
Как да подходим и 
да се справим по най-добрия начин…



„Нека приемем нещата сериозно и се отнасем отговорно, 
а овладяното притеснение в нас, и помощта другите да го 
направят, е неизменна част от приноса на всеки от нас!“



За да подкрепим себе си и околните са ни необходими…

• ИНФОРМИРАНОСТ
Ясна информация, която да не бъде подчинена на новинарски, политически и/или комерсиални цели.

•

• ИСТИНСКО РАЗБИРАНЕ! 
Истинското разбиране позволява на хората да проявяват в по-голяма степен критично мислене и обективизъм.

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСМИСЛЯНЕ! 
Да си дадем време да помислим върху проблема и ситуация е един от най-правилните начини за достигане на 

правилен личн избор за емоционалните и фактическите ни реакции.

• КОНКРЕТНИ ПОДХОДИ! 
Какво точно да правим сега и в различни ситуации.



COVID19 (Corona Virus Disease 19), е причинена от вирус с научното 
наименование SARS-Cov-2, от семейството на корона вирусите – наречени така, 
защото подлегнати през микрископ имат ореол от протеинови бодлички около 
себе си, приличащи на малки корони.

• Смейството на коронавирусите е отдавна известно на медицината, а SARS-
CoV-2 e седмата мутация до момента. 

• Те засяга широк спектър от живи същества – както животни, така и хора.

• От 7-те съществуващи корона вируса, 4ри редовно циркулират измежду 
хората и причиняват най-често симптоматика подобна на настинки с лек до 
среден ефект на горните дихателни пътища (т.ест. обща кашлица и 
дискомфорт)

• Останалите 3 наскоро правят прехода си от животни към хора и причиняват 
по-сериозни симптоми. Това са именно: 
SARS-Cov, SARS-Cov-2 и MERS-CoV.

Разликата между вирусна инфекция и бактериална инфекция е важна да бъде 
отбелязана.
Вирус и вирусна инфекция:
• Вирусът е много по-малък като размер от бактерията (най-големият вирус 

погледнат под микроскоп е по-малък и от най-малката позната бактерия).
• На вирусът му е необходимо живо тяло (клетка), към което да се прикрепи, за 

да може да оцелее и да продължи да се развива като предизвиква промени 
(мутации и репрограмиране). Вирусите обикновено се фокусират върху 
определен вид клетки (например тези в белите дробове, черния дроб, кръвта и 
др.), а понякога атакуват и бактерии).

• За противодействие на вирусите се изработват ваксини поради много 
различния си състав от този на бактериите.

Бактерия и бактериална инфекция:
• Бактерията от друга страна е по-устойчива и няма нужда да се прикрепя към 

друго тяло, за да оцелява.
• По-голямата част от бактериите познати на човека са полезни и спомагат 

редица процеси в нашите тела.
• За бактериите, които причиняват болести, се изработват антибиотици!
Общото? - Микробите.
• И бактериите и вирусите имат като общо помежду си микробите!
• Поради това, разпространението и на бактериални, и на вирусни инфекции 

става по един и същи начин
(чрез кашляне или кихане, интимна близост, контакт със замърсени източници 
като вода, повърхности и др., както и чрез контакт със заразени животни)

• Едни и същи болести могат да бъдат предизвикани и от бактериални инфекции 
и от вирусни такива (например: пневмония, минингит, диария и др.) затова 
само изследвания могат да потвърдят причината.

Освновите на това както всъщност причинява т.нар. заболяване COVID19 са важна първа стъпка, за да изградим представа за същината на проблема.

Какво всъщност са всички тези съкращения?



Знаем за „огнището на заразата“ Китай и за небезизвестния гран Ухан, но всъщност от къде наистина започва всичко? Има ли конспирация или пък става дума 
за случайност? Каква може да бъде научната обосновка?

Вирусът SARS-Cov-2 се свързва с мутация на коронавирус в прилепите. Животното, което го предава като междинен носител на 
хората, обаче не може да бъде установен със сигурност. 

Пазарът в град Ухан е място където се продават много животни, както живи, които имат свои патогени, така и убити и предлагани
за храна. 

Казвайки това, трябав да се има предвид, че първият случаи на коронавирус заболяване от тип COVID19 НЕ е свързано по никакъв 
начин с пазара или градът, а семейство на пациента не проявява никакви симптоми на болестта в последствие, въпреки, че са 
били в близък контакт. 

Това, което трябва да си вземете от това като заключение са три неща:

Няма финално потвърден първоизточник на предаване на вируса от животни на хора.
1. Противно на информацията до момента споделена от световната здравна организация, че няма причини да смятаме 

домашните си любимци за потенциални носители или същества, които могат да се разболеят от коронавирус – към това 
можем да се отнасе с известен скептицизъм, и насочва да подходим със същото внимание към тях и контакта с тях, както и с 
други хора. 

2. Липсата на хигиена, каквато не е имало на пазара в Ухан, спомага за разпространението на вирусни инфекции.

Теории за 5G, глобални интереси, икономически рокади, капитални пазари, резултати от духовна нищета и/или отговорът на природата към нашето общо посегателство са 
напълно естествено проявление на процеса да търсим отговори. 

Остава изцяло лична преценката в каква посока нашето внимание и убеждения да поемат. 

За целите на момента адекватност в действията и емоционална стабилност, заключение по отношение на теориите не е необходимо, без това да умаловажава процеса ни 
на гражданска ангажираност и личен избор.

От къде идва COVID19?



Как интерпретираме числата?
Какво всъщност ни показва статистиката до момента и как я инттерпретираме?

Обновен на: 16-Март-2020
За период: Януари 2020 – Март 2020

АКТИВНИ НЕАКТИВНИ

90,050
Заразени пациента

84,095 (93%)
В леко и умерено състояние

84,552
Случаи с конкретен изход

77,867 (92%)
Възстановили се

• Спазването на наложените мерки и препоръки оказва позитивно влияние на ситуацията.

• Да работим и да си оказваме взаимо-помощ сами по себе си не увеличават риска.

• Запазването на вътрешна стабилност и спокойствие са важни толкова колкото и взимането на 
препоръчаните мерки.

• Изключително висок % хора реално се възстановяват.



СИМПТОМИ:

• Инкубационен период от 2 – 14 дни 
• 88% от хората имат температура
• 68% имат суха кашлица
• 38% имат изразена умора
• 33% произвеждат храчки
• 19% са имали задух
• 15% са усетили мускулни болки
• 14% болки в гърлото
• 14% главоболие
• 11% втрисане
• 5% гадене или повръщане
• 5% запушен нос
• 4% диария
• < 1% са имали насълзени очи
• Някои хора не проявяват симптоми, но са 

носители
• Всеки може да се зарази и да бъде носител 

(деца и възрастни)

ПРЕДПАЗВАНЕ:

• Лична хигиена
• Не-докосване на лице (уста, нос, очи)
• Хиегиена в дома
• Изпозване на почистващи материали на 

алкохолна основа
• Ограничаване на близки контакти (1.5метър 

разстояние от хората около вас; без 
ръкостискания, прегръдки и други)

• Използване на маска е препоръчително, но 
задължително, ако вие самите имате 
кашлица или други симптоми на настинка

• Във вирусни периоди е добре да се пият 
повече течности като чай и др. топли напитки

• Не странете от контакти, но не се събирайте в 
големи групи или на места където има висок 
човекопоток

• Не посещавайте и отложете груповите 
събирания

• Поддържайте контакт със семейството си 
постоянно, но ограничете физическия контакт 
до моментите когато те имат нужда от 
помощ.

• Посещение на фитнеси, салони за красота, 
стоене на опашки без дистанция между 
хората, стоене на опашка в болници и др. 
увеличават риска от зараза.

ЛЕЧЕНИЕ:

При идентифицираните случаи с слаба или умерена 
симптоматика, се третират симптомите по начин, който 
имитира лекуването на настинка. Подходящи са:
• Сиропи за кашлица
• Медикаменти за сваляне на температура
• Топли напитки
• Поемане на витамини за подсилване на иммуната 

система
• Правилно хранене
При идентифициранете случаи в сериозно или 
критично състояние се прилага лечение като при 
белодробни заболявания:
• Кислородна терапия
• Подходящи медикаменти (антибиотиците могат да 

бъдат използвани тъй като е възможно да се е 
развила и паралелна бактериална инфекцип) и др. 
спрямо индивидуалния случай на пациента.

Основни факти…



В извънредна ситуация реакциите на хората варират от крайна паника до крайна липса на реакция. Какво стои в основата на това, обаче?

Паника

Липса на 
Реакция

Спектър на спокойствието и аз…



АКО НИЕ УСЕЩАМЕ ПАНИКА/ СИЛНО ПРИТЕСНЕНИЕ
Помагаме на себе си по най-бързия начина като:

СТЪПКА 1:
Осъзнаем и признаем, а не крием или осъждаме.

СТЪПКА 2: 
Даваме си време (10 вдишвания).

СТЪПКА 3:
Пишем или говорим с някого!

СТЪПКА 4:
Използваме храната и упражненията.

СТЪПКА 5:
Подготвяме се.

СТЪПКА 6: 
Ограничаваме стресовите фактори

АКО БЛИЗЪК УСЕЩА ПАНИКА/ СИЛНО ПРИТЕСНЕНИЕ
Помагаме по най-бързия начина като:

СТЪПКА 1:
НЕ умаловажаваме и НЕ се опитваме да обеждаваме в 

противното
СТЪПКА 2:

Изслушваме!
СТЪПКА 3:

Питаме насочващи ВЪПРОСИ.
СТЪПКА 4:

Предлагаме помощ.
СТЪПКА 5:

Ограничаваме стресовите фактори.

Паниката се предизвиква от натрупване на стресови фактори: новини, насочване на вниманието в определена посока, страх от неизвестното и др. 
Запомнете, че паниката е нерационален израз на страх, който е изцяло предизвикан от мислите на човек. Това е опит за възстановяване на контрол.

• Паниката се изразява и в неспособност да се концентрираме, забравяне, липса на сън и взимане на грешни решения…
• Продължително състояние на голямо притеснение води до отслабване на умунната система,  забавено възстановяване 

дори и при нормални настинки и др.

Как да подходим при силно притеснение?



АКО НИЕ СМЕ КРАЙНО СПОКОЙНИ
Помагаме на себе си по най-бързия начина като:

СТЪПКА 1:
Запитваме се „какво ме кара да реагирам така?“ и сме 

откровени със себе си в няколко кратки изречения.
СТЪПКА 2: 

Даваме си време (10 вдишвания).

СТЪПКА 3:
Пишем или говорим с някого!

СТЪПКА 4:
Определяме конкретно поведение за себе си, което 

предпазва нас и околните.
СТЪПКА 5:

Подготвяме се за промени.

АКО БЛИЗЪК Е КРАНО СПОКОЕН
Помагаме по най-бързия начина като:

СТЪПКА 1:
НЕ подемаме темата за ситуацията без той/тя да 

започне пръв. Питаме само леки въпроси като: Как си 
спрямо всичко в момента?

СТЪПКА 2:
Изслушваме!

СТЪПКА 3:
Споделяме мнение само чрез ПЪРВО лице. „Всичко 
това ме кара да се замисля върху важността да сме 

единни“ например или „Аз лично се чувствам ххх но 
предприемам действия и всичко е наред“

СТЪПКА 4:
Предлагаме помощ.

Прекомерното спокойствие е друг начин за упражняване на контрол над ситуацията. Също като паниката това е нерационален отговор на ситуацията, който 
показва друг вид приоритизация.

Прекаленото спокойствие може да доведе до непредпазливост и евентуална вреда. Поради това, с уважение към 
човека/хората – най-добре е просто да поговорите като държите разговора в позитивна посока. 

Как да подходим при липса на реакция?



Поддържайте силата в себе си като:

1. Предприемете всички адекватни мерки

2. Намерите новите възможност, които това разгръща пред вас:
- Задълбочена сплотеност

- Възможност за доброволчество
- Пролетно почистване

- Нов режим
- Нови знания

- Рефлексия върху приоритетите
- Изградане на ново ниво на устойчивост

- Упражнения на мисълта
- Инвестиции

- Създаване на нов образ (аз)

3. Върнете си обратно чувството за контрол като наблегнете на подготовка, а не 
реактивност

4. Продължавайте да се грижите за физическото си здраве, заедно с менталното!

ВСЯКА КРИЗА ИЛИ ИЗПИТАНИЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ!



Първостепенни ресурси:

• Горещ телефон за информация (Министерство на здравеопазването): +359 (0)2 807 87 57; от Пон-Пет (8.30 – 17:00)

• Ако искате да се включите в доброволческа дейност повреме на криза (например доставки на храна по домовете на възрастни хора) - свържете се със 

„Социален патронаж“ на: +359 (0) 818 8522 или +359 (0) 2 818 8523

• Ако искате да обсъдите темите за психично здраве и/или лично спокойствие свържете се с Ай Ел Си Интернешънал: +359 (0) 876 156 623

Допълнителни ресурси: 

• Ако познавате студенти или специализанти по медицина, които биха се включили доброволно в здравните грижи и в превантивните мерки към 

Александровска болница, насочете ги към: +369 (0) 2 923 0310 или 02 923 303 27

• https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

• Видове коронавирус: https://www.cdc.gov/coronavirus/types.html

• Бактерии и Вируси: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/bacterial-and-viral-infections#1

• За Инфекциите: https://www.puls.bg/aktualno-c-6/bakterialna-i-virusna-infektsiia-kakva-e-razlikata-n-8137

• Митове и лъжи за коронавируса: https://news.bnt.bg/news/ot-socialnite-mrezhi-nai-golemite-zabludi-za-lechenie-na-koronavirusa-1042929news.html

• Клинично изследване на първите 41 случея на коронавирус в Китай: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

• Непроверени перспективни теории – база на интереси: https://www.thelibertybeacon.com/corona-virus-fakery-and-the-link-to-5g-testing/

Достъп до още…
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