабин“,

показват съществени пречки в поне 68 държави при

извършване на рутинни имунизации, което вероятно

засяга близо 80 милиона деца под

едногодишна възраст, живеещи в тези страни (51), и

увеличаване на риска от заболявания, които могат

да се предотвратят с ваксина. Колкото по-дълго е

прекъсването на имунизационните услуги, толкова

по-голям ще бъде рискът от епидемия. По-ранните

оценки на УНИЦЕФ показват, че предвид спирането

на кампаниите около 117 милиона деца по света са

изложени на риск от липса на имунизации срещу

морбили (52). Въздействието е различни в

различните страни – с нарушения на рутинните

имунизации по време на тази пандемия в някои

страни, докато в други услугите продължават да се

предоставят. Прекъсванията се дължат в голяма

степен на пропуски в капацитета и отклоняване на

вниманието и ресурсите към непосредствените

мерки за овладяване на COVID. От друга страна,

дори когато имунизационните програми не са били

прекъснати, хората или не са имали достъп до тях

(поради прекъсвания на транспорта и блокади), или

не са се възползвали от тях (поради страх да не се

заразят с Covid-19). Освен това самите здравни

работници са загрижени за собственото си здраве,

особено в контекста на недостиг на ЛПС.

• Блокадите увеличават и риска деца да пострадат или

да станат свидетели на насилие. Повишен е рискът за

безопасността и благополучието на децата,

включително в конфликтни условия, както и за

живеещите в нехигиенични и многолюдни условия

като бежански лагери и неформални селища.

Заключение и призив за действие
Децата са изложени на по-малък риск от тежки

последици вследствие на COVID-19 в сравнение с

възрастните, обаче рискуват да бъдат най-големите му

жертви поради страничните ефекти от пандемията и

мерките за нейния контрол. От съществено значение е

решенията за мерките за превенция и контрол да бъдат

непрекъснато актуализирани чрез оценка на свързаните с

тях рискове и ползи, за да се ограничи

разпространението на инфекцията от COVID-19 и да се

предотвратят и сведат до минимум съпътстващите

влияния, вкл. вторичната заболеваемост и смъртност.

Международната педиатрична асоциация (53) е издала

препоръки за детското здраве и здравеопазване по

време на тази криза, предоставяйки насоки за

педиатрите и педиатричните общества за управление

© UNICEF/UN0284429/FADHEL
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на здравните нужди на децата с акцент върху

равенството на достъпа в условията на закритите

училища и детски градини и физическото

дистанциране. Международната педиатрична

асоциация и УНИЦЕФ призовават педиатрите и

лекарите, които се грижат за деца и юноши в контекста

на COVID-19, да предприемат действия, както следва:

• Доставчиците на здравни услуги не трябва да

насърчават разделянето на майките от техните

бебета, освен ако майката не е твърде болна, и да

насърчават майките да започват и продължават да

кърмят, независимо от техния COVID-19 статус.

Решението за необходимостта от цезарово сечение

трябва да се определя от медицинското състояние

на майката, а не от нейния COVID статус (25).

• Лекарите трябва да насърчават семействата да

повишават респираторната хигиена и хигиената на

ръцете, физическото дистанциране и да търсят

навреме медицински съвети за симптомите на

COVID-19, а мерките за контрол на превенцията на

инфекцията в съответствие с препоръките на СЗО

трябва стриктно да се спазват във всички клинични

условия.

• Доставчиците на здравни услуги се насърчават да

събират данни за заразяването на деца и бременни

жени с COVID-19, за да използват тази информация в

общественото здравеопазване и клиничния отговор,

вкл. на MIS-C чрез платформата за клинични данни

на СЗО, която позволява анализ на обобщени данни

за справяне с пропуските в знанията.

• Лекарите, занимаващи се със здравето в училищата, се

насърчават да работят с местните органи за обществено

здравеопазване и образование при планирането на

отварянето на училищата въз основа на местната

динамика на предаването и други фактори, като

осигуряват адекватни хигиенни и респираторни

практики и адаптират физическото дистанциране за

училищните условия, като предпоставки за безопасното

отваряне на училищата. На разположение има насоки

на СЗО и междуведомствените агенции относно

отварянето на училищата, както и временни указания от

Постоянната междуведомствена комисия за превенция

и контрол на COVID-19 в училищата с цел подпомагане

на планирането и подготовката за отварянето и

безопасното функциониране на училищата (54 – 56).

• Доставчиците на здравни услуги трябва да работят с

органите на общественото здравеопазване при

намирането на начини за поддържане на храненето за

деца, които разчитат на училищни обеди и да

предоставят онлайн услуги за психично здраве с цел

управление на стреса за семейства, чието ежедневие

може да е нарушено.

• От решаващо значение е да се достигне до деца в

уязвимо положение с превенция на COVID-19 и основни

здравни услуги, включително в държави с ниски и

средни доходи, както и в нестабилни условия. Важно е

да се наблегне на процеса на вземане на информирани

за риска решения за мерките за обществено

здравеопазване в съответствие с местния контекст, със

специален акцент върху ангажираността на общността.

• Предоставяне на практическа подкрепа на родителите и

полагащите грижи лица, за да се наблегне на важността

от отзивчивата и пълноценна грижа за насърчаване на

психичното здраве и благосъстоянието на децата.

• Педиатричните общности трябва да се застъпват и да

работят с органите за обществено здравеопазване, за

да се смекчи забавянето в достъпа и намаляването на

търсенето на рутинни здравни услуги и имунизации

вследствие на мерките за справяне с епидемията и

страха от инфекция в здравните заведения. Освен това

те трябва да дават приоритет на продължаването на

рутинните ваксинации, вкл. наваксването на

пропуснатите дози на съответните ваксини след

премахването на ограниченията, когато това е

възможно, с помощта на адаптирани комуникационни

кампании.
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• Педиатричните общности трябва да работят заедно с

органите на общественото здравеопазване при

предоставянето на точна информация на доставчиците

на здравни грижи и на широката общественост за

стратегиите за превенция и лечение, както и за

смекчаване на страничните въздействия върху

здравето и благосъстоянието на децата и насоки

относно родителската грижа чрез осигуряване на

връзки към надеждни източници за адресиране на

евентуални погрешни схващания и изграждане на

доверие в здравната система.

• Медицинските специалисти в областта на детското

здраве трябва да работят със СЗО, УНИЦЕФ,

националните технически консултативни групи по

въпросите на имунизацията и правителствата за

наблюдението на забавените и прекъснати

ваксинации, евентуални нарушения в рутинните

здравни грижи, липса на достъпност във връзка със

специалните нужди на децата с увреждания по време

на COVID-19 и да предлагат планове за постигане на

цели в зависимост от тяхната местна и национална

ситуация.
• Медицинските специалисти се насърчават да работят с

органите за обществено здравеопазване за

разработване на политики и програми на цифрови

платформи с цел насърчаване и улесняване на

преминаването на някои клинични срещи към

предоставянето на телемедицински услуги.
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