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ОСОБЕНОСТИ В ИЗГОТВЯНЕТО И МЕТОДОЛОГИИТЕ НА 
РЕХАБИЛИТАЦИОННАТА ПРОГРАМА В ОСТРАТА ФАЗА НА ЗАБОЛЯВАНЕТО 

COVID-19, ПРОВЕЖДАНА В ОАРИЛ И В ТЕРАПЕВТИЧНО ОТДЕЛЕНИЯ

Е. Милушев

Неврологична клиника за лечение на болката и неврорехабилитация, МБАЛНП „Св. Наум“, 
София

РЕЗЮМЕ
Провеждането на рехабилитация при пациенти с Covid инфекция, настанени в отделение за 

интензивно лечение или инфекциозно отделение, предвид динамично променящото се здравословно 
състояние изисква непрекъснато проследяване и съобразяване с редица клинични показатели. 
Твърде често се налага да се провежда рехабилитация на пациенти, които са на апаратна 
вентилация, с различна степен на нарушено съзнание или такива с редица придружаващи 
заболявания. Това изисква да се поставят редица специфични рехабилитационни цели и задачи, 
съобразени с динамиката на възстановителния процес.

Изготвянето и изпълнението на оптимално адаптирана към състоянието на пациента 
рехабилитационна програма до голяма степен е предпоставка за благоприятния изход от 
лечението.

С настоящия материал се прави опит да бъде представен в обобщен и изцяло практичен 
вид опитът на редица специалисти, представили своя и чужд опит в две поредни международни 
конференции, проведени през последната година, разискващи проблемите на рехабилитацията на 
пациенти с Covid инфекция.

DESIGN’ SPECIFICS AND METHODOLOGICAL FEATURES OF THE REHABILITATION 
PROGRAMME DURING THE ACUTE PHASE OF CORONAVIRUS INFECTION IN THE 

INTENSIVE CARE UNIT AND THE THERAPEUTIC WARD

E. Milushev

Neurological Clinic for Treatment of Pain and Neurorehabilitation, “St. Naum” Hospital, Sofia

ABSTRACT
Conducting rehabilitation in patients with Covid-19 infection admitted to an intensive care unit or 

infectious disease ward requires continuous monitoring and consideration of a range of clinical indicators, 
given their rapidly changing state of health.

All too often, rehabilitation has to be carried out on patients who are on ventilator support, with 
varying degrees of impaired consciousness or with a range of concomitant diseases. This requires setting 
a number of specific rehabilitation goals and objectives tailored to the dynamics of the recovery process.

The design and implementation of a rehabilitation programme, which is optimally adapted to the 
patient's condition, is to a large extent a prerequisite for a favourable outcome of treatment.

This paper attempts to present in a summarized and fully practical form the experience of a number 



Б Р О Й   2 / 2 0 2 1  О Б З О Р И

5

of specialists who have contributed their own and others' experience in two consecutive international 
conferences held in the last year, discussing the problems of rehabilitation of patients with Covid-19 
infection.

ХИПЕРТОНИЯ И COVID-19

Л. Владимирова-Китова

Клиника по кардиология – МУ – Пловдив

РЕЗЮМЕ
Първата докладвана сърдечно-съдова компликация с началото на COVID-19 пандемията 

беше връзката между хипертонията и риска от тежки усложнения или смърт от инфекция с 
COVID-19. Прие се, че тя е объркана от липсата на корекция за възрастта и съпътстващите 
заболявания, свързани със стареенето и хипертонията. От друга страна, ACE2 рецепторите 
се оказаха входната врата за SARS-CoV-2- коронавирус рецептор. Свързването на протеина на 
SARS-CoV-2 с ACE2 улеснява навлизането на вируса. Понастоящем няма доказателства, които да 
предполагат, че хипертонията сама по себе си е независим рисков фактор за тежки усложнения 
или смърт от инфекция с COVID-19. Въпреки много спекулации, доказателства от наскоро 
публикувана поредица от обсервационни кохортни проучвания показват, че предишното или 
настоящото лечение с инхибитори на ангиотензин-алдостероновата система, вкл. АСЕi и АРB 
блокери не повишава риска от инфекция с COVID-19 в сравнение с риска при пациенти, приемащи 
други антихипертензивни лекарства. Лечението на хипертония трябва да следва съществуващите 
препоръки в насоките на ESC – Европейското дружество по хипертония. Не са необходими 
промени в тези препоръки за лечение по време на пандемията COVID-19. Самоизолираните 
пациенти с лекувана хипертония не трябва да посещават болница за рутинни прегледи по време 
на тази пандемия. Пациентите биха могли да използват периодично домашно мониториране 
на кръвното налягане, с видеоконференция или телефонни консултации, само ако е необходимо. 
Пациентите с хипертония могат да бъдат изложени на повишен риск от сърдечни аритмии 
поради основното сърдечно заболяване или докладваната висока честота на хипокалиемия 
при пациенти с тежка инфекция с COVID-19. Може да се наложи временно преустановяване 
на антихипертензивната терапия при пациенти с хипотония или остро бъбречно увреждане 
вследствие на тежка инфекция с COVID-19. При пациенти, лекувани преди това за хипертония, 
които се нуждаят от инвазивна вентилация, парентералните антихипертензивни лекарства са 
показани само за тези, които развиват персистираща тежка хипертония.

Ключови думи: артериална хипертония, COVID-19, ACE2 рецептор
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HYPERTENSION AND COVID-19

L. Vladimirova-Kitova

Cardiology Clinic – Medical University – Plovdiv

ABSTRACT
The first reported cardiovascular complication with the onset of the COVID-19 pandemic was the 

association between hypertension and the risk of severe complications or death from COVID-19 infection. 
It was assumed that they were confused by the lack of adjustment for age and comorbidities associated with 
aging and hypertension. On the other hand, ACE2 receptors proved to be the gateway for the SARS-CoV-2  
coronavirus receptor. Binding of the SARS-CoV-2 protein to ACE2 facilitates virus entry There is currently 
no evidence to suggest that hypertension itself is an independent risk factor for severe complications or 
death from COVID-19 infection. Despite much speculation, evidence from a recently published series of 
observational cohort studies suggests that previous or current treatment with angiotensin-aldosterone 
system inhibitors, incl. ACEi and ARB blockers did not increase the risk of COVID-19 infection compared 
to the risk in patients taking other antihypertensive drugs. The treatment of hypertension should follow 
the existing recommendations in the guidelines of the ESC-European Society of Hypertension (ESH). No 
changes to these treatment recommendations are required during the COVID-19 pandemic. Self-isolated 
patients with treated hypertension should not visit a hospital for routine checkups during this pandemic. 
Self-isolated patients with treated hypertension should not visit a hospital for routine checkups during this 
pandemic. Patients could use periodic home blood pressure monitoring, videoconferencing or telephone 
consultations only if necessary. Patients with hypertension may be at increased risk of cardiac arrhythmias 
due to underlying heart disease or the reported high incidence of hypokalaemia in patients with severe 
COVID-19 infection. Antihypertensive therapy may need to be temporarily withheld in patients with 
hypotension or acute renal impairment due to severe COVID-19 infection. In patients previously treated 
for hypertension who require invasive ventilation, parenteral antihypertensive drugs are indicated only 
for those who develop persistent severe hypertension.

Key words: arterial hypertension, COVID-19, ACE2 receptor

ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СЛЕД ПРЕКАРАНА 
ИНФЕКЦИЯ С КОВИД-19

Д. Герасимова1, Н. Гацова1, И. Такева2, Т. Пенчева1

1Клиника по физикална и рехабилитационна медицина в УМБАЛ „Св. Анна“, София
2Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; МБАЛ „Лозенец“, 
София

РЕЗЮМЕ
Все повече проучвания доказват, че голям процент от пациентите, преболедували инфекция 

с Ковид-19, развиват усложнения. Оформеният пост-Ковид синдром налага допълнителни 
изследвания и продължителна рехабилитация.

Цел: Да се оцени терапевтичният ефект на комплексната рехабилитация в хроничната 
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фаза при пациенти след бронхопневмония в резултат на инфекция с Ковид-19. 
Материал и методи: Изследвани са 15 пациенти на средна възраст 59,6 ±10,2 години, от 

които 7 мъже и 8 жени. Пациентите провеждат седемдневна амбулаторна рехабилитация, която 
включва кинезитерапия, с акцент върху дихателните упражнения, и преформирани физикални 
фактори. Преди и след приключване на курса на рехабилитация се извършва функционална оценка 
с 6-минутния тест с ходене, скалата на Борг за умора и задух, теста 5 пъти ставане и сядане, 
пробата за инспираторна и експираторна апнея. 

Резултати: При приключване на курса се отчита статистически значимо подобрение на 
резултатите от 6-минутния тест с ходене (р=0,02) и статистически значимо намаление на 
задуха и умората при физическо усилие, оценени със скалата на Борг (р=0,004). При останалите 
тестове не се наблюдават статистически значими разлики преди и след лечението. Резултатите 
от оценката на функционалния капацитет се подобряват след провеждане на рехабилитацията, 
но остават статистически значимо по-ниски от нормите при здрави хора. Проследяването на 
сърдечната честота, кислородната сатурация и артериалното налягане показват относителна 
стабилност по време на лечението.

Заключение: Провеждането на рехабилитация в амбулаторни условия след Ковид-19, 
усложнен с бронхопневмония, има положителен ефект върху възстановяването на пациентите. 
Оказва се обаче, че седемдневен курс е недостатъчен. Необходими са допълнителни проучвания 
върху ефективността на използваните подходи.

 Ключови думи: рехабилитация, Covid-19, пулмонална рехабилитация

EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE REHABILITATION FOLLOWING AN 
INFECTION WITH COVID-19 

D. Gerasimova1, N. Gatsova1, I. Takeva2, T. Pencheva1

1Clinic of Physical and Rehabilitation Medicine at University Hospital “St. Anna”, Sofia
2Faculty of Medicine, Sofia University “St. Kliment Ohridski”; Lozenets Hospital, Sofia

ABSTRACT
A growing number of studies show that a large percentage of patients with Covid-19 infection 

develop complications. The formed post-Covid syndrome requires additional research and long-term 
rehabilitation.

Objective: To evaluate the therapeutic effect of complex rehabilitation in the chronic phase for 
patients after bronchopneumonia as a result of Covid-19 infection.

Materials and methods: Fifteen patients with a mean age of 59.6 ± 1 0.2 years were studied, seven 
males and 8 females. Patients undergo a seven-day outpatient rehabilitation, which includes kinesitherapy 
with an emphasis on respiratory exercises and adapted physical factors – electrical modalitis. Before and 
after completion of the rehabilitation course, a functional assessment is performed with the 6-minute 
walking test, Borg fatigue and dyspnea scale, 5-fold rise and sit test, and inspiratory and expiratory 
apnea test. 

Results: At the end of the course, there was a statistically significant improvement in the results of 
the 6-minute walking test (p = 0.02) and a statistically significant reduction in fatigue and dyspnea, as 
assessed by the Borg scale (p = 0.004). No statistically significant differences were observed in the other 
tests before and after treatment. Functional capacity assessment scores improved after rehabilitation but 
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remained statistically significantly lower than norms in healthy subjects. Monitoring of heart rate, oxygen 
saturation and blood pressure showed relative stability during treatment.

Conclusion: Conducting outpatient rehabilitation after Covid-19 complicated with bronchopneumonia 
has a positive effect on patients’ recovery. A seven-day course, however, appears to be insufficient. Further 
research investigating the effectiveness of the approaches used is needed.

Key words: functional assessment, rehabilitation after Covid-19 

ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИСОКОЕНЕРГИЕН ЛАЗЕР ПРИ 
ПЕРИТЕНДИНИТ НА ГЛЕНОХУМЕРАЛНА СТАВА

Л. Панайотова, И. Тодоров, П. Пенев

Медицински университет – Варна, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна

РЕЗЮМЕ
Перитендинитът на гленохумералната става е сред най-честите проблеми на рамото, които 

засягат спортуващи хора, както и при повтарящи се дейности, свързани с работа или ежедневения 
живот. Заболяването представлява терапевтично предизвикателство за физикалната медицина, 
особено в остра фаза, когато болшинството физикални фактори, приложени в комбинация или 
като монотерапия, дават незадоволителни терапевтични ефекти.

Multiwave Locked System (MLS) е вид клас IV NIR (near infra-red) лазер с висока мощност и две 
симултанно протичащи дължини на вълната или т.нар. двуфотонно въздействие.

Цел на изследването: Да се проучи ефектът на MLS лазерно лъчение при пациенти с 
перитендинит на гленохумерална става.

Материал и методи: Петнадесет пациенти от двата пола на възраст между 20 и 55 
години с перитендинит на гленохумерална става с клинични прояви, с давност на симптомите не 
повече от 7 дни, бяха третирани с MLS лазерно лъчение. Използва се високоенергиен лазер M6 за 
MLS® Laser Therapy на ASAlaser. Терапевтичната методика, която се използва, е в два етапа – 
сканиране на раменна област фронтално и дорзално с МLS фиксирано, роботизирано мултидиодно 
устройство и обработване на точки с MLS® еднодиоден ръчен апликатор. Терпевтичният курс 
включва общо 8 процедури, разпределени в рамките на 2 работни седмици както следва: първа 
седмица – по 1 процедура на ден, ежедневно, общо 5 процедури; втора седмица – 1 процедура на 
ден, през ден, общо 3 процедури. За обективизиране на резултатите са използвани: ъглометрия 
на флексия, абдукция и външна ротация на раменна става; оценка на спонтанна и палпаторна 
болката по визуално аналогова скала (VAS); Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) за оценка 
на функционалното състояние и болката в хода на проследяването. Пациентите се оценават на 
три пъти: преди началото на лечението, след приключването на терапевтичния курс, както и на 
45–ия ден от началото на терапията.

Резултати: При всички пациенти се наблюдава подобрение по отношение на обема на движение, 
намаляване на болката и подобряване на функционалното състояние на гленохумералната става 
в края на лечебния курс. Късните данни показват, че постигнатото подобрение се запазва.

Заключение: Приложението на MLS лазерно лъчение дава възможност за едно успешно и 
трайно терапевтично повлияване на лекуваните пациенти с перитендинит на гленохумерална 
става.
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Ключови думи: Перитендинит на гленохумералната става, Multiwave Locked System (MLS), 
високоенергиен лазер M6 за MLS® Laser Therapy

EFFICACY OF USING HIGH ENERGY LASER IN GLENHUMERAL JOINT 
PERITENDINITIS

L. Panayotova, I. Todorov, P. Penev

Medical University – Varna, University Multiprofile Hospital for Active Treatment „St. Marina” – 
Varna

ABSTRACT
Peritendinitis of the glenohumeral joint is one of the most common shoulder problems that affect 

athletes, as well as repetitive activities related to work or daily life. Glenohumeral peritendinitis presents 
a therapeutic challenge for physical medicine, especially in the acute phase, when most physical factors 
applied in combination or as monotherapy give unsatisfactory therapeutic effects.

Multiwave Locked System (MLS) is a type of class IV NIR (near infra-red) laser with high power and 
two simultaneously flowing wavelengths, or the so-called two-photon impact.

Aim of the study: To investigate the effect of MLS laser radiation in patients with peritendinitis of 
the glenohumeral joint.

Material and methods: Fifteen patients of both sexes aged between 20 and 55 years with glenohumeral 
peritendinitis with clinical manifestations, with duration of symptoms not exceeding 7 days, were treated 
with MLS laser radiation. The high-energy laser M6 for ASAlaser's MLS® Laser Therapy was used. The 
therapeutic technique used was  in two stages - scanning of the shoulder area frontally and dorsally with 
MLS fixed, robotic multidiode device and treatment of points with MLS® single diode hand applicator. 
The therapeutic course included a total of 8 procedures distributed within 2 working weeks, as follows: 
first week - 1 procedure per day, daily, a total of 5 procedures; second week - 1 procedure per day, every 
other day, a total of 3 procedures. To objectify the results we used: angle flexion, abduction and external 
rotation of the shoulder joint; assessment of spontaneous and palpable pain by VAS; Shoulder Pain and 
Disability Index (SPADI) to assess functional status and pain during follow-up. Patients were  evaluated 
three times: before the start of the treatment, after the end of the treatment course and on the 45th day 
from the start of the therapy.

Results: In all patients there was an improvement in the volume of movement, reduction of pain and 
improvement of the functional state of the glenohumeral joint at the end of the treatment course. Recent 
data show that the improvement achieved persists.

Conclusion: The application of MLS laser radiation allows for a successful and lasting therapeutic 
effect on treated patients with peritendinitis of the glenohumeral joint.

 Key words: Glenohumeral joint peritendinitis, Multiwave Locked System (MLS), high energy laser 
M6 for MLS® Laser Therapy
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РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

И. Такева1, Н. Гацова2, Д. Герасимова2, А. Симеонова2

1Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ МБАЛ „Лозенец”, 
София
2Отделение по физикална и рехабилитационна медицина УМБАЛ „Св. Анна“, София

РЕЗЮМЕ
Увод и цел: Covid-19 е предизвикателство за всички здравни грижи, включително и 

рехабилитацията. Пациентите са изложени на висок риск от развитие на усложнения, 
което има отрицателно въздействие върху клиничните и функционалните резултати, забавя 
дехоспитализацията и затруднява здравната система. Целта на това проучване е да представим 
нашия опит и да проследим ефекта от приложението на ранната рехабилитацията при пациенти 
с Covid-19.

Материал и методи: За период от един месец са проследени 40 пациенти с Covid-19 в 
отделението за интензивно лечение и в ковид отделенията на УМБАЛ „Св. Анна“, София. 
Преди започване на рехабилитацията се прави цялостна оценка на състоянието, отчитат 
се придружаващите заболявания. При всички пациенти се провеждат: дихателни, активни 
упражнения, перкуторен масаж, обучение в седеж, вертикализация, при наблюдение на дишането, 
хемодинамичното състояние и степента на умора. 

Резултати: Изследваните пациенти са на средна възраст 75,5±10,9, от тях 12 мъже и 8 
жени. Проведена е рехабилитация за 8,9±4,2 дни, която стартира средно на 8,4±7,5 ден след 
началото на заболяването. Пациентите се вертикализират на 2,5±1,9 ден. Продължителността 
на болничния престой е средно 19,2±9,4 дни. При трима от пациентите изходът е летален, което 
не се свързва с рехабилитацията. Всички останали пациенти се изписват с подобрение, като 
се установява статистически значимо повишаване на кислородната сатурация и намаляване 
нивото на умора по време на физическо усилие. 

Заключение: Ранната рехабилитацията е особено съществена за пациентите с Covid-19  и 
предлага повече ползи, отколкото рискове, като подпомага възстановяването на дихателната 
система, функционирането и намалява болничния престой.

Ключови думи:: ранни рехабилитационни техники, кислородна сатурация, умора

EARLY REHABILITATION IN PATIENTS WITH COVID-19

I. Takeva1, N. Gatsova2, D. Gerasimova2, A. Simeonova2

1Faculty of Medicine, Sofia University "St. Kliment Ohridski", Hospital "Lozenets", Sofia
2Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Hospital "St. Anna", Sofia

ABSTRACT
Introduction and Objective: Covid-19 is a challenge for all health care, including rehabilitation. 

Patients are at high risk of developing complications, which has a negative impact on clinical and 
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functional outcomes, delays dehospitalization and complicates the health system. The purpose of this 
study is to present our experience and to follow the effect of the applying of early rehabilitation in patients 
with Covid-19.

Material and methods: For a period of one month, 40 patients with Covid-19 were followed in IUC 
and in the Covid wards of the Hospital "St. Anna", Sofia. Before starting the rehabilitation, a complete 
assessment of the condition is made, the accompanying diseases are taken into account. In all patients 
are performed: breathing, active exercises, percussions, sitting training, verticalization, with monitoring 
of respiration, hemodynamic status and the degree of fatigue.

Results: The studied patients had a mean age of 75.5 ± 10.9, of whom 12 were men and 8 were women. 
Rehabilitation was performed for 8.9 ± 4.2 days, which started on average 8.4 ± 7.5 days after the onset 
of the disease. Patients are verticalized at 2.5 ± 1.9 day. The length of hospital stay was on average 19.2 
± 9.4 days. In three of the patients the outcome was fatal, which was not associated with rehabilitation. 
All other patients were discharged with improvement, with a statistically significant increase in oxygen 
saturation and a decrease in fatigue levels during exercise.

Conclusion: Early rehabilitation of patients with Covid-19 is particularly important and offer more 
benefits than risks, helping to restore respiratory system, function and reduce hospital stay.

Key words: early rehabilitation techniques, oxygen saturation, fatigue




