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Посібник з профілактики та лікування COVID-19

Передмова 

  Людству оголошена безпрецедентна глобальна «війна», і наш спільний ворог - це 
новий коронавірус. 
  «Полем битви» є лікарні, а наші «солдати» - це медичні працівники. 
 Щоб перемогти в цій «війні», ми, перш за все, повинні забезпечити 
медпрацівникам необхідні умови та  ресурси, включаючи обмін досвідом, технічні 
знання та інші засоби. Нам необхідна впевненість, що лікарня - це «поле битви», 
де ми перемагаємо вірус, а не навпаки. 
  Для цих цілей фонд Джека Ма і фонд Alibaba скликали групу медичних експертів, 
які щойно повернулися з  центрів по боротьбі з пандемією. 
  За підтримки фахівців Першої клінічної лікарні при медичному факультеті 
університету Чжецзян (FAHZU), експерти, маючи клінічний досвід лікування, 
оперативно підготували даний посібник з апробованими рекомендаціями щодо 
запобігання розповсюдженню коронавірусу. 
  Посібник пропонує поради та рекомендації по боротьбі з пандемією для 
медичних працівників по всьому світу, які планують «вступити в бій» з 
захворюванням. 
  Висловлюю особливу подяку медичному персоналу FAHZU. 
  Беручи на себе величезний ризик при лікуванні пацієнтів з COVID-19, вони 
перенесли свій щоденний досвід у цей посібник. За останні 50 днів в FAHZU 
надійшли 104 пацієнта з підтвердженим діагнозом, у тому числі 78 пацієнтів у 
важкому і критичному стані. Завдяки новаторським розробкам і зусиллям 
медичного персоналу, а також застосуванню нових технологій, ми, на 
сьогоднішній день, стали свідками чуда. Жоден медпрацівник не інфікувався, не 
було випадків неправильного діагнозу або смерті пацієнтів. 
  Сьогодні, у зв'язку з поширенням пандемії, цей досвід є найбільш цінним 
джерелом інформації і найважливішою «зброєю» для медичних працівників. Це 
абсолютно нова хвороба, і Китай першим постраждав від пандемії. Ізоляція, 
діагностика, лікування,  захисні заходи і реабілітація почалися з «нуля». Ми 
сподіваємося, що цей посібник зможе надати лікарям і медпрацівникам в інших 
постраждалих країнах цінну інформацію, щоб їм не довелося 
«боротися» наодинці. 
  Ця пандемія є загальнолюдської проблемою, що виникла в епоху глобалізації. У 
даний момент обмін ресурсами, досвідом і знаннями, незалежно від вашої позиції, 
є нашим єдиним шансом на перемогу. 
  Справжнім засобом від цієї пандемії буде не ізоляція, а співпраця. 
  Але наша боротьба тільки починається...



  

 

 
 
 
 

 
 
  
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
  

VAP (Ventilator-Associated Pneumonia) - ШВЛ-асоційована пневмонія
UGT1A9 (UDP-glucuronosyltransferase 1А9) - уридиндифосфат глюкозидаза 1А9
TDM (therapeutic drug monitoring) - терапевтичний моніторинг ліків
SpO2 - насичення киснем
Salvage ECMO - EКMO як «терапія останнього шансу»
Replacement ECMO - швидка конверсія в ЕКМО
PEEP (Positive end-expiratory pressure) - позитивний тиск прикінцевого етапу видиху 
PAPR - фільтруючі респіратори з примусовою подачею повітря
кисню в легенях
PaO2 / FiO2 - індекс оксигенації - параметр, який використовується для оцінки функції обміну 
PaO2 - парціальний артеріальний тиск кисню
ORF1a/b - відкрита рамка зчитування ORF 1a/b
NIV (Noninvasive Ventilation) - Неінвазивна вентиляція
N - нуклеокапсидний білок віруса
IL-10 -  інтерлейкін-10
IL-6 -  інтерлейкін-6
IL-4-  інтерлейкін-4
HFNC (High-flow nasal cannula) - носова канюля з високим потоком, або назальний катетер
GM-тест - тест на галактоманнан
G-тест - тест на D-глюкозу
FFU - фільтровентиляційний модуль
FiO2 - концентрація кисню, яку вдихає людина
Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine)
FAHZU - Перша клінічна лікарня при медичному факультеті університету Чжецзян (The First 
реанімація
ECPR (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation) -  екстракорпоральна серцево-легенева 
Early Awake ECMO - тактика раннього ЕКМО в свідомості
E - білок оболонки віруса
(РЕЕР)
Driving pressure (△Р) - різниця між тиском плато (Pplat) та позитивним тиском в кінці видиху
CYP3A (сytochrome P450, family 3, subfamily A)
сигнал перетнув поріг (фоновий рівень)
Ct (cycle threshold) - кількість циклів ПЛР у реальному часі, яка необхідна, щоб флуоресцентний 
CRRT (Continuous Renal Replacement Treatment) -  неперервна замісна ниркова терапія
інтенсивній терапії
CPOT (Critical Care Pain Observation Tool) - інструмент для спостереження за болем при 
BSL-3 - лабораторія біобезпеки третього рівня
ARDS (Acute respiratory distress syndrome) - гострий респіраторний дистрес синдром
ALSS ( Artificial Liver Support System) - система підтримки "штучна печінка"
ADL - активність повсякденної життєдіяльності
ШВЛ – штучна вентиляція легень
згубну дію на 50 % інфікованих нею клітин
ЦПД50 (TCID50 - Median Tissue Culture Infectious Dose) - цитопатична доза - доза вірусу, яка має 
ЦПД - цитопатична дія
ТКМ - (TCM - Traditional Chinese Medicine) - традиційна китайська медицина
СО (cardiac output) - серцевий викид
ПЛР - полімеразно-ланцюгова реакція
КТ - комп’ютерна томографія
ЗІЗ - засоби індивідуального захисту
легеневій недостатності, яке веде до відновлення функції органу або його заміні.
декількох місяців) заміщення функції серця і/або легень (повністю або частково) при серцево- 
oxygenation) - використання механічних пристроїв для тимчасового (від декількох днів до 
ЕКМО -  екстракорпоральна мембранна оксигенація (EСMO  - extracorporeal membrane 
ГІТ - гепарин-індукована тромбопенія
“бляшку”
БУО - бляшкоутворювальна одиниця - кількість вірусних частинок, що формують вірусну
БПК - багатопрофільна команда  (MDT - Multidisciplinary Team)
відхилень у внутрішній системі гемостазу.
time) - коагуляційний медичний тест, що відтворює процес згортання крові з метою виявлення 
АЧТЧ - активований частковий тромбопластиновий час (aPPT - activated partial thromboplastin 

Список умовних скорочень і термінів



Faced with an unknown virus, sharing and collaboration are the best remedy.

The publication of this Handbook is one of the best ways to mark the courage and wisdom our 
healthcare workers have demonstrated over the past two months.

Thanks to all those who have contributed to this Handbook, sharing the invaluable experience 
with healthcare colleagues around the world while saving the lives of patients.

Thanks to the support from healthcare colleagues in China who have provided experience that 
inspires and motivates us.

Thanks to Jack Ma Foundation for initiating this program, and to AliHealth for the technical 
support, making this Handbook possible to support the fight against the epidemic.

The Handbook is available to everyone for free. However, due to the limited time, there might be 
some errors and defects. Your feedback and advice are highly welcomed! 

Prof. Tingbo LIANG

Editor-in-Chief of the Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment

Chairman of The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine
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Частина перша. 
Профілактика та контроль

1. Пацієнти з симптомами запалення зобов'язані носити медичні маски;
2. В пункти очікування допускаються тільки пацієнти, щоб уникнути переповненість 
приміщення;
3. Тривалість прийому пацієнтів повинна бути зведена до мінімуму задля уникнення 
перехресного інфікування;
4. Необхідно інформувати пацієнтів і членів їх сімей щодо ранньої діагностики та визначення 
симптомів захворювання, а також про необхідні профілактичні заходи.

1.3 Заходи контролю пацієнтів

1. Необхідно обладнати окреме приміщення для огляду, лабораторію, обсерваційне 
приміщення, реанімаційне приміщення;
2. Необхідно обладнати приміщення для попереднього огляду і сортувальне приміщення, в 
якому проводиться попередній огляд пацієнтів;
3. Необхідні роздільні зони для діагностики і для лікування: пацієнти з ознаками 
епідеміологічного захворювання і / або пацієнти з симптомами респіраторних захворювань 
повинні бути поміщені в зоні для пацієнтів з підозрою на COVID-19; пацієнти з симптомами 
звичайного запалення без виражених ознак епідеміологічного захворювання поміщаються в 
зоні для хворих зі звичайними діагнозами.

1.2 Розташування зон

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

I. Контроль та управління в місцях ізоляції

1. Медичні установи повинні забезпечити відносно ізольований доступ в приміщення для 
хворих, в т.ч. односторонній прохід і доступ в приміщення лікарні, з помітними 
попереджувальними знаками;
2. Пересування людей в приміщеннях повинне бути розподілено за принципом "три зони і 
два проходи": зона утримання інфікованих, зона утримання потенційно інфікованих і "чиста" 
зона, позначена помітними попереджувальними знаками, а також дві буферні зони між 
зонами для інфікованих і потенційно інфікованих; 
3. Необхідно обладнати окремий прохід для "брудних” речей; створити візуально позначену 
зону доставки з одностороннім рухом і проходом з службової зони (потенційно інфікована 
зона) в ізолятор (інфікована зона);
4. Необхідно стандартизувати відповідні процедури і порядок використання і носіння захисних 
засобів медичним персоналом. Необхідно скласти карти всіх зон, встановити дзеркала в 
повний зріст і строго контролювати пересування по всіх проходах, коридорах та ін. 
приміщень;
5. Слід призначити фахівців з профілактики та контролю за поширенням інфекції, які, для 
запобігання інфікування, контролюватимуть порядок одягання і зняття захисного одягу та 
обладнання медичним персоналом; 
6. Будь-які не продезінфіковані предмети не повинні виноситися за межі інфікованої зони.

Клінічні заходи

1.1 Порядок доступу і пересування в приміщеннях
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Таблиця 1 Критерії скринінгу у випадках підозри на COVID-19

палата  або палата інтенсивної терапії).
нуклеїнової кислоти збудника, лікуються разом виходячи з тяжкості їхнього стану  (ізоляційна 

 Пацієнти з підтвердженим інфікуванням, які мають позитивний результат при виявленні 5.
тестування кожні 24 год, допоки інфікування не буде виключене або підтверджене.
виключити COVID-19 неможливо на основі клінічних симптомів, потрібно повторювати 
клінічні прояви відсутні, можна виключити наявність COVID-19 та виписати з лікарні. Якщо 
має пройти повторну перевірку через 24 год. Якщо негативний результат отримано вдруге, а 

 Будь-який пацієнт з негативним результатом на виявлення нуклеїнової кислоти збудника 4.
основі їх візуальних симптомів, рекомендується подальше комплексне обстеження;
епідеміологічного анамнезу, але для яких наявність COVID-19 не може бути виключена на 
3. Для пацієнтів які не відповідають вищевказаним критеріям скринінгу, не мають 
відповідають критеріям скринінгу потенційно інфікованих;

 Виявлення нуклеїнової кислоти збудника здійснюється у тих пацієнтів, симптоми яких 2.
критеріїв скринінгу (див. Таблицю 1);
особливості COVID-19 та особливості обстеження пацієнтів відповідно до наведених нижче 
1. Усі медичні працівники повинні повною мірою розуміти епідеміологічні та клінічні 

1.4 Скринінг, госпіталізація та діагностика методом виключення

офіси, шкільні кабінети тощо упродовж 2 тижнів).
захворювань виникли у таких місцях як домівки,  
лихоманкою та(або) симптомами респіраторних  
4) Oсередки захворювання (2 та більше випадків з  

  або країнах з високим ризиком інфікування;
  симптоми респіраторних захворювань в регіонах
  мав прямий контакт з пацієнтами з лихоманкою або

3) Упродовж 14 днів до початку захворювання пацієнт
кислоту);
має позитивний результат тесту на нуклеїнову  
мав контакт з інфікованими SARS-CoV-2 (тими, хто  
2) Упродовж 14 днів до початку захворювання хворий  
високим ризиком інфікування;
подорожував або проживав в регіонах або країнах з  
1) Упродовж 14 днів до початку захворювання пацієнт  

лімфоцитів на деякий час стає меншою.
у нормі, або менша за норму, або кількість 
На ранній стадії захворювання  кількість лейкоцитів 3)
випіт;
спостерігатися консолідація легень і плевральний 
в обидві легені. У важких випадках у пацієнта може 
ущільнення по типу “матового скла” та інфільтрують 
Прояви надалі розвиваються у множинні фокуси 
виникають рано, особливо на периферії легень. 
на КТ: неоднорідні тіні та інтерстиціальні  зміни 
У пацієнта наявні особливості  візуалізації COVID-19 2)
та(або) симптоми респіраторних захворювань;
У пацієнта спостерігається підвищена температура 1)
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карантин.
кашляти,  яким  є  необхідне  спостереження  лікарів  та  як  повинен  проходити  домашній 
COVID-19. Надайте їм інструкції щодо того, як одягати захисну маску, як мити руки, як варто 

  Надайте  пацієнтам  всю  необхідну  інформацію,  щоб  уникнути  подальшого  розповсюдження 
електронні засоби комунікації, щоб вони могли спілкуватися з рідними.

  Не дозволяються відвідування членами родини та медсестрами. Пацієнтам варто дозволити 

2.4 Засоби контролю пацієнтів

ванною кімнатою, пацієнти повинні залишатися в ізоляції під наглядом;
що ліжка знаходяться на відстані, не меншій, ніж 1,2 метра. Палата повинна бути обладнана 

  Пацієнти, у яких зараження підтвердилося, можуть бути розміщені в одній палаті за умови, 
залишатися в ізоляції під наглядом;
одному.  Кожна  палата  повинна  бути  обладнана  ванною  кімнатою,  пацієнт  повинен 

  Пацієнти, що мають підозру на захворювання, повинні бути ізольовані в окремих палатах по 
бути розділені в різних відділеннях;

  Пацієнти, що мають підозру на захворювання та ті, в кого підтверджено хворобу повинні 

2.3 Вимоги до ізоляційного відділення

Стосується лікарень, що пристосовані для роботи з інфекційними хворобами

2.2 План

тиском. Доступ до ізоляційного відділення повинен бути суворо обмеженим.
дотримуватися  стандартизованого  регламенту  при  роботі  в  приміщеннях  зі зниженим  
відповідати  передбаченим  нормам  ізоляції  в  лікарнях. Медичні  працівники  повинні 
ізольовану зону інтенсивної терапії (ICU або ІТ). Планування будівлі та порядок роботи повинні 

  Ізоляційне  відділення  включає  в  себе  приймально-оглядовий  бокс,  ізоляційний  бокс,  та 

2.1 Види палат в ізоляційному відділенні

Ізоляційне відділення



II. Управління персоналом

Управління робочим процесом

1. Перш ніж працювати в поліклініці та ізоляції, персонал повинен пройти сувору підготовку 
та обстеження, щоб переконатися, що вони вміють одягати та знімати засоби індивідуального 
захисту. Вони повинні скласти такі іспити до того, як їм дозволять працювати в цих умовах.
2. Персонал повинен бути розділений на різні команди. Кожній команді слід обмежити час 
перебування в ізоляторі максимум до 4-х годин роботи. Команди мають працювати у 
відділеннях ізоляції (заражених зонах) у різний час.
3. Кожна команда має діяти як група при обробці, обстеженні та дезінфекції зони ізоляції. Це 
зменшить частоту пересування персоналу в ізольовані приміщення та з них.
4. Перш ніж йти з чергування, персонал має помитися та провести необхідні процедури 
особистої гігієни для запобігання можливого зараження дихальних шляхів та слизової 
оболонки.

Охорона здоров’я

1. Службовий персонал, що перебуває в ізольованих приміщеннях, в тому числі медичний 
персонал, медичні техніки та персонал з догляду за приміщеннями, мають проживати в ізоляції 
та не покидати її без дозволу.
2.  Для підвищення імунітету медичного персоналу необхідна нутриційна підтримка.
 Відстежувати та фіксувати стан здоров'я всього персоналу на роботі та проводити моніторинг 
стану здоров’я персоналу, який безпосередньо залучений до роботи з пацієнтами, включаючи 
моніторинг температури тіла та респіраторних симптомів; допомагати у вирішенні будь-яких 
психологічних та фізіологічних проблем, які виникають у відповідних спеціалістів.
3. Якщо у персоналу є такі симптоми, як лихоманка, їх негайно ізолюють та обстежують за 
допомогою NAT-тесту на нуклеїнову кислоту збудника (наприклад, ПЛР-тест).
4. Коли персонал, безпосередньо залучений до роботи з пацієнтами (включаючи медичний 
персонал, медичних працівників та персонал з догляду за приміщенням), закінчує свою роботу в 
ізоляційній зоні та повертається до нормального життя, вони спочатку мають пройти тест на 
виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2. Якщо тест негативний, їх слід помістити в ізолятор 
колективно на 14 днів перед тим, як вони будуть виписані з-під медичного спостереження.

4 Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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ІII. СOVID-19-асоційований персональний захист 
медперсоналу

Рівень захисту

І рівеньь
захисту

ІІ рівеньь
захисту

ІІІ рівеньь
захисту

Захисне обладнання Сфера застосування

• Попереднє обстеження, загальне 
амбулаторне відділення

Примітки:
1. Весь персонал медичних закладів повинен носити медичні хірургічні маски (за умов 
СOVID-19-асоційованої епідемії);
2. Весь персонал, який працює у відділеннях невідкладної допомоги, амбулаторіях інфекційних 
захворювань, амбулаторних відділеннях респіраторних захворювань, відділеннях стоматології 
або кабінетах ендоскопічних обстежень (таких як шлунково-кишкова ендоскопія, 
бронхофіброскопія, ларингоскопія тощо), повинен змінити свої хірургічні маски на медичні 
захисні маски (N95) І рівня захисту (в Україні рекомендованим аналогом є респіратори FFP3 
класу);
3. Персонал повинен носити захисний екран для обличчя II рівня захисту під час забору 
зразків з дихальних шляхів у пацієнтів з підозрою на інфікування/ інфікованих.

• Одноразова хірургічна 
шапочка

• Одноразова хірургічна маска
• Робоча форма
• Одноразові латексні 

рукавички та/або 
одноразовий ізоляційний 
одяг за необхідності

• Одноразова хірургічна 
шапочка

• Медична захисна маска (N95)
• Робоча форма
• Одноразові медичні захисні 

костюми
• Одноразові латексні 

рукавички
• Захисні окуляри

• Амбулаторне  відділення 
• Зона ізоляції (включаючи ізольовану 

інтенсивну терапію)
• Дослідження зразків не із дихальних 

шляхів у інфікованих пацієнтів або у 
пацієнтів з підозрою на інфікування

• Томографічне обстеження пацієнтів 
з  підозрою на інфікування/інфікованих 

• Дезінфекція хірургічних інструментів, 
використаних для пацієнтів з підозрою на 
інфікування/інфікованих 

• Одноразова хірургічна 
шапочка

• Медична захисна маска (N95)
• Робоча форма
• Одноразові медичні захисні 

костюми
• Одноразові латексні 

рукавички
• Респіратор, що 

повноцінно вкриває все 
обличчя або респіратор з 
очищенням повітря

• Коли персонал виконує такі маніпуляції як 
інтубація трахеї,трахеостомія, 
фібробронхоскопія,

• фіброгастроскопія тощо, під час якого 
пацієнти з підозрою на інфікування/ 
інфіковані можуть виділяти мокротиння у 
вигляді аерозолю або інші біологічні 
рідини/ кров

• Коли персонал виконує операцію та 
аутопсію (розтин) пацієнтам з підозрою 
на інфікування/ інфікованим

• Коли персонал проводить NAT-
тестування для COVID-19

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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Протокол екіпірування ЗІЗ:

Одягніть спеціальні робочі одяг та взуття → Помийте руки → Одягніть одноразову хірургічну 
шапочку → Одягніть медичну захисну маску (N95) → Одягніть внутрішню одноразову 
рукавичку з нітрилу / латексу → Одягніть захисні окуляри та захисний одяг (зверніть увагу: 
якщо ви носите захисний одяг без півшкарпеток, будь ласка, також одягайте окремі 
водонепроникні півшкарпетки), одягніть одноразовий ізоляційний халат (якщо це вимагається 
у спеціальній робочій зоні) та лицьовий щит / респіратор з очищенням повітря (якщо це 
потрібно в спеціальній робочій зоні) → Одягніть зовнішні одноразові рукавички з латексу

IV. Протоколи лікарської практики під час епідемії
COVID-199

Інструкція щодо одягання та знімання засобів індивідуального 
захисту (ЗІЗ) при потенційному контакті з інфікованими COVID-19

1. Спершу одягніть спеціальні
робочі одяг та взуття

.2. Помийте руки

3. Одягніть одноразову 
хірургічну шапочку

4. Одягніть медичну
захисну маску (N95)

.8. Готово

  

6. Одягніть захисні 
окуляри та одяг

 77. Одягніть одноразові 
рукавиці з латексу

рукавиці з нітрилу/латексу
Одягніть внутрішні одноразові  5.
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Протокол зняття ЗІЗ:

Вимийте руки та видаліть видимі тілесні забруднення/сліди крові на поверхнях обох рук → 
Вимийте руки → Замініть зовнішні рукавички новими рукавичками → Зніміть захисну маску, 
що очищає повітря, або самовсмоктуючу повнорозмірну маску-фільтр (якщо 
використовується) → Вимийте руки → Зніміть одноразовий халат разом зі зовнішніми 
рукавичками (якщо вони використовувались) → Помийте руки та одягніть нові зовнішні 
рукавички → Увійдіть у зону зняття №1 → Помийте руки та зніміть захисний одяг разом із 
зовнішніми рукавичками (рукавички та захисний одяг згорніть зовнішньою стороною 
всередину) (зверніть увагу: зніміть водонепроникні чохол зі взуття, якщо такі 
використовувались) → Помийте руки → Увійдіть в зону видалення №2 → Помийте руки та 
зніміть окуляри → Помийте руки та зніміть маску → Помийте руки та зніміть шапку → Помийте 
руки та зніміть внутрішні одноразові рукавички з латексу → Вимийте руки та залиште місце для 
видалення №2 → Помийте руки, прийміть душ, одягніть чистий одяг та перейдіть з чисту зону

1. Замініть зовнішні
рукавиці новими

2. Зніміть захисний одяг разом 
з зовнішніми рукавицями

3. Зніміть окуляри

4. Зніміть маску

5. Зніміть шапку

6. Зніміть внутрішні 
одноразові рукавиці з

латексу

8. Готово
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(тривалість одного сеансу обробки становить 1 годину). Виконуйте цю процедуру тричі на день.
 У разі відсутності плазмових стерилізаторів повітря, використовуйте ультрафіолетові лампи 2.

перебування людей у приміщенні;
1. Плазмові стерилізатори повітря можна використовувати для дезінфекції повітря  під час 

2.3 Дезінфекція повітря

серветку на нову після протирання поверхні предмета).
предметів,  яких  торкаєтеся  рідше,  а  потім  ті,  яких  торкаєтеся  частіше.  (Замініть  використану 
3.  Спершу  протирайте  чистіші  ділянки,  потім  більш  забруднені:  спершу  протріть  поверхні 
забрудненні);
необхідно  проводити  тричі  на  день  (повторюйте  процедуру  при  будь-якому  можливому 
серветками з вмістом хлору; почекайте 30 хвилин і потім змийте чистою водою. Дезінфекцію 
2. Протріть  поверхні  предметів  1000  мг/л хлоровмісним дезінфікуючим  засобом або 
стандартних операційних процедур утилізації розлитої крові і біологічної рідини;
1. Перед  дезінфекцією  видаліть  всі  видимі  забруднення  і  обробіть  поверхні  відповідно  до 

2.2 Дезінфекція поверхні предметів

забрудненні.
   Дезінфекцію  треба  проводити  тричі  на  день  і  повторювати  процедуру  кожного  разу  при 4.

 Тривалість процедури дезінфекції повинна тривати щонайменше 30 хвилин;3.
Способи  обробки: миття, розпорошення або протирання підлоги.
2.  Продезінфікуйте  підлогу  і  стіни  1000  мг/л  хлоровмісним дезінфікуючим  засобом.  
стандартних операційних процедур утилізації розлитої крові та біологічних рідин;
1.  Перед  дезінфекцією  видаліть  всі  видимі  забруднення  і  обробіть  поверхні  відповідно  до 

2.1 Дезінфекція підлог та стін

Процедури із дезінфекції в зоні інфекційного ізолятора COVID-19

не менше 10 мг/л.
 Концентрація загального залишкового хлору в оброблених нечистотах повинна становити 2.

дезінфекції повинна становити не менше 1,5 годин;
обробки концентрація активного хлору повинна складати більше 40 мг/л). Тривалість 
фекалії і  нечистоти хлоровмісним дезінфікуючим засобом (для первинної 
1. Перед викиданням відходів життєдіяльності в міську каналізацію потрібно продезінфікувати 

2.4 Утилізація фекалій і нечистот
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Процедури утилізації пролитої крові і біологічних рідин пацієнтів, 
інфікованих COVID-19

3.1 Для видалення невеликого об'єму (<10 мл) пролитої крові/ біологічних рідин:

 Варіант 1: Пролиту рідину слід накрити хлоровмісними дезінфікуючими серветками (що 
містять 5000 мг/л хлору) і обережно видалити. Після цього, поверхні предмета слід двічі 
протерти хлоровмісними дезінфікуючими серветками (що містять 500 мг/л хлору);

 Варіант 2: ретельно видаліть пролиту рідину одноразовими вбираючими матеріалами, такими 
як марля, серветки і т.п., витриманими у дезінфікуючому розчині з вмістом хлору 5000 мг/мл.

3.2 Для видалення великого об'єму (> 10 мл) пролитої крові і біологічних рідин

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

утилізувати як медичні відходи.
7. Використані  предмети  необхідно  помістити  в  двошарові  пакети  для  медичних  відходів  і 

Зібрані забруднюючі речовини слід утилізувати як медичні відходи.6.
хвилин, а потім очистити.
допомогою  дезінфікуючого  засобу,  що  містить  хлор  в  концентрації  5000  мг/л,  упродовж  30 
5. Контейнери,  в  яких  містяться  забруднювачі,  можна  просочити  і  продезінфікувати  за 
предметів.

 Після видалення пролитої рідини продезінфікуйте поверхні забрудненого середовища або 4.
має становити 1:2.
концентрації 20000 мг/л, при цьому співвідношення пролитої рідини і дезінфікуючого засобу 
дезінфікувати впродовж 2-х годин із використанням дезінфікуючого засобу, що містить хлор у 
3. Фекалії,  секрети,  блювотні  маси  і  т.п.  пацієнтів  слід  збирати  в  спеціальні  контейнери  і 
менш, ніж на 30 хвилин, потім ретельно видаліть пролиту рідину.
накрийте  сухим  рушником,  який  буде  продезінфікований  на  високому  рівні).  Залиште  не 
достатньою кількістю дезінфікуючого засобу, що містить хлор у концентрації 10000 мг/л (або 
одноразовими  водопоглинаючими  матеріалами.  Потім  залийте  водопоглинаючий  матеріал 
вапном,  що  містить  водопоглинаючі  компоненти,  або  повністю  накрийте  пролиту  рідину 

  Варіант 2: Повністю засипте пролиту рідину дезінфікуючим порошком або хлорним 
очистіть забруднену область після видалення забруднювачів.
(гідропероксид  ацетилу),  завдяки  якій  один  рушник  може  увібрати  до  1  л  рідини),  а  потім 
рушник,  що  вбирає  вологу  (рушник  має  містити  надоцтову  кислоту 

  Варіант  1:  Зберіть  пролиту  рідину,  поклавши  поверх  неї  на  30 хвилин  чистий 
Виконайте дії відповідно до одного з описаних нижче варіантів:2.

позначок;
1. У першу чергу, необхідно позначити наявність пролитої рідини за допомогою спеціальних 



Примітка: Процедури дезінфекції захисних елементів, описані вище, стосуються 
лише захисних елементів для багаторазового використання (за винятком 
одноразових захисних елементів).

Респіратор для очищення повітря

Мотор і ремінь Поверхня 
акумулятора

 Твердофракційний
фільтр 

НЕ ЗНІМАТИ 
ФІЛЬТР

Ретельно протирайте їх дезінфікуючими засобами, 
що містять хлор 1000мг / л, 

і дайте дезінфікуючому засобу працювати протягом 30 хвилин

Вимийте чистою
водою

Ретельно протріть всі деталі кілька разів, змоченою м’якою тканиною
в очищувальній рідині (чиста вода)

Дайте деталям висохнути і помістіть їх у zip lock пакети для наступного використання

Дихальна трубка

Дезінфекція медичних пристроїв багаторазового 
використання при COVID-19

4.1 Дезінфекція респіратора для очищення повітря

Замочити в 1000
мг/л

хлоровмісному
дезінфікуючому 

засобі
на 30 хвилин

Примітка. Будьте уважні, 
витираючи контакти 

акумулятора розташовані 
внизу мотора. Не торкайтеся 

контактів акумулятора 
безпосередньо. 

Переконайтесь, що ця деталь 
повністю суха перед 

наступним
використанням або 

зберіганням.

Примітка. Під час
чищення зовнішньої

поверхні не торкайтеся
фільтруючого елемента.

Замініть фільтруючий
елемент відповідно до

інструкцій виробу.

Примітка: не
допускайте

потрапляння
рідини у вихідний

отвір або в
двигун основного

блоку.

10 Посібник з профілактики та лікування COVID-19

Ковпак



11

;

  

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

центр.
 Після висихання упакуйте і повністю закрийте інструменти та направте їх у дезінфекційний 3.

5000 мг/л щонайменше на 30 хвилин;
Якщо є видимі забруднення, залишить інструмент у дезінфікуючому засобі із вмістом хлору2.

хлору (1000 мг/л) щонайменше на 30 хвилин;
1. Якщо видимих забруднень немає, залишити інструмент у дезінфікуючому засобі із вмістом 

4.3 Попередня обробка інших багаторазових медичних інструментів

Надіслати інструменти в центр дезінфекції для проходження стерилізації етилен оксидом.8.
високий рівень дезінфекції компонентів;

 Поставте в  автоматизовану машину  для  миття  та  дезінфекції  ендоскопів.  Встановити 7.
Проведіть тест на герметичність ендоскопа;6.

Впорскуйте повітря впродовж 1 хвилини, щоб просушити її.
 Введіть  чисту  воду  в  лінію  шприцом  50  мл  і  постійно  промивайте  лінію  упродовж  3  хв. 5.

просушити його упродовж 1 хвилини;
50  мл  і  безперервно  промивайте  лінію  упродовж  5  хвилин.  Впорскуйте  повітря,  щоб 
лінію кожного каналу з ендоскопом. Введіть 0,23% надоцтової кислоти в лінію шприцом

 Покладіть  клапани  в  ультразвуковий  генератор,  що  містить  ензими.  З’єднайте  перфузійну 4.
одноразовою спеціальною щіткою для чищення;
3. Від’єднайте  перфузійну  лінію  та  промийте  кожну  порожнину  та  клапан  ендоскопа 
хвилин
кислоти  в  кожну  лінію  за  допомогою  шприца  50  мл  до  повного  наповнення  і  зачекайте  5 
2. Підключіть  перфузійну  лінію  кожного  каналу  ендоскопа,  введіть  0,23%  надоцтової 
використанням, щоб переконатися, що він буде ефективним);
надоцтової  кислоти  (проконтролюйте  концентрацію  дезінфікуючого  засобу  перед 
1. Змочіть  клапани  ендоскопа  та  елементи  багаторазового  використання  в  0,23%  розчині 

та бронхофіброскопії
4.2 Процедури очищення та дезінфекції устаткування для фіброгастроскопії



1. Одяг, простирадла, ковдри і наволочки, що використовувалися пацієнтами;
2. Ширми між ліжками, що використовувалися в палаті;
3. Ганчірки, що використовувалися для прибирання приміщення.

5.2 Методи збору тканинних матеріалів

1. Спершу покладіть матеріали в одноразовий водорозчинний поліетиленовий пакет і 
запакуйте пакет із використанням кабельних стяжок;
2. Після цього пакет помістіть в інший поліетиленовий пакет, зав’яжіть його міцним вузлом S 
S-подібної форми та скріпіть стяжками;
3. Насамкінець, помістіть цей пакет до жовтого тканинного пакета і запакуйте його із 
використанням стяжок;
4. Прикріпіть спеціальну етикетку з міткою про зараження та назвою відділення. Відправте 
пакет до пральні.

5.3 Зберігання і прання

1. Тканинні матеріали, інфіковані збудником COVID-19, мають зберігатися окремо від інших 
інфікованих матеріалів (не пов’язаних з COVID-19) і пратися в окремій пральній машині;
2. Періть і дезінфікуйте ці тканини з хлоровмісним дезінфікуючим засобом за температури 
90°C не менш, ніж 30 хвилин.

5.4 Дезінфекція транспортних засобів

1. Для транспортування інфікованих тканинних матеріалів треба користуватися спеціальними 
транспортними засобами;
2. Ці засоби необхідно дезінфікувати негайно після кожного використання для 
транспортування інфікованих тканинних матеріалів;
3. Транспортні засоби необхідно протирати хлоровмісним дезінфікуючим засобом (з 
концентрацією активного хлору 1000 мг/л). Залиште дезінфікуючий засіб на 30 хвилин, після 
чого промийте начисто чистою водою.

Процедури з дезінфекції речей пацієнтів з підозрою 
на інфікування або інфікованих

5.1. Інфіковані тканинні матеріали
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Евакуюйтеся з зони ізоляції і перейдіть до 
спеціальної ізоляційної кімнати

Проінформуйте про випадок відповідні відділення.

Травма гострим 
предметом 

13

1. Усі виділення пацієнтів з підозрою на інфікування або інфікованих слід утилізувати як 
медичні відходи;
2. Помістіть медичні відходи у двошаровий пакет для медичних відходів, запакуйте пакет за 
допомогою стяжок міцним вузлом S-подібної форми. Розприскайте на пакет дезінфікуючий 
засіб з вмістом хлору у концентрації 1000 мг/л;
3. Помістіть гострі предмети у спеціальну пластикову коробку і розприскайте на коробку 
дезінфікуючий засіб з вмістом хлору у концентрації 1000 мг/л;
4. Помістіть спаковані медичні відходи у контейнер для транспортування медичних відходів, 
прикріпіть спеціальну етикетку з міткою про інфікування, щільно закрийте контейнер і 
перемістіть у потрібне місце;
5. Транспортуйте відходи до пункту тимчасового зберігання медичних відходів за визначеним 
маршрутом у визначений час і зберігайте відходи окремо у визначеному місці;
6. Медичні відходи мають збиратися й утилізуватися затвердженим підрозділом з утилізації 
медичних відходів

Заходи з усунення ризику професійного зараження COVID-19

Контакт з COVID-19, пов'язаний з професійною діяльністю

Процедура утилізації медичних відходів, пов’язаних з COVID-19

Усуньте забруднення 
чистою тканиною або 

марлею, далі нанесіть на 
шкіру 0,5% йодофор або 
75% спирт і залишіть для 

дезінфекції принаймні 
на 3 хвилини, після чого 

ретельно промийте 
проточною водою

Для дезінфекції 
промийте 
великою 
кількістю 

фізіологічного 
розчину або 

0,05% йодофору. 

Негайно покиньте 
зону ізоляції. 

Прополощіть горло 
великою кількістю 

фізіологічного 
розчину або 0,05%% 
йодофору. Змочіть 

ватний тампон у 75% 
спирті і круговими 
рухами обережно 
протріть носову 

порожнину

Витисніть кров у 
напрямку від 

проксимального до 
дистального кінця. → 

Промийте рану 
проточною водою. → 
Продезінфікуйте 75% 

спиртом або 0,5% 
йодофором. 

Контакт зі 
слизовою 

оболонкою, 
наприклад, 

очима 

Контакт з 
ушкодже-

ною шкірою

Контакт з 
неушко-
дженою 
шкірою 

Прямий контакт з 
дихальними шляхами 

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

проінформуйте відповідні відділення.
неушкодженою шкірою), протягом 14 діб. У випадку наявності симптомів своєчасно 

Ізолюйте та спостігайте за людьми, котрі піддавалися ризику зараження (за винятком контакту з 
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 Стороннім заборонено входити до операційної кімнати.9.
операційній кімнаті.
операція  повинна  проходити  лише  за  умови  наявності зниженого атмосферного тиску  в 

  Під час експлуатації двері буферної кімнати та операційної мають бути щільно зачинені, а 8.
зони до операційної кімнати з негативним тиском;
7. Чергові медсестри в буферній кімнаті відповідають за доставку інструментарію з буферної 
ситуації;
5. Пацієнти повинні одягати одноразові шапочки та одноразові хірургічні маски відповідно до 
носять одноразовий стерильний операційний одяг і стерильні рукавички;

   Хірурги  та  медсестри,  відповідальні  за  миття  рук,  окрім  вищезазначених  ЗІЗ,  обов’язково 4.
респіратор з примусовою подачею повітря.
FFP3), медичні окуляри, медичний захисний одяг, бахіли, латексні рукавички та фільтруючий 
тим  як  увійти  до  операційної:  треба  надіти  подвійні  шапочки,  медичну  захисну  маску  (N95/ 
миття рук та чергові медсестри в операційній) повинен одягнути ЗІЗ у буферній кімнаті перед 
3. Весь хірургічний персонал (у тому числі хірурги, анестезіологи, медсестри, відповідальні за 
одноразовий хірургічний інструментарій;
2.  Підготуйте  весь  необхідний  інструмент  для  операцій  і  за  можливості  використовуйте 
вологість і атмосферний тиск в операційній;
1. Розташуйте пацієнтів в операційній кімнаті зі зниженим тиском. Перевіряйте температуру, 

8.1 Вимоги до операційних та ЗІЗ персоналу

інфікованих
Хірургічні операції у пацієнтів із підозрою на інфікування або 

або ніс.
інфікування від пацієнта без маски, у якого підтверджена інфекція (на відстані 1 м), через рот 

 Пряме інфікування дихальних шляхів: спадання маски, в результаті  чого можливе 4.
безпосередньому контакті з біологічною рідиною, кров’ю, секретом або фекаліями пацієнта.
3. Поранення гострим предметом:  пошкодження  шкіри  гострими предметами, які були у 
пацієнта
інфікуються великою кількістю видимих біологічних рідин, кров’ю, секретом або фекаліями 

 Контакт із слизовою оболонкою: Слизові оболонки, такі як очі та дихальні шляхи, напряму 2.
кров’ю, секретом або фекаліями пацієнта.
1. Вплив на шкіру: Шкіра напряму інфікується великою кількістю видимих біологічних рідин, 
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 Заключна дезінфекція: Провести заключну дезінфекцію палати та ліфта5.
кремації спеціальним транспортним засобом якомога швидше.
спеціального  ліфта,  а  потім  безпосередньо  транспортується  до  визначеного  місця  для 

   Тіло  повинне  перевозитися  працівниками  ізолятору  через  контаміновану  територію  до 4.
просочений дезінфікуючим засобом, що містить хлор.
засобом,  та  помістіть  його  в  двошаровий,  герметичний  лист  для  обгортання  трупа, 
3.  Обгортання:  Обгорніть  труп  двошаровим  полотном  тканини,  просоченим  дезінфікуючим 
дезінфікуючому засобі на основі  хлору (3000-5000 мг/л) або надоцтової кислоти (0,5%).
вуха,  задній  прохід  та  трахеотомії,  використовуючи  ватні  кульки  або  марлю,  змочені  в 
2. Догляд за трупом: заповнити всі отвори або рани, які може мати пацієнт, наприклад рот, ніс, 
водонепроникних ізоляційних халатах тощо.
взутті  або  гумових  чоботах,  водонепроникних  бахілах,  водонепроникних  фартухах  або 
повітря (PAPR), захисними екранами для обличчя. Персонал повинен працювати у робочому 
захисними  масками  (N95/  FFP3)  або  фільтруючими  респіраторами  з  примусовою  подачею 
рукавичками  з  довгими  рукавами,  медичним  одноразовим  захисним  одягом,  медичними 
одноразовими  хірургічними  шапочками,  одноразовими  рукавичками  та  товстими  гумовими 
1.  ЗІЗ  персоналу:  Персонал  повинен  бути  повністю  захищений  робочим  одягом, 

COVID-19 або інфікованих
Порядок роботи з тілами померлих пацієнтів з підозрою на

FFU мінімум на 2 години, щоб автоматично очистити повітря.
Дезінфікуйте повітря опроміненням ультрафіолетовою лампою не менше 1 години. Увімкніть 
6.  Повітря  у  приміщенні:  увімкніть  фільтровентиляційний  модуль  (fan  filter  unit,  FFU). 
хлору і залишають на 30 хвилин для дезінфекції.

  - Всі поверхні протирають дезінфікуючим засобом, що містить 1000 мг/л активного 
рідин).
перед дезінфекцією (обробляється відповідно до  процедур утилізації крові  та біологічних 

  -  Видимі  плями  крові/  інших  біологічних  рідин  повинні  бути  повністю  видалені 
 Підлоги та стіни:5.

хлору і залишають на 30 хвилин для дезінфекції.
  - Всі поверхні протирають дезінфікуючим засобом, що містить 1000 мг/л активного 

рідин).
перед  дезінфекцією  (обробляється  відповідно  до  процедур  утилізації  крові  та  біологічних 

  -  Видимі  плями  крові/  інших  біологічних  рідин  повинні  бути  повністю  видалені 
тощо);

   Поверхні  об’єктів  (інструменти  та  пристрої,  стіл  для  інструментів,  операційний  стіл,  ліжко 4.
тканин, інфікованих SARS-CoV-2;
3. Медичні тканини підлягають дезінфекції та утилізації відповідно до процедури дезінфекції 
пов’язаних із SARS-CoV-2;
до  процедури  дезінфекції  медичних  інструментів  для  багаторазового  використання, 
2.  Медичні  інструменти  для  багаторазового  використання  підлягають  дезінфекції  відповідно 

 Медичні відходи мають утилізовуватись як медичні відходи, пов’язані із COVID-19;1.

8.2 Процедури заключної дезінфекції



Прискорити реагування на екстрені потреби для стримання COVID-19

1. Цифрові засоби, підключені до хмарних баз даних, дозволяють негайне використання 
зібраної лікарнею інформації, необхідної для оперативної відповіді на епідемію. До таких 
засобів належить обладнання й програмні пакети у новітніх  інфекційних лікарнях, інфекційних 
оглядових кабінетах та лікарняних палатах.
2. У разі наявності використовуйте інформаційну систему лікарні, підключену до мережі 
Інтернет, для проведення онлайн-тренінгів для медичних працівників і управління ресурсами 
лікарні «в один клік». Для цієї мети бажано, щоб ІТ-спеціалісти, що обслуговують зазначену 
систему, мали безперервний віддалений доступ для управління нею та внесення змін одразу 
по виникненню необхідності.

1. Заохочуйте пацієнтів користуватися дистанційними сервісами, такими як консультації лікаря 
по телефону або онлайн, аби зменшити число відвідувачів медичних установ. Це допоможе 
мінімізувати ризик передачі інфекції ще здоровим людям.
2. Пацієнти, які все ж потребують проходження огляду в медичному закладі, мають 
призначити дату й час свого візиту за допомогою дистанційних засобів, таких як відповідні 
інтернет-ресурси. Ці інтернет-ресурси повинні також надавати детальну інформацію стосовно 
поводження під час поїздки до медичного закладу, індивідуальних захисних засобів, 
паркування, годин прийому, найкоротшого маршруту всередині лікарні, правила 
контактування з персоналом та іншими пацієнтами і т.д. Збирайте детальну інформацію про 
пацієнтів, які мають прийти, заздалегідь, що дозволить підвищити швидкість постановки 
діагнозу, раніше почати лікування й обмежити тривалість перебування потенційно хворого в 
медичному закладі.
3. Заохочуйте пацієнтів максимально використовувати можливості цифрових сервісів 
самообслуговування, щоб зменшити їхні контакти з іншими людьми й знизити ризик передачі 
хвороби.

V. Цифрова підтримка  при попередженні та
контролі епідемії

Зменшити ризик перехресного інфікування від пацієнтів, які 
потребують медичної допомоги

Знизити робочі навантаження й ризик інфікування 
медичного персоналу
1. Використовуйте підходи колективного прийняття рішень і залучення досвіду інших фахівців 
за допомогою віддаленого консультування та створення багатопрофільних команд (БПК, або 
мультидисциплінарних команд) для визначення оптимального шляху лікування у складних 
випадках.
2. Використовуйте мобільні пристрої та інші засоби віддаленого зв’язку для зменшення 
частоти експозиції персоналу до інфекції та зменшення робочого навантаження на нього, а 
також економії засобів індивідуального захисту.
3. Переглядайте дані по останніх змінах у стані пацієнтів за допомогою цифрової техніки, 
наприклад, через медичні QR-коди (примітка: для пересування містом кожна особа повинна 
отримати QR-код категорії «GREEN»), а також через епідеміологічні онлайн-опитувальники. Це 
дозволить формулювати інструкції з пересування пацієнтів, особливо тих, у кого була 
виявлена підвищена температура або інші діагностичні ознаки хвороби, та зменшить ризик 
передачі інфекції здоровим людям.
4. Ведення електронних записів стосовно стану пацієнтів у інфекційних лікарнях та 
використання програм для автоматичної обробки даних комп’ютерної томографії (КТ) при 
діагностуванні COVID-19 можуть допомогти знизити робоче навантаження на персонал, 
швидко виявляти позитивні випадки й уникати хибно-негативних результатів.
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І. Персоналізоване, спільне та багатопрофільне управління

 FAHZU – лікарня, призначена для пацієнтів із COVID-19 в тяжкому та критичному станах, стан 
яких швидко змінюється, часто з поліорганною інфекцією (multiple organs infected), які 
потребують підтримки зі сторони багатопрофільної команди (БПК, multidisciplinary team - 
MDT). З моменту спалаху,  FAHZU створила експертну групу, в яку увійшли лікарі з відділень 
інфекційних захворювань, респіраторної медицини, відділення інтенсивної терапії, 
лабораторної медицини, радіології, ультразвуку, фармації, традиційної китайської медицини, 
психології, респіраторної терапії, реабілітації, нутриційної підтримки, сестринства тощо. Було 
створено комплексний багатопрофільний механізм діагностики та лікування, в якому лікарі як 
в ізоляторах, так і поза ними можуть щодня обговорювати стан пацієнтів за допомогою 
відеоконференції. Це дозволяє їм визначати наукові, комплексні та індивідуальні стратегії 
лікування для кожного пацієнта в тяжкому та критичному станах.

 Раціональне прийняття рішень є запорукою дискусій БПК. Під час обговорення фахівці різних 
підрозділів зосереджуються на питаннях зі своїх спеціалізованих галузей, а також на 
критичних питаннях діагностики та лікування. Кінцеве рішення щодо лікування визначається 
досвідченими фахівцями шляхом множинних обговорень різних думок та порад.

 В основі обговорення БПК лежить систематичний аналіз. Пацієнти похилого віку з 
нормальним станом здоров’я схильні до критичного перебігу хвороби. Під час ретельного 
спостереження за прогресуванням COVID-19 та станом пацієнта, ускладнення та результати 
щоденного обстеження повинні бути проаналізовані всебічно, щоб передбачити, як буде 
прогресувати захворювання. Важливо заздалегідь втрутитися, щоб запобігти прогресуванню 
захворювання та вжити активних заходів, таких як: противірусні препарати, киснева терапія та 
відповідна нутриційна підтримка (nutritional support).
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1 Виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2

1.1 Забір зразків

 Відповідність зразків, методи та терміни їх забору важливі для підвищення чутливості 
виявлення. Матеріалом для дослідження можуть бути: зразки верхніх дихальних шляхів (мазок 
глотки, назальний мазок, виділення з носоглотки), зразки з нижніх дихальних шляхів 
(мокротиння, виділення з дихальних шляхів, бронхоальвеолярний змив), кров, кал, сеча та  
виділення з кон’юнктиви. Мокротиння та інші зразки з нижніх дихальних шляхів мають 
високий вміст нуклеїнових кислот, тому слід надавати їм перевагу для забору. SARS-CoV-2 
проліферує переважно в альвеолярних клітинах II типу (АТ2), і пік виділення вірусу 
проявляється через 3-5 днів після початку захворювання. Тому, якщо тест на нуклеїнову 
кислоту на початку негативний, зразки слід продовжувати збирати та перевіряти в наступні 
дні.

1.2 Виявлення нуклеїнової кислоти

 Виявлення нуклеїнової кислоти збудника (наприклад, ПЛР) є найкращим методом діагностики 
інфекції SARS-CoV-2. Процес тестування відбувається відповідно до інструкцій набору. 
Підготовка зразків полягає в наступному: зразки попередньо обробляються, а вірус лізується 
для екстракції нуклеїнових кислот. Методом ПЛР у реальному часі ампліфікуються три 
специфічні гени SARS-CoV-2: 1) відкрита рамка зчитування 1a/b (ORF1a/b); 2) ген 
нуклеокапсидного білка (N); 3) ген білка оболонки (E). Ампліфіковані гени виявляють за 
інтенсивністю флуоресценції. Критеріями для того, щоб вважати результат позитивним є: ген 
ORF1a/b - позитивний та/або ген N/ген E - позитивний.
Комбіноване виявлення нуклеїнових кислот у різних видах зразків може підвищити точність 
діагностування. Серед пацієнтів з підтвердженою наявністю нуклеїнової кислоти в дихальних 
шляхах у близько 30% - 40% виявлено вірусну нуклеїнову кислоту в крові, а у близько 50% - 
60% пацієнтів - у калі. Однак позитивний відсоток тестувань на нуклеїнову кислоту у зразках 
сечі - досить низький. Комбіноване тестування зі зразками з дихальних шляхів, калу, крові та 
іншими видами зразків є корисним для покращення діагностичної чутливості підозрюваних 
випадків, контролю ефективності лікування та управління заходами ізоляції після виписки.

Виділення і культивування вірусу

 Культивування вірусу необхідно проводити в лабораторії з рівнем біобезпеки 3 (BSL-3). 
Процес коротко описується наступним чином: свіжі зразки мокротиння, калу пацієнтів та ін. 
отримують та інокулюють на клітини Vero-E6 для культивування вірусу. Цитопатична дія 
(ЦПД) спостерігається через 96 годин. Виявлення вірусної нуклеїнової кислоти в 
культуральному середовищі свідчить про успішне культивування. Вимірювання титру вірусу: 
після послідовного розведення концентрації культивованого вірусного матеріалу в 10 разів 
визначають ЦПД50 за допомогою мікроцитопатичного методу. В іншому випадку 
життєздатність вірусу визначається бляшкоутворювальною одиницею (БУО).

 Метою дискусії БПК є визначення плану персоналізованого лікування. Він повинен бути 
пристосований до кожної людини з урахуванням відмінностей між пацієнтами, перебігом 
хвороби та типами пацієнтів.
 Досвід працівників FAHZU показав, що співпраця в рамках БПК може значно підвищити 
ефективність діагностування та лікування COVID-19.

II. Етіологія та маркери запалення
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Виявлення антитіл в сироватці (Detection of Serum Antibody)

Специфічні антитіла виробляються після інфікування SARS-CoV-2. Антитіла в сироватці 
визначаються із застосуванням таких методів: імунохроматографія з використанням 
наночастинок колоїдного золота (colloidal gold immunochromatography), імуноферментний 
аналіз (ІФА, ELISA), хемілюмінесцентний імуноаналіз (chemiluminescence immunoassay) тощо.
Позитивний титр сироватково-специфічного lgM або специфічного lgG у фазі одужання 
(recovery phase) може бути в 4 рази вищим, ніж у гострій фазі (acute phase). Він може 
використовуватися як діагностичний критерій для пацієнтів з підозрою на інфікування, у яких 
тест на виявлення нуклеїнової кислоти був негативним. Під час подальшого моніторингу lgM 
виявляється упродовж 10 днів після появи симптомів, а lgG виявляється через 12 днів після 
появи симптомів. З підвищенням рівня антитіл у сироватці крові вірусне навантаження 
поступово зменшується.

Виявлення показників запальної реакції (Detecting Indicators of Inflammatory 
Response)

Рекомендується проводити тести на С-реактивний білок (C-reactive protein), прокальцитонін 
(procalcitonin), феритин (ferritin), D-димер (D-dimer), загальну кількість та субпопуляції 
лімфоцитів, IL-4, IL-6, IL-10, фактор некрозу пухлин-α (TNF-α), інтерферон-γ (INF-γ) та інші 
показники запалення та імунного статусу, що можуть допомогти оцінити клінічний прогрес, 
попередивши про тяжкі та критичні тенденції та забезпечують основу для формування 
стратегії лікування.
Більшість пацієнтів із C0VID-19 мають нормальний рівень прокальцитоніну зі значно 
підвищеним рівнем С-реактивного білка. Швидке значне підвищення рівня С-реактивного 
білка вказує на можливість вторинної інфекції. Рівень D-димеру є значно підвищеним у 
важких випадках, що є потенційним фактором ризику несприятливого прогнозу. Пацієнти із 
низькою загальною кількістю лімфоцитів на початку захворювання, як правило, мають 
несприятливий прогноз. У тяжких пацієнтів прогресивно зменшується кількість лімфоцитів 
периферичної крові. Рівні експресії IL-6 та IL-10 у важких пацієнтів значно підвищуються. 
Моніторинг рівнів IL-6 та IL-10 є корисним для оцінки ризику прогресування до тяжкого стану.

Виявлення вторинних бактеріальних або грибкових інфекцій (Detection of 
Secondary Bacterial or Fungal Infections)

Важкі та критично хворі пацієнти вразливі до вторинних бактеріальних або грибкових 
інфекцій. Відповідні зразки (Qualified specimens) повинні бути зібрані з інфікованого місця для 
виявлення культури бактерій та грибів. Якщо є підозра на вторинну інфекцію легень, слід 
відбирати відкашляне мокротиння з глибини легень, аспірат із трахеї, бронхоальвеолярні 
лаваж та зішкріб щіточкою для отримання культур. Потрібно своєчасно виділяти культури 
мікроорганізмів із крові пацієнтів з високою температурою.У пацієнтів із підозрою на сепсис, у 
яких був інвазивний пристрій, виділення культур мікроорганізмів необхідно проводити, 
використовуючи кров з периферичних вен або катетерів. Рекомендовано, окрім бакпосіву на 
гриби, принаймні два рази на тиждень здавати аналіз крові на глюкозу (G-тест) і на 
галактоманнан (GM-тест). 

Лабораторна безпека (Laboratory Safety)

Заходи щодо біобезпеки повинні визначатися на основі різних рівнів ризику 
експериментального процесу. Особистий захист відповідно до вимог лабораторії третього 
рівня біобезпеки (BSL-3) слід застосовувати для забору зразків з дихальних шляхів, виявлення 
нуклеїнової кислоти та культивування вірусу.
Особистий захист відповідно до вимог лабораторії другого рівня біобезпеки (BSL-2) підходить 
для виконання біохімічних, імунологічних тестів та інших рутинних лабораторних тестів. 
Зразки повинні перевозитися у спеціальних транспортних контейнерах та боксах (transport 
tanks and boxes), що відповідають вимогам біобезпеки. Усі лабораторні відходи підлягають 
обов’язковому автоклавуванню.
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III. Аналіз КТ пацієнтів із COVID-19

 Томографія органів грудної клітки відіграє надзвичайно важливу роль у діагностуванні 
COVID-19, моніторингу ефективності терапії та оцінці готовності пацієнта до виписування зі 
стаціонару. Вкрай бажаним є комп’ютерна томографія з високою роздільною здатністю (КТ). 
Для діагностування нерухомих критично хворих пацієнтів можуть стати у нагоді портативні 
рентген-апарати. КТ для початкового обстеження пацієнтів з COVID-19 зазвичай виконують в 
день госпіталізації, у разі недостатньої ефективності терапії її можна повторити за 2-3 дні. 
Якщо симптоми є стабільними або лікування призводить до покращення стану пацієнта – КТ 
грудної клітки можна повторити за 5-7 днів. Критично хворим пацієнтам рекомендовано 
щоденне планове рентгенологічне обстеження за допомогою портативного апарату.

 На ранньому етапі COVID-19 на знімках КТ грудної клітки часто помітні мультифокальні 
вогнищеві тіні (multifocal patchy shadows) або ущільненнями за типом «матового скла» (ground 
glass opacities) зосереджені на периферії легень, у субплевральних зонах та в обох нижніх 
долях. Довга вісь ураженої ділянки здебільшого паралельна плеврі. У деяких ущільненнях за 
типом «матового скла» спостерігаються міждолькові септальні ущільнення (interlobular septaI 
thickening) та внутрішньодолькові інтерстиціальні ущільнення (intralobular interstitial thickening) 
у вигляді субплевральної ретикуляції, так званого симптому «бруківки». У нечисленних 
випадках можуть спостерігатися поодинокі/локальні (solitary, local) ураження або вузлові/
вогнищеві (nodular/ patchy) ураження розподілені рівномірно по бронхах з периферійними 
ущільненнями за типом «матового скла». Хвороба прогресує переважно протягом 7-10 днів з 
розширенням і наростанням уражень, порівняно з попередніми знімками, а також з появою 
консолідованих уражень з ознаками повітряної бронхограми. У критичних випадках може 
відбуватися подальше розширення консолідації, коли помутніння займає всю площу легень, 
яке іноді називають «білі легені». Після того, як стан пацієнта покращиться – ущільнення за 
типом «матового скла» можуть повністю асимілюватися, а деякі консолідовані ураження 
залишать по собі фіброзні смужки або субплевральну ретикуляцію.
Пацієнти з множинними дольковими (lobular) ураженнями, особливо зі значними ділянками 
ураження, потребують посиленого спостереження щодо загострення хвороби. Пацієнти з 
характерними легеневими проявами хвороби на знімках КТ повинні бути ізольовані та 
регулярно проходити тестування на вірусну нуклеїнову кислоту навіть якщо перше тестування 
на SARS-CoV-2 у них виявилось негативним.

Характерні ознаки COVID-19 на знімках КТ:
Рис. 1, Рис. 2: вогнищеве ущільнення за типом «матового скла»;
Рис. 3: вузли та вогнищева ексудація;
Рис. 4, Рис. 5: багатовогнищеві (мультифокальні) ущільнення;
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Рис. 7: Бронхоскопічні прояви COVID-19: Набряк і застійні явища на слизовій 
оболонці бронхів; велика кількість слизових виділень у прорізі.

V. Діагностика та клінічна класифікація COVID-19

 Ранню діагностику, лікування та ізоляцію хворих варто проводити за найменшої  змоги. 
Динамічне спостереження за зображеннями легень, індексом оксигенації та рівнем цитокінів 
дуже допоможе на ранньому етапі ідентифікувати пацієнтів схильних до важкого та 
критичного розвитку хвороби. Позитивний результат тестування на наявність нуклеїнової 
кислоти SARS-CoV-2 є золотим стандартом діагностики COVID-19. Однак, зважаючи на 
можливість хибно-негативного результату такого тестування, підозрілі випадки з характерними 
проявами у сканах КТ можна розглядати як підтверджені, навіть якщо результат тестування на 
нуклеїнову кислоту виявився негативним. У таких випадках слід забезпечити ізоляцію та 
повторні тестування кількох зразків.

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

тяжкохворих пацієнтів (рис. 7).
слизоподібних виділень у прорізі та желеподібного мокротиння, що блокує дихальні шляхи у 
Бронхоскопічні  зображення  обширної  гіперемії  слизової  оболонки  бронхів,  набряку, 
N-ацетилцистеїн.

 За допомогою бронхоскопу можна вводити такі препарати як α-інтерферон та4.
трахеотомії.
3. Забезпечення прохідності дихальних шляхів; контроль інтубації трахеї та черезшкірної 
холодного фізіологічного розчину, епінефрину, вазопресину, фібрину, або ж лазерну терапію.
виявлено місце кровотечі – то застосування бронхоскопу дає змогу виконати місцеву ін’єкцію 
кровохаркання, видалення мокротиння та згустків крові; якщо за допомогою бронхоскопії 
2. Цей метод може бути використаний для локалізації джерела кровотечі, припинення 
на SARS-CoV-2, ніж з верхніх дихальних шляхів.
показників. Зразки з нижніх дихальних шляхів з більшою ймовірністю виявляться позитивними 
підібрати протимікробні препарати і, врешті, може вплинути на покращення клінічних 
бронхоальвеолярний лаваж) для виявлення SARS-CoV-2 чи інших збудників, що допоможе 
1. Відбір зразків з нижніх дихальних шляхів (а саме: мокротиння, ендотрахеальний аспірат, 
Застосування цього методу включає:

який добре переносять хворі на COVID-19, що перебувають на штучній вентиляції легень.
Гнучка бронхоскопія (бронхофіброскопія) є універсальним та легким у застосуванні методом, 

COVID-19
IV. Застосування бронхоскопії для діагностики та лікування хворих на 



   

● Рання стадія: 100 мм рт.ст. < індекс оксигенації ≤150 мм рт.ст.; комплаєнс дихальної системи 
≥30 мл/см Н2О; без органної недостатності, крім ураження легень. Пацієнт має великі шанси 
на одужання шляхом активного антивірусного, антицитокінового шторму та підтримуючого 
лікування.
● Середня стадія: 60 мм рт.ст. < індекс оксигенації ≤100 мм рт.ст.; 30 мл/см H2O > комплаєнс 
дихальної системи ≥ 15 мл/см Н2О; може ускладнюватися легкими або помірними 
дисфункціями інших органів.
● Пізня стадія: індекс оксигенації ≤ 60 мм рт.ст.; комплаєнс дихальної системи < 15 мл/см Н2О; 
дифузна консолідація обох легень, що вимагає використання EСMO; або недостатність інших 
життєво важливих органів. Ризик смертності значно підвищується.

1
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 Критерії діагностики відповідають протоколам діагностики та лікування COVID-2019. 
Підтверджений випадок базується на епідеміологічному анамнезі (в т.ч. кластерній передачі), 
клінічних проявах (лихоманка та респіраторні симптоми), візуалізації легень та результатах 
виявлення нуклеїнової кислоти SARS-CoV-2 та специфічних для сироватки антитіл.

Клінічна класифікація:

Легка форма
Клінічні симптоми легкі без ознак пневмонії при візуалізації.

Помірна форма 
У пацієнтів є такі симптоми як лихоманка та симптоми дихальних розладів, тощо. Прояви 
пневмонії можна помітити при візуалізації.

Важка форма
Дорослі, які відповідають будь-якому з наступних критеріїв: частота дихання ≥ 30 вдихів/хв; 
насичення киснем ≤ 93% у стані спокою; парціальний артеріальний тиск кисню (PaO2)/
концентрація кисню (FiO2) ≤ 300 мм рт.ст. Пацієнти з 50% ураженням легень при візуалізації 
протягом перших 24 - 48 годин повинні розглядатися як важкі випадки.

Критична форма
Відповідність будь-якому з наступних критеріїв: виникнення дихальної недостатності, що 
потребує механічноі вентиляціі; наявність шоку; інша органна недостатність, яка потребує 
спостереження та лікування в диспансері.
Критичні випадки далі поділяються на ранню, середню та пізню стадії відповідно до індексу 
оксигенації та комплаєнсу дихальної системи (розтяжність легень).

(спостереження).
діагностики  та  лікування  COVID-19:  запобігання,  контроль,     

         
 
   

захворювання
VI. Противірусна терапія для своєчасного усунення збудника 

діагностика та лікування
стратегії, засновані на характеристиках SARS-CoV-2, приймаються згідно з протоколами 

Хоча клінічних доказів ефективних противірусних препаратів немає, на даний час противірусні 
Рання противірусна терапія може зменшити частоту виникнення важких та критичних випадків. 
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мокротиння залишаються негативними більш ніж 3 рази.
припинити,  якщо  результати  аналізів  на  нуклеїнову  кислоту  (наприклад,  ПЛР)  у  зразках 
схемами  не  визначений  і  зазвичай  становить  близько  2  тижнів.  Противірусні  препарати  слід 
Курс  лікування  хлорохіну  фосфатом  не  повинен  перевищувати  7  днів.  Курс  лікування  іншими 

Курс лікування

препаратів не рекомендується.
потім  600  мг  тричі  на  день).  Одночаснезастосування трьох і більше противірусних 
1 таблетка на день)або  фавіпіравір  (початкова  доза  1600  мг,  а 
лопінавіру/ритонавіру,альтернативним варіантом після етичного розгляду є дарунавір/кобіцистат 
хворих  на  СНІД,  а  побічніефекти  порівняно  легкі.  Для  пацієнтів,  які  мають непереносимість  
противірусної  активності  утестах  на  пригнічення  вірусу  in  vitro  на  основі  досвіду  лікування 
(aerosol  transmission).Дарунавір/кобіцистат  (Darunavir/cobicistat)  має  певний  ступінь 
зниженого  тиску,  а  не  в  загальних  палатах  черезможливість передачі аерозольним шляхом 
діагностики  та  лікування  COVID-19.Рекомендується  це  проводити  в  камерах 
дні, 500 мг в день на наступні п’ять днів).Інгаляція  інтерферону  рекомендується  в Протоколах  
років (вага ≥ 50 кг: дозування 500 мг двічі на добу;вага ≤50 кг: 500 мг двічі на добу на перші два 
хлорохіну  фосфат  (chloroquine  phosphate)  можназастосовувати дорослим, віком від 18 до 65 
≥ 24 год) становила 13,5 днів (95% CI: 9,5 -17,5 дня).Якщо  основна  схема  не  є  ефективною, 
результату тестування на нуклеїнову кислоту (негативний більше 2 разів поспіль з інтервалом 
на  вірусну  нуклеїнову  кислоту  склав  12  днів  (95%  CI:  8-15  днів).  Тривалість  негативного 
лікування 49 пацієнтів лікарні FAHZU, середній час для досягнення першого негативного тесту 
капсули,  кожні  12  год)  у  поєднанні  з  арбідолом  (arbidol;  200  мг  кожні  12  год).  З  досвіду 
У  FAHZU  в  якості  основної  схеми  застосовували  лопінавір/ритонавір  (lopinavir/ritonavir;  2 

Противірусна терапія

  · для тих, хто має стійку високу температуру (температура вище 39 °C);
  · для тих, хто перебуває у важкому та критичному стані;

1.1 Показання до застосування кортикостероїдів

глюкокортикоїдів через несприятливі явища та ускладнення.
запобігання  прогресування  захворювання.  Однак  слід  уникати  високої  дози 
та короткочасне використання кортикостероїдів для пригнічення цитокінового каскаду та 
Для пацієнтів із важкою пневмонією COVID-19 слід якомога раніше розглянути відповідне

Використання глюкокортикоїдів за необхідності

каскад цитокінів та запобігти розвитку шоку, гіпоксемії та респіраторному дистрес-синдрому.
Support System, ALSS) та очищення крові можуть ефективно зменшити медіатори запалення та 
токсинів  та  відновлення  водного  балансу.  Система  підтримки  "штучна  печінка"  (Artificial  Liver 
перфузії  тканин  і  навіть  поліорганну  недостатність.  Лікування  спрямоване  на  видалення 
гіпоксемія,  цитокіновий  каскад  та  важкі  інфекції,  які  можуть  перерости  у  шок,  порушення 
Під час прогресування від важкого до критичного стану у пацієнтів може розвинутися сильна 

VII. Протишокова та антигіпоксемічна терапія



③ для тих, у кого комп’ютерна томографія (КТ) продемонструвала затемнення за
типом «матового скла» або залучення більше 30% площі легень;
④ для тих, у кого КТ продемонструвала швидку прогресію (понад 50% площі
залучається до зображень КТ легень протягом 48 годин);
⑤ для тих, у кого IL-6 вище ≥ 5 ULN.

1.2 Застосування кортикостероїдів

Рекомендується початкове рутинне застосування метилпреднізолону у дозі 0,75-1,5 мг/кг 
внутрішньовенно один раз на добу (близько 40 мг один чи два рази на день). Однак 
метилпреднізолон у дозі 40 мг кожні 12 год може розглядатися для пацієнтів, в яких 
знижується температура тіла або для пацієнтів зі значно підвищеним рівнем цитокінів за 
рутинних доз стероїдів. У критичних випадках навіть може розглядатися застосування 
метилпреднізолону у дозі 40-80 мг кожні 12 год . Ретельно слідкуйте за температурою тіла, 
насиченням киснем крові, гемодинамікою, С-реактивним білком, цитокінами, біохімічним 
профілем та КТ легенів кожні 2 - 3 дні під час лікування в міру необхідності. Дозування 
метилпреднізолону слід зменшувати вдвічі кожні 3-5 днів, якщо покращується стан здоров’я 
пацієнтів, нормалізується температура тіла або наявні ураження на КТ значно зменшуються. 
Пероральний метилпреднізолон (Медрол) рекомендується один раз на добу, коли 
внутрішньовенна доза зменшується до 20 мг на добу. Курс лікування кортикостероїдами не є 
визначеним; деякі експерти пропонують припинити лікування кортикостероїдами, коли 
пацієнти майже одужали.

1.3 Особлива увага під час лікування

① перед терапією кортикостероїдами слід проводити скринінг ТБ (туберкульозу) за
допомогою туберкулінової проби, HBV (гепатиту B) та HCV (гепатиту C)  за допомогою
аналізу на антитіла;
② для запобігання ускладнень може розглядатися використання інгібіторів протонної
помпи;
③ слід контролювати рівень глюкози в крові. Високий рівень глюкози в крові слід
знижувати введенням інсуліну за необхідності;
④ низький рівень калію в сироватці крові повинен бути скорегований;
⑤ функцію печінки слід ретельно контролювати;
⑥ для пацієнтів, які пітніють, може розглядатися традиційна китайська фітотерапія;
⑦ пацієнтам із порушенням сну можна тимчасово вводити седативні-снодійні засоби .

Лікування печінки системою штучної підтримки для пригнічення 
цитокінового каскаду

Система підтримки "штучна печінка" (ALSS) може проводити плазмообмін, адсорбцію, 
перфузію та фільтрацію медіаторів запалення, таких як ендотоксини та шкідливі метаболічні 
речовини невеликої або середньої молекулярної маси. Він також може забезпечити організм 
сироватковим альбуміном, факторами згортання, збалансувати об’єм рідини, електролітів та 
кислотно-лужне співвідношення, виявити антицитокінові “збурення” (“шторми”), шок, 
запалення легень та ін. Це також може допомогти покращити функції багатьох органів, 
включаючи печінку та нирки. Таким чином, це може збільшити успіх лікування та знизити 
смертність важких пацієнтів.

2.1 Показання до використання ALSS

1. рівень показника запалення в сироватці крові (наприклад, IL-6) підвищується до 
≥ 5 ULN, або швидкість підвищення становить ≥1 разу на добу;
2. збільшення ураження легеневої тканини по КТ або рентгенівським знімкам ≥ 10% на
день;
3. система підтримки "штучна печінка" необхідна для лікування основних захворювань. 
Пацієнти, які мають ① + ② або пацієнти, які мають ③.
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2.2 Протипоказання

Абсолютних протипоказань для лікування важкохворих немає. Однак ALSS слід уникати в 
таких випадках:

① Важка кровотеча або дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові;
② Сильна алергія до компонентів крові або препаратів, які використовуються в процесі 
лікування, таких як плазма, гепарин та протамін;
③ Гострі цереброваскулярні захворювання або важкі черепно-мозкові травми голови;
④ Хронічна серцева недостатність, функціональна класифікація ураження серця ≥ III 
ступінь;
⑤ Неконтрольована гіпотензія та шок;
⑥ Сильна аритмія.

Плазмообмін у поєднанні з плазмосорбцією або подвійною молекулярною адсорбцією 
плазми, перфузією та фільтрацією рекомендується застосовувати залежно від стану пацієнтів. 
Варто провести обмін 2000 мл плазми при проведенні ALSS. Детальні операційні процедури 
можна знайти в Експертному консенсусі щодо застосування системи штучної печінки 
очищення крові при лікуванні важкої та критичної нової коронавірусної пневмонії.
ALSS значно скорочує час перебування критично хворих пацієнтів у відділенні інтенсивної 
терапії лікарні. Зазвичай після ALSS рівні цитокінів (IL-2 / IL-4 / IL-6 / TNF-α) у сироватці крові 
помітно знижуються, а насичення киснем крові значно покращується.

Киснева терапія при гіпоксемії
Гіпоксемія може виникнути внаслідок порушення респіраторних функцій через COVID-19. 
Введення препаратів, що покращують оксигенацію, може зменшити гіпоксемію, але 
призводить до вторинного пошкодження легенів, спричиненого респіраторним дистресом та 
гіпоксемією. 

3.1 Киснева терапія

1. Постійний моніторинг сатурації кисню під час кисневої терапії
Деякі пацієнти не обов’язково мають порушення функції оксигенації на початку 
захворювання, але може проявлятись швидке погіршення оксигенації з часом. Тому 
рекомендується постійний моніторинг сатурації кисню до і під час кисневої терапії.

2. Ранній початок кисневої терапії
Киснева терапія не потрібна пацієнтам з сатурацією (SpO2) понад 93% або пацієнтам без 
явних симптомів респіраторного дистресу без кисневої терапії. Киснева терапія настійно 
рекомендується пацієнтам із симптомами респіраторного дистресу. Слід зазначити, що деякі 
важкі пацієнти з PaO2/FiO2 < 300 не мали явних симптомів респіраторного дистресу.

3. Мета кисневої терапії 
Мета кисневої терапії - підтримка сатурації (SpO2) на 93% - 96% для пацієнтів без хронічних 
захворювань легень та 88%-92% для пацієнтів із хронічною дихальною недостатністю II типу. 
Зокрема, концентрацію кисню слід збільшити до 92%-95% для пацієнтів, у яких SpO2 часто 
падає нижче 85% під час щоденної діяльності.

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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4. Контроль кисневої терапії

 PaO2/FiO2 - це чутливий і точний показник функції оксигенації. Стабільність та моніторинг FiO2 
дуже важливі для пацієнтів з прогресуванням хвороби та PaO2/FiO2 нижче 300 мм рт.ст. 
Контрольована киснева терапія є кращим методом лікування. 
 Високо-потокова назальна оксигенація (High-flow nasal cannula, HFNC)  рекомендована 
пацієнтам із наступними станами: SpO2 < 93%; PaO2/FiO2 <  300 мм рт.ст. (1 мм рт.ст. = 0,133 
кПа); частота дихання > 25 разів на хвилину в положенні лежачи; або помітне прогресування 
ушкоджень на рентгенограмі. Під час лікування HFNC пацієнти повинні носити хірургічну 
маску. Повітряний потік кисневої терапії HFNC повинен починатися з низького рівня і 
поступово збільшуватися до 40-60 л/хв, коли PaO2/FiO2 знаходиться між 200-300 мм рт.ст., щоб 
пацієнти не відчували очевидної напруги у грудях та задишки. Початковий потік не менше 
60 л/хв слід негайно дати пацієнтам з явним дихальними розладами.
 Виконання інтубації трахеї пацієнтам залежить від прогресування захворювання, загального 
стану та ускладнень у пацієнтів зі стабільною ситуацією, але з низьким показником оксигенації 
(< 100 мм рт.ст.). Таким чином, детальна оцінка клінічного стану пацієнтів є дуже важливою 
перед прийняттям рішення.  Інтубацію трахеї слід проводити якомога раніше пацієнтам з 
індексом оксигенації менше 150 мм рт.ст., посиленням симптомів респіраторного дистресу 
або дисфункції багатьох органів протягом 1-2 годин після високо-потокової (60 л/хв) та 
високо-концентраційної (> 60%) кисневої терапії HFNC.
Пацієнтів літнього віку (> 60 років) з більшими ускладненнями або PaO2/FiO2 менше 200 мм 
рт.ст. слід лікувати в стаціонарі.

3.2 Механічна вентиляція (або штучна вентиляція легень, ШВЛ)

1. Неінвазивна вентиляція (Noninvasive Ventilation, NIV)

NIV настійно не рекомендується пацієнтам із COVID-19, які не отримують лікування HFNC. 
Деякі важкі пацієнти швидко прогресують до гострого респіраторного дистрес синдрому 
(Acute respiratory distress syndrome, ARDS). Надмірний інфляційний тиск може спричинити 
здуття шлунка та непереносимість, що сприяє виникненню аспірації та посилює пошкодження 
легенів. Короткочасне (менше 2 годин) використання NIV повинно бути ретельно 
контрольоване, якщо у пацієнта гостра лівошлуночкова серцева недостатність, хронічна 
обструктивна хвороба легень або ослаблений імунітет. Інтубацію слід проводити якомога 
раніше, якщо не спостерігається поліпшення симптомів респіраторного дистресу або PaO2/
FiO2. 
  Рекомендується NIV з подвійним контуром. Вірусний фільтр повинен бути встановлений між 
маскою і клапаном видиху при застосуванні NIV однією трубкою. Слід вибрати відповідні 
маски, щоб зменшити ризик поширення вірусу через витік повітря.

2. Інвазивна механічна вентиляція  (ШВЛ)

① Принципи інвазивної ШВЛ у важкохворих пацієнтів

Важливо збалансувати вимоги до вентиляції і оксигенації та ризику механічного ушкодження 
легень, пов’язаних з вентиляцією при лікуванні COVID-19.
* Чітко встановити дихальний  об’єм  до 4 - 8 мл/кг. Загалом, чим нижча здатність до 
розтягнення у легень, тим меншим повинен бути попередньо заданий дихальний  об’єм .
* Підтримуйте тиск плато < 30 см H2O (1 см H2O = 0,098 кПа) та driving pressure (△Р , різниця 
між тиском плато(Pplat) та позитивним тиском в кінці видиху (РЕЕР)) < 15 см H2O.
*  Встановіть позитивний тиск в кінці видиху (PEEP) відповідно до протоколу ARDS.
*  Частота вентиляції: 18-25 разів на хвилину. Допускається пермісивна гіперкапнія.
* Застосовуйте седативні засоби, знеболення або міорелаксанти, якщо дихальний об’єм, тиск 
плато та driving pressure (△Р)  занадто високі.

③ for those whose computerized tomography (CT) demonstrated patchy ground-glass
attenuation or more than 30% area of the lungs are involved;

④ for those whose CT demonstrated rapid progression (more than 50% area involved in 
pulmonary CT images within 48 hours); 

⑤ for those whose IL-6 is above ≥ 5 ULN.

1.2 Application of Corticosteroids

Initial routine methylprednisolone at a dose of 0.75~1.5 mg/kg intravenously once a day 
(nearly 40 mg once or twice a day) is recommended. However, methylprednisolone at a 
dose of 40 mg q12h can be considered for patients with falling body temperature or for 
patients with significantly increased cytokines under routine doses of steroid. Even 
methylprednisolone at a dose of 40 mg-80 mg q12h can be considered for critical cases. 
Closely monitor body temperature, blood oxygen saturation, blood routine, C-reactive
protein, cytokines, biochemical profile and lung CT every 2 to 3 days during the 
treatment as necessary. The dosage of methylprednisolone should be halved every 3 to 
5 days if medical conditions of patients are improved, the body temperature normaliz-
es, or involved lesions on CT are significantly absorbed. Oral methylprednisolone 
(Medrol) once a day is recommended when the intravenous dose is reduced to 20 mg 
per day. The course of corticosteroids in not defined; some experts have suggesting 
ceasing corticosteroids treatment when patients are nearly recovered.

1.3 Special Consideration during Treatment

① screening of TB by T-SPOT assay, HBV and HCV by antibody assay should be 
performed before corticosteroid therapy;

② proton pump inhibitors could be considered to prevent complications;

③ blood glucose should be monitored. High blood glucose should be treated with 
insulin when necessary;

④ low serum potassium should be corrected;

⑤ liver function should be monitored closely;

⑥ traditional Chinese herbal medicine may be considered for patients who are sweat-
ing;

⑦ sedative-hypnotics can be administered temporarily for patients with sleep disorder.

Artificial Liver Treatment for Suppression of Cytokine Cascade
The artificial liver support system (ALSS) can conduct plasma exchange, adsorption, 
perfusion, and filtration of inflammatory mediators such as endotoxins and harmful 
metabolic substances of small or medium molecular weight. It can also provide serum 
albumin, coagulation factors, balance fluid volume, electrolytes and acid-base ratio, 
and manifest anti-cytokine storms, shock, lung inflammation, et al. In doing so it can 
also help to improve multiple organ functions including the liver and kidney. Thus, it can 
increase treatment success and reduce the mortality of severe patients.

2.1 Indication for ALSS

① serum inflammatory indicator (such as IL-6) level rises to ≥ 5 ULN, or rising rate is ≥1
time per day;

② involved area of pulmonary CT or X-ray images ≥10% progression per day;

③ artificial liver support system is required for the treatment of underlying diseases.

Patients meeting ① + ②, or patients meeting ③.
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② Рекрутмент-маневр

Рекрутмент-маневр зменшує неоднорідність розподілу уражень у пацієнтів із гострим 
респіраторним дистрес-синдромом. Однак це може призвести до виникнення важких 
розладів дихання та кровообігу, тому маневр із рекрутуванням альвеол не рекомендується 
робити регулярно. Оцінку рекрутабельності легень слід проводити до виконання маневру.

3. Вентиляція в прон-позиції (Prone Position Ventilation)

Більшість важкохворих пацієнтів на COVID-19 добре реагують на таку вентиляцію, із швидким 
поліпшенням оксигенації та легеневої механіки. Механічна вентиляція в прон-позиції 
рекомендується в якості рутинної стратегії для пацієнтів з PaO2/FiO2 < 150 мм рт.ст. або з 
явною візуалізацією ушкоджень легень без протипоказань. Тривалість знаходження в прон-
позиції має тривати більше 16 годин щоразу. Вентиляцію у прон-позиції можна припинити у 
випадку PaO2/FiO2 > 150 мм рт.ст. після більш ніж 4 годин у прон-позиції.
Вентиляція в прон-позиції, коли пацієнт в свідомості, може бути застосована для пацієнтів, які 
не були інтубовані або не мають очевидного респіраторного дистресу, але з порушенням 
оксигенації або з консолідацією у гравітаційно-залежних зонах легень на зображеннях легень. 
Процедури рекомендується виконувати принаймні впродовж 4 годин щоразу. Прон-позицію 
можна виконувати кілька разів на день залежно від ефектів та переносимості процедури.

4. Запобігання регургітації та легеневій аспірації

Необхідно регулярно оцінювати залишковий об’єм шлунка та функції шлунково-кишкового 
тракту.
Відповідне ентеральне харчування рекомендується давати якомога раніше. Рекомендується 
назоінтестинальне годування та суцільна назогастральна декомпресія. Ентеральне харчування 
слід призупинити, натомість аспірацію шприцом 50 мл треба робити перед перевертанням. 
Якщо протипоказань немає, рекомендується напівсидяче положення під кутом 30°.

5. Інфузійна терапія
Надмірне навантаження рідиною погіршує гіпоксемію у пацієнтів із COVID-19. Для зменшення 
легеневої ексудації та покращення оксигенації, кількість рідини слід суворо контролювати, 
забезпечуючи при цьому оптимальну перфузію у  пацієнта.

6. Стратегії запобігання і профілактики ШВЛ-асоційованої пневмонії (VAP, Ventilator-Associated 
Pneumonia; ШВЛ – штучна вентиляція легень)

Стратегії, пов’язані з ШВЛ, повинні строго виконуватись:

1. Виберіть відповідний тип ендотрахеальної трубки;
2. Використовуйте ендотрахеальну трубку з можливістю санації підзв'язкового 
(subglottic) простору (один раз на 2 години, щоразу з аспірацією 20 мл порожнім 
шприцом);
3. Розмістіть ендотрахеальну трубку у правильному положенні та з правильною
глибиною, зафіксуйте правильно та уникайте витягування;
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VIII. Раціональне використання антибіотиків для запобігання
вторинної інфекції

 COVID-19 – це захворювання вірусної етіології, тому антибіотики не рекомендуються для 
запобігання бактеріальної інфекції у легких або звичайних пацієнтів; їх слід обережно 
застосовувати важким пацієнтам залежно від їхнього стану. Антибіотики можуть 
застосовуватися з обережністю у пацієнтів, які мають такі стани: обширні ураження легень; 
надлишок бронхіальних виділень; хронічні захворювання дихальних шляхів з колонізацією 
збудниками (запальними захворюваннями) нижніх дихальних шляхів в анамнезі; прийом 
глюкокортикоїдів з дозуванням ≥ 20 мг × 7 днів (у перерахунку на преднізолон).

4. Підтримуйте тиск подушки безпеки на рівні 30 - 35 смH2O (1 смH2O = 0,098 кПа) та 
контролюйте його кожні 4 години;
5. Слідкуйте за тиском подушки безпеки і розбирайтеся з водяними конденсатами при 
зміні положення (дві людини співпрацюють у скиданні та виливанні водних 
конденсатів у ємність з кришкою (закритий контейнер), що містить заздалегідь 
підготовлений дезінфікуючий розчин хлору); розбирайтеся з виділеннями, 
накопиченими в подушці безпеки;
6. Своєчасно очищайте виділення з рота і носа.
7. Зменшення механічної підтримки дихання
Зменшувати дозування та припиняти прийом заспокійливих препаратів до відновлення 
свідомості пацієнта, коли рівень PaO2/FiO2 перевищує 150 мм рт.ст. Екстубацію слід 
проводити якомога раніше, як тільки це стане можливо. HFNC, (високо-потокова 
назальна оксигенація) або NIV, (неінвазивна вентиляція) застосовуються для 
послідовної підтримки дихання  після відлучення від апарату.
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Варіанти антибіотиків включають хінолони, цефалоспорини другого або третього покоління, 
сполуки-інгібітори β-лактамази та ін. Антибіотики слід застосовувати для попередження 
бактеріальної інфекції пацієнтам у критичному стані, особливо при інвазивній штучній 
вентиляції легень (ШВЛ). Такі антибіотики як карбапенеми, інгібітори β-лактамази, лінезолід та 
ванкоміцин можуть застосовуватися важкохворим пацієнтам відповідно до індивідуальних 
факторів ризику. 

Симптоми, ознаки та показники пацієнта, такі як загальний аналіз крові, С-реактивний білок 
та прокальцитонін, необхідно ретельно контролювати під час лікування. При спостереженні 
змін стану пацієнта необхідно зробити повне клінічне заключення. Коли вторинну інфекцію 
не можна виключити, необхідно якомога раніше зібрати якісний зразок для тестування 
шляхом підготовки мазка, культивування, дослідження нуклеїнової кислоти, антигену та 
антитіла для визначення збудника інфекції. Антибіотики можуть бути емпірично використані в 
таких умовах: ① збільшення кількості мокроти, темніший колір мокротиння, особливо жовте 
гнійне мокротиння; ② підвищення температури тіла, не пов’язане із загостренням вихідного 
захворювання; ③ помітне збільшення лейкоцитів та/або нейтрофілів; ④ рівень 
прокальцитоніну ≥ 0,5 нг/мл; ⑤ зниження індексу оксигенації або порушення гемодинаміки, 
що не зумовлені вірусною інфекцією; та інші стани, ймовірно спричинені бактеріальними 
інфекціями.

Деякі пацієнти з COVID-19 мають ризик розвитку вторинних грибкових інфекцій через 
ослаблення клітинного імунітету, спричиненого вірусною інфекцією, застосуванням 
глюкокортикоїдів та/або антибіотиків широкого спектру дії. Необхідно проводити 
мікробіологічні дослідження виділень із дихальних шляхів, наприклад, підготовку та 
культивування мазків від важкохворих пацієнтів; і своєчасно перевіряти рівень D-глюкози (G-
тест) і галактоманнану (GM-тест) крові або рідини після бронхоальвеолярного промивання 
для пацієнтів з підозрою на приєднання вторинної інфекції.

Необхідно бути пильними при можливому розвитку інвазивного кандидозу та протигрибковій 
терапії. Флуконазол або ехінокандин можна застосовувати в таких умовах: ① пацієнти 
приймають антибіотики широкого спектру дії протягом семи днів і більше; ② пацієнти 
отримують парентеральне харчування; ③ пацієнти проходять інвазивне обстеження або 
лікування; ④ пацієнти з підтвердженою наявністю культури кандиди у зразках, отриманих з 
двох або більше частин тіла; ⑤ пацієнти зі  значно підвищеними показниками G-тесту.

Необхідно бути пильними з можливим інвазивним легеневим аспергільозом. За таких умов 
можуть застосовуватися такі протигрибкові препарати як воріконазол, позаконазол або 
ехінокандин: ① пацієнти приймають глюкокортикоїди протягом семи днів і більше; ② у 
пацієнтів стостерігається агранулоцитоз; ③ пацієнти мають хронічні обструктивні 
захворювання легень та позитивний результат росту культури аспергілу в зразку, отриманому 
з дихальних шляхів; ④ пацієнти зі  значно підвищеними показниками GМ-тесту.

ІХ. Баланс мікробіоти кишківника та нутриційної (харчової) 
підтримки

Деякі пацієнти із COVID-19 мають диспептичні симптоми (такі як біль у животі та діарея) 
внаслідок прямого впливу вірусної інфекції на  слизову оболонку кишківника або внаслідок 
прийому противірусних та протиінфекційних препаратів. Повідомлялося, що у пацієнтів з 
COVID-19 порушується баланс мікробіоти кишківника, що проявляється у вигляді значного 
зниження вмісту таких кишкових пробіотиків, як лактобактерії та біфідобактерії. Дисбаланс 
мікробіоти кишківника може призвести до бактеріальної транслокації та вторинної інфекції, 
тому важливо підтримувати баланс мікробіоти кишківника за допомогою модуляторів 
мікробіоти та нутриційної (харчової) підтримки.
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стану.
можна замінити на самостійне харчування або ентеральне харчування після покращення їхнього 
можуть тимчасово підтримуватися парентеральним харчуванням. Поступово його 
6. Пацієнти літнього віку з високим ризиком аспірації, або пацієнти з очевидним здуттям живота 
нагрівати перед годуванням, щоб зменшити їхню непереносимість.
низького дозування і поступово збільшуючи його. За можливості поживні речовини можна 
поживних речовин за допомогою  інфузійного насосу з рівномірною швидкістю, починаючи з 
5. Засоби нутриційної (харчової) підтримки. Необхідно використовувати вливання суміші 
щодня.
4. Енергозабезпечення: 25-30 ккал на кг маси тіла при вмісті цільового білка – 1,2-2,0 г/кг 
глікемії.
гіперглікемією рекомендованими є нутриційні (харчові) препарати, що сприяють контролю 
цільнобілкові препарати з відносно високою калорійністю. Для пацієнтів з 
використовуються кишківником. Для пацієнтів з хорошою функцією кишківника можна вибрати 
перетравлені коротко-пептидні препарати, що легко всмоктуються та 
3. Вибір поживного розчину. Для пацієнтів з ураженням кишківника рекомендуються попередньо 
гастроєюнального зонду для постпілоричного годування.
парезом кишківника. Для пацієнтів з інтубацією трахеї рекомендується використання 
пошкодження шлунково-кишкового тракту, що проявляються здуттям живота, діареєю та 
2. Ентеральне харчування. Важкохворі та критично хворі пацієнти часто мають гострі 
бар'єр та імунітет, підтримати мікробіоту кишківника.
забезпечити нутриційну підримку і захистити кишківник, позитивно вплинути на  слизовий 
1. Переважаючим варіантом є пероральне годування. Раннє кишкове харчування може 

харчуванні, дуже важливі для прогнозування.
шлунково-кишкового тракту та ризиків аспірації, а також своєчасна ентеральна підтримка у 
піддаються високим харчовим ризикам. Ранні оцінки ризику харчування, функції 
Важкохворі та критично хворі пацієнти з COVID-19, які перебувають у критичному стані, 

Нутриційна (харчова) підтримка

ефективної оцінки харчових ризиків, функцій шлунково-кишкового тракту та ризиків аспірації.
кишківника. Підтримка кишкового харчування має застосовуватися своєчасно на основі 
4. Нутриційна (харчова) підтримка – важливий механізм підтримки мікробіотичного балансу 
ймовірність кишкової бактеріальної транслокації та кишкової інфекції.
своєчасно скорегувати застосування антибіотиків  і призначити пробіотики. Це може зменшити 
порушення кишкової мікробіоти можна своєчасно виявити на ранній стадії. Можна 
3. Лікарня з відповідними ресурсами може провести аналіз мікробіоти кишківника. Таким чином, 
послабити діарею шляхом пригнічення атрофії слизової оболонки кишківника.
може зменшити кількість води в калі, поліпшити характер фекалій і частоту дефекації, а також 
2. Мікробіологічні препарати можуть покращити шлунково-кишкові симптоми пацієнтів. Це 
дисбактеріозом кишківника.
бактерії кишківника, знизити продукцію токсинів та зменшити інфекцію, спричинену 
Це може збільшити кількість домінуючих бактерій кишківника, пригнітити шкідливі 
1. Мікробіологічні препарати можуть зменшити бактеріальну транслокацію та вторинну інфекцію. 

Корегування мікробіоти кишківника



X. Підтримка ECMO для пацієнтів із COVID-19

COVID-19 - це нове, високоінфекційне захворювання, що першочергово вражає легеневі 
альвеоли та пошкоджує насамперед легені критично хворих пацієнтів і призводить до важкої 
дихальної недостатності. Для застосування екстракорпоральної мембранної оксигенації 
(extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) при лікуванні COVID-19 медичні працівники 
повинні звернути увагу на наступне: час та засоби втручання, антикоагулянти та кровотечі, 
координація з ШВЛ, ECMO в свідомості та підготовка ранньої реабілітації, стратегія боротьби з 
ускладненнями.

Терміни втручання ECMO

1.1 EСMO як «терапія останнього шансу» (Salvage ECMO)

За умови, що пацієнт знаходиться на ШВЛ, було застосовано протективну вентиляцію легень, 
пацієнт знаходився у положенні на животі (prone position) не менше 72 год, при настанні 
однієї з наступних умов потрібно розглянути опцію ЕСМО як «терапію останнього шансу».
1. PaO2/FiO2 < 80 мм рт.ст. (незалежно від рівня PEEP, positive end-expiratory pressure); 
2. Pplat ≤ 30 мм рт.ст., PaCO2 > 55 мм рт.ст.;
3. Поява пневмотораксу, витік повітря > 1/3 дихального (Vt) об'єму, тривалість > 48 год;
4. Гіпотензія, що потребує інфузії норадреналіну > 1 мкг/(кг × хв);
5. Розпочато серцево-легеневу реанімацію, за можливості - застосування V-A ECMO 
(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation, ECPR).

1.2 Швидка конверсія в ЕСМО (Replacement ECMO)

Коли пацієнт не відповідає на респіраторну терапію і його стан не дозволяє думати про 
тривалу ШВЛ, необхідна швидка конверсія в ЕСМО. 
1. Зниження комплаєнсу легень. Після маневру розкриття легень (pulmonary recruitment 
maneuver), комплаєнс дихальної системи <10 мл / см Н2О;
2. Постійне наростання пневмомедіастинуму або підшкірної емфіземи.  Параметри штучної 
вентиляції протягом 48 годин не вдається зменшити до рекомендованих параметрів;
3. PaO2/FiO2 < 100 мм рт.ст.  і не збільшується  протягом 72 год попри адекватну респіраторну 
терапію.

1.3 Тактика раннього ЕСМО в свідомості (Early Awake ECMO)

Тактика раннього ЕСМО в свідомості може бути застосована до пацієнтів, які знаходились на 
ШВЛ з жорсткими параметрами більше 7 днів та які відповідають необхідним умовам тактики 
раннього ЕСМО в свідомості. Усі наступні умови повинні бути виконані:
1. Пацієнт перебуває у ясній свідомості і кооперує з персоналом. Він чи вона розуміє, як 
працює ECMO і складність цього виду терапії;
2. Відсутність нервово-м’язових захворювань;
3. Оцінка ступеню ураження легень за Murray score > 2,5;
4. Невелика кількість мокротиння. Інтервал часу між двома санаціями > 4 год;
5. Стабільна гемодинаміка без інотропів та вазопресорів.

1
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2 Методи катетеризації

Оскільки час підтримки EСMO (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для більшості 
пацієнтів із COVID-19 перевищує 7 днів, слід надавати перевагу «закритій черезшкірній  
катетеризації» за методикою Сельдингера під контролем УЗД (якщо можливо, це значно 
зменшує ризик кровотечі порівняно з напіввідкритою чи відкритою методиками), особливо це 
важливо для пацієнтів, які підпадають під вимоги тактики раннього ЕКМО в свідомості. 
Периферійна відкрита чи напіввідкрита хірургічна канюляція розглядається за умови 
незадовільного стану судин пацієнта, невдалої спроби катетеризації по Сельдингеру, 
неможливості візуалізувати судини за допомогою УЗД.

Вибір режиму.

(1) Модальністю вибору є Вено-Венозне ЕСМО (V-V). Варіант V-A не розглядається через 
значний вплив на гемодинаміку.
(2) Для пацієнтів із дихальною недостатністю, ускладненою серцевою недостатністю, PaO2/
FiO2<100 мм рт.ст., потрібно обирати гібридний режим V-AV із загальним потоком > 6 л/хв і 
співвідношенням потоку повернення по венозній та артеріальній канюлях 0,5:0,5, механічно 
регулюючи опір венозної канюлі.
(3) Для пацієнтів із COVID-19 без важкої дихальної недостатності, але ускладненої серйозними 
серцево-судинними захворюваннями, що призводять до кардіогенного шоку, слід вибрати V-
A режим за допомогою EСMO. Проте, слід проводити штучну вентиляцію легень в режимі IPPV
(IPPV= intermittent positive pressure ventilation). Тактика ЕКМО в свідомості не рекомендована.

Вибір потоку крові (Flow) і швидкості подачі газової суміші (Sweep gas)

1. Початковий потік > 80% серцевого викиду (СО) з відсотком рециркуляції <30%.
2. Цільова сатурація SPO2>90%. Значення FiO2<0,5 рекомендовано для апарату штучної 
вентиляції або іншого виду кисневої терапії.
3. Для забезпечення адекватного потоку, розмір дренажної канюлї 22 Fr (24 Fr) 
рекомендовано для пацієнта з масою тіла нижче (вище) 80 кг.

Параметри вентиляції

Нормовентиляція забезпечується коригуванням швидкості потоку газової суміші (Sweep gas):
1. Стартове співвідношення потік:швидкість газу слід виставити 1:1. Основна мета - підтримка 
PaCO2<45 мм рт. ст. Для пацієнтів з ХОЗЛ (хронічне обструктивне захворювання легень), 
рівень PaCO2<80% від стартового.
2. Спонтанне дихання зберігається, частота дихання підтримується в межах 10-20, при 
відстутності скарг на задишку у пацієнта.
3. Швидкість подачі газової суміші (sweep gas) в режимі V-A повинна забезпечити значення рН 
крові в зразку після оксигенатора  (Post-OX sample) в межах 7,35-7,45.

Антикоагуляція та профілактика кровотеч

1. Для пацієнтів без активної кровотечі, в тому числі внутрішньої, та з кількістю тромбоцитів 
>50×109/л, рекомендована стартова доза гепарину - 50 ОД/кг болюсно.
2. Для пацієнтів, у яких є кровотеча або кількість тромбоцитів становить <50×109/л, 
рекомендована стартова доза гепарину - 25 ОД/кг болюсно.
3. Активований частковий тромбопластиновий час – АЧТЧ (aPPT=activated partial 
thromboplastin time), в межах 40-60 сек, є цільовим для антикоагуляційної терапії. Одночасно 
слід враховувати тренд D-димеру.

3

4

5

6
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Від'єднання від EСMO та механічної вентиляції

1. Якщо пацієнт знаходиться на  V-V EСMO у поєднанні з штучною вентиляцією, відповідає 
критеріям EСMO в свідомості, пропонується в першу чергу екстубація, якщо пацієнт не має 
пов'язаних з ECMO ускладнень, або прогнозований час до переведення на самостійне дихання 
менше 48 год.
2. Пацієнту, який має значну кількість виділень в дихальних шляхах, потребує частих санацій, 
прогнозовано довго потребуватиме ШВЛ, яка задовольняє умови: PaO2/FiO2> 150 мм рт.ст. 
довше >48 год, з позитивною рентген-динамікою, та усуненою баротравмою від ШВЛ з 
жорсткими параметрами в анамнезі, можна відлучати від ЕСМО. Не рекомендується ЕСМО 
весь період ШВЛ.

7

4. Процедура без гепарину можлива за наступних обставин: підтримка EСMO застосовується 
на тлі вірогідної смертельної кровотечі або неконтрольованої активної кровотечі; контур 
повністю покритий гепарином і потік крові >3 л/хв. Рекомендований безгепариновий період 
<24 години. Необхідно заздалегідь підготувати витратні матеріали та апаратуру для заміни 
контуру.
5. Резистентність до гепарину. Інколи при антикоагуляції гепарином неможливо досягти 
цільові значення АЧТЧ (aPTT), з наявною гіперкоагуляцією. Тоді потрібен контроль рівня 
антитромбіну III (AT-III). Якщо рівень активності знижений, для відновлення чутливості до 
гепарину потрібна трансфузія свіжозамороженої плазми.
6. Гепарин-індукована тромбопенія (ГIT). Коли діагностовано ГІТ, рекомендується проведення
плазмаферез або заміна гепарин аргатробаном.
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Mode Selection
(1) The first choice for the patients of respiratory impairment is the V-V mode. The V-A 
mode should not  be the first option just because of the possible circulation problems.

(2) For the respiratory failure patients complicated with cardiac impairment, PaO2/FiO2 
< 100 mmHg, the V-A-V mode ought to be selected with the total flux > 6 L/min and V/A 
= 0.5/0.5 is maintained by current limiting.

(3) For the COVID-19 patients without severe respiratory failure but complicated with 
serious cardiovascular outcomes leading to cardiogenic shock, the V-A assisted by 
ECMO mode ought to be selected. But IPPV support is still needed and the awake ECMO 
should be avoided.the awake ECMO should be avoided.

Flux Set-value and Target Oxygen Supply
(1) The initial flux > 80% cardiac output (CO) with a self-cycling ratio < 30%.

(2) SPO2 > 90% is to be maintained. FiO2 < 0.5 is supported by mechanical ventilation or 
the other oxygen therapy.

(3) To ensure the target flux, 22 Fr (24 Fr) vein access canula is the first choice for the 
patient with a body weight below (above) 80 kg.

Ventilation Setting
Normal ventilation maintenance by adjusting the sweep gas level：

(1) The initial air flow is set to be Flow: sweep gas = 1:1. The basic target is to maintain 
PaCO2 < 45mmHg. For the patients complicated with COPD, PaCO2 < 80% basal level.

(2) The patient’s spontaneous respiratory strength and respiratory rate (RR) should be 
maintained, with 10 < RR < 20 and without chief complaint of breathing difficulty from 
the patient.

(3) The sweep gas setup of the V-A mode needs to ensure the 7.35-7.45 PH value of the
bloodstream out of the oxygenator membrane.

Anti-Coagulation and Bleeding Prevention
(1) For the patients without active bleeding, without visceral bleeding, and with platelet 
count > 50×109/L, the recommended initial heparin dosage is 50 U/kg.

(2) For the patients complicated with bleeding or with platelet count < 50×109/L, the 
recommended initial heparin dosage is 25 U/kg.

(3) The activated partial thromboplastin time (aPPT) being 40—60 sec is proposed to be 
the target of anticoagulation maintenance dosage. The trend of D-dimer change 
should be considered at the same time.

1

XI. Реконвалесцентна плазмотерапія для пацієнтів хворих на
COVID-19

З тих пір як у 1891 році Берінг і Кітасато повідомили про терапевтичний вплив дифтерійного 
анатоксину плазми, плазмотерапія стала важливим засобом патогенетичної імунотерапії 
гострих інфекційних захворювань. Прогресування хвороби протікає швидко у важкохворих 
пацієнтів та пацієнтів у критичному стані з цим інфекційним захворюванням. На ранній фазі, 
збудники захворювання безпосередньо пошкоджують органи-мішені, а потім призводять до 
важкого імунопатологічного ураження. Пасивні імунні антитіла можуть ефективно і 
безпосередньо нейтралізувати патогени, що зменшує пошкодження органів-мішеней і потім 
блокує наступні імунопатологічні пошкодження. Під час багаточисленних глобальних спалахів 
пандемій, ВООЗ також підкреслювала, що "реконвалесцентна плазмотерапія є однією з  
найбільш рекомендованих можливих методів терапії, і її застосовували під час інших спалахів 
епідемії". З моменту спалаху COVID-19 початковий рівень смертності був досить високим 
через відсутність специфічних та ефективних методів лікування. Оскільки рівень смертності є 
важливим показником, який турбує громадськість, то клінічні методи лікування, які можуть 
ефективно знизити рівень летальності критичних випадків, є ключовими для уникнення паніки 
у суспільстві. Лікарня регіонального рівня у провінції Чжецзян (Zhejiang) відповідальна за 
лікування пацієнтів з Ханчжоу і критично хворих пацієнтів провінції. В цій лікарні є велика 
кількість потенційних донорів реконвалесцентної плазми і важкохворих пацієнтів, які 
потребують реконвалесцентного лікування плазмою.

Забір плазми

Окрім загальних вимог щодо здачі крові та процедур, слід зазначити наступні деталі.
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або ≥ 200 мл за раз для декількох інфузій.
Загалом дозування при реконвалесцентній плазмотерапії становить ≥400 мл для однієї інфузії, 
2.3 План введення.

аутоімунних захворювань або селективного дефіциту IgA
2. З обережністю застосовувати реконвалесцентну плазми за наявності в анамнезі системних 

Наявність в анамнезі алергії на плазму, цитрат натрію та метиленовий синій;1.

2.2. Протипоказання

плазмі та покращити функції нирок.
збільшити кількість лімфоцитів у плазмі крові та NK-клітин, знизити рівень молочної кислоти у 
показники для зразків дихальних шляхів. Це може прискорити очищення від вірусу, 
три тижні для тих, чиї тести на вірусну нуклеїнову кислоту безперервно демонструють позитивні 
реконвалесцентна плазмотерапія ефективна для пацієнтів із перебігом захворювання понад 
перебігом захворювання понад три тижні. Але при клінічному застосуванні було виявлено, що 
Примітка: Загалом, реконвалесцентну плазму не слід застосовувати пацієнтам з COVID-19 із 
легень.
при  тестуванні  на  вірусні  нуклеїнові  кислоти,  але  зі  швидким  прогресуванням  ураження 
стани;  або  мають  низькі  значення  Ct  (cycle  threshold)  при  проведенні  ПЛР  у  реальному  часі 
2. Пацієнти з COVID-19, які не є важкими або критично хворими, але мають імуносупресивні 
матеріалі з дихальних шляхів;
1. Важкі  або  критично  хворі  пацієнти,  у  яких  виявлено  позитивний  результат   COVID-19  у 

2.1. Показання

Клінічне використання реконвалесцентної плазми

перевіряти загальний рівень антитіл при 320-кратному розведенні плазми.
Тому лікарі FAHZU  запропонували першочергово проводити тест нейтралізації вірусу або 
до SARS-CoV-2 не повністю демонструє фактичну здатність плазми до нейтралізації вірусу.
IgG  антитіл, було виявлено, що нинішнє визначення специфічнних  IgG  антитіл 
Під час порівняння титру вірус-нейтралізуючих антитіл та кількісного виявлення люмінесцентних 
зберігайте > 3 мл плазми для реакції нейтралізації вірусу. Слід зазначити наступне. 
320-кратне розведення для якісного тесту на виявлення загальних антитіл. Якщо можливо, 

CoV-2; або
 розведення в 160 разів для якісного визначення специфічних IgG та IgM для SARS- 2.

Тест на нуклеїнову кислоту збудника для SARS-CoV-2 (наприклад, ПЛР)1.
потрібно перевірити на:
Окрім загального тесту якості та тесту на захворювання, що передаються кров’ю, зразки крові 
1.3 Тестування після збору

Плазмаферез, 200-400 мл кожного разу (на основі медичної консультації).
1.2 Метод забору

крові.
останнього  вживання  глюкокортикоїдів.  Більше  двох  тижнів  з  моменту  останнього  здавання 
Маса тіла> 50 кг (для чоловіків) або > 45 кг (для жінок). Принаймні один тиждень з моменту 
взятого з нижніх дихальних шляхів, залишається негативним≥ 14 днів). Вік від 18 до 55 років. 
Принаймні  через  два  тижні  після  одужання  та  виписки  (тест  на  нуклеїнову  кислоту  зразка, 
1.1. Донори
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ліки у воді. Приймайти їх щоранку і ввечері.
Пацієнти на різних стадіях повинні застосовувати різні підходи. Одна доза на добу. Закип’ятити 
насіння Nelumbo nucifera 15 г, китайський фінік 15 гр.
Solomonseal 15 г, бульба пінеллії 10 г, мандаринова шкірка 6 г, кореневище Wingde Yan 20г, 
Largehead  Atractylodes  15  г  Індійський  Буеад  20  г,  Fructus  Amomi  6  г,  кореневище  Siberian 
Корінь  Membranous  Milkvetch 30  г,  корінь  Pilose  Asiabell  20  г,  Підсмажене  кореневище 

 Дефіцит «енергії Ци» (Qi) у легенях та селезінці5.

Використовуйте для лікування cheongsimhwan.

  Внутрішній блок епідемічного токсину4.

цибулинка Thunberg Fritillary 15 г, насіння Коіксу 30 г , корінь локриці 6 гр.
6  г, китайський фінік 15 г, корінь Pueraria 30 г, Costustoot 10 г, Індійський Буеад 20 г, 
Бульба пінеллії  12  г,  корінь шоломниці байкальської  15  г,  золота  нитка  6  г,  імбир  сушений  

3. Періодичні холод-тепло

Буеад  20  г,  корінь широкодзвоника  9 г.
Cordifolium  20  г, корінь-кора  шовковиці  білої  15  г,  бульба  пінеллії  12  г,  Індійський  
Trichosanthis)20  г,  плоди   Aurantii  15  г,  кора  магнолії  лікарської  12  г,  Tripterospermum  
г, корінь Локриці 6 г, корінь шоломниці байкальської 15 г, перикарп (Pericarpium  
Трава ефедри 9 г, необроблений гіпс (Gypsum Fibrosum) 30 г, насіння Armeniacae Amarumg 10 

2. Зовнішній холод і внутрішнє тепло

г, кора магнолії лікарської 12 г.
г, кореневище циртоміуму 15 г, Індійський Буеад 20 г, кореневище Китайського атрактилоду 12 
локриці  6  г, корінь шоломниці байкальської  15  г,  Huoxiang  10  г,  кореневище  очерету  30  
Трава ефедри 6г, насіння Armeniacae Amarumg 10 г, насіння Коіксу (бусенніка) 30 г, корінь 

 Набряк легенів:1.

Терапія на основі класифікації

холодо-теплова терапія краща, ніж інші підходи.
теплову  терапію.  Оскільки  лихоманка  зазвичай  спостерігається  у  пацієнтів  із  COVID-19,  то 
та холодо-теплової суміші у середині Цзяо. Тому на цій стадії слід розглядати як холодну, так і 
холодові препарати послаблюють «енергію Ян» і призводять до холодної селезінки та шлунка 
теплову терапію. Згідно з теорією ТКМ, тепло слід обробляти холодовими препаратами. Але 
належать  до  «холод-теплової  суміші»  з  точки  зору  ТКМ.  Слід  враховувати  як  холодну,  так  і 
холодові,  так  і  теплові  процедури.  У  середній  стадії  співіснують  холод,  вогкість  і  тепло,  що 
відносять  до  синдрому  вологих  легенів.  Через  лихоманку  рекомендуються  як  переривчасті 
характеризується  «дефіцитом  «енергії  Ци»(qi)  у  легенях-селезінці».  Спочатку  захворювання 
Критична стадія характеризується "внутрішнім блоком епідемічного токсину". Стадія одужання 
внутрішнє  тепло".  Середня  стадія  характеризується  "періодичним  холодом  та  жаром". 
ранній  стадії  захворювання  має  дві  основні  ознаки:  "вологі  легені"  і  "зовнішній  холод  та 
COVID-19  можна  розділити  на  ранню,  середню,  критичну  та  стадію  реконвалесценції  .  На 

1 Класифікація та стадії

лікувальної ефективності
медицини (TCM=Traditional Chinese Medicine) для поліпшення 
XII. Лікування за класифікацією на основі традиційної китайської 

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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клінічних симптомів та супутніх лікарських препаратів.
лікарського  засобу  в  плазмі,  схеми  лікування  повинні  бути  скориговані  з  урахуванням 
таких препаратів в плазмі і корекція їх дозування. Після виникнення відхилень концентрацій 
моніторингу ліків (ТМЛ, therapeutic drug monitoring, TDM). У таблиці 1 наведені концентрації 
Деякі противірусні та  антибактеріальні  препарати  вимагають  проведення  терапевтичного 

Терапевтичний моніторинг ліків

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
  

 
  

комбінацій ліків. Головні побічні реакції на противірусні препарати включають:
цього, варто посилити моніторинг побічних реакцій на лікарські засоби; уникати непотрібних 
супутні  препарати  є  двома  незалежними  факторами  порушення  функції  печінки.  Внаслідок 
печінки  становить  51.9%.  Багатофакторний  аналіз  показав,  що  противірусні  агенти  та  інші 
рітонавіром  (lopinavir/ritonavir)  комбіноване  з  арбідолом  (arbidol),  частота  порушень  функції 
Показано,  що  у  пацієнтів  з  COVID-19,  які  отримували  противірусне  лікування  лопінавіром  / 

Виявлення побічних реакцій на лікарські засоби

рівень успішності лікування.
та взаємодії між ними, щоб уникнути індукованого ліками пошкодження органів та покращити 
видів препаратів. Тому нам слід приділяти більше уваги побічним реакціям лікарських засобів 
Пацієнти з COVID-19 часто мають ускладнення основних захворювань та отримують декілька 

XIII. Менеджмент вживання ліків пацієнтами із COVID-19

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

знижується нижче 60 ударів/хв
Рекомендується припинення прийому цих препаратів, якщо частота серцевих скорочень 
арбідолу з бета-блокаторами, такими як метопролол (metoprolol) і пропранолол (propranolol). 
симптоми зникають. Іноді може викликати брадикардію, тому  необхідно уникати комбінацій 
поєднанні з лопінавіром (lopinavir) частота ускладнень ще вища. Після відміни препарату 
2. Арбідол (Arbidol): підвищення рівня амінотрансферази у сироватці крові та жовтяниця. У 
підвищення рівня молочної кислоти. Після відміни препарату симптоми зникають
нудота, блювота, підвищення рівня амінотрансферази у сироватці крові, жовтуха, дисліпідемія, 
1. Лопінавір/ритонавір (lopinavir/ritonavir) та дарунавір/кобіцистат (darunavir/cobicistat): діарея, 

штормом.
зазвичайспостерігалися у літніх пацієнтів або пацієнтів стан яких ускладнений цитокіновим 
нейтропенія, шок,фульмінантна форма гепатиту, гостре ураження нирок. Побічні реакції 
3. Фавіпіравір (favipiravir, avigan or favilavir): підвищення рівня сечової кислоти в плазмі, діарея, 

слуху.
прийому пацієнтам з аритмією (напр.AV-блокадами), захворюваннями сітківки або втратою 
бути досліджена електрокардіограма. Цей препарат повинен бути заборонений для 
зупинка серця. Головною побічною реакцією є токсичність для очей. Перед прийомом повинна 
діарея, різноманітні типи шкірних висипів. Найбільш серйозною побічною реакцією є раптова 
4. Хлорохіну фосфат (Chloroquine phosphate): запаморочення, головний біль, нудота, блювота, 
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іміпенем 
(imipenem)

меропенем 
(meropenem)

ванкоміцин 
(vancomycin)

лінезолід 
(linezolid)

Часові точки забору 
крові

лопінавір/ритонавір
(lopinavir/ritonavir)

Діапазон 
концентрацій

Принципи 
коригування дози

1-16 мкг/мл

1-8 мкг/мл

2-7 мкг/мл

1-5,5 мкг/мл

(пікова) 30 хв після 
введення препарату
(мінімальна) 30 хв до 
введення препарату

10 хв до введення 
препарату 

10 хв до введення 
препарату

30 хв до введення 
препарату

30 хв до введення 
препарату

30 хв до введення 
препарату

10-20 мг/л 
(15-20 мг/л для 
важкої МРЗС 

інфекції)

Мінімальна концентрація 
корелює з частотою невдач 
протиінфекційної терапії та 

токсичністю для нирок. Якщо 
концентрація занадто висока, 

треба знижувати частоту 
прийому чи разову дозу.

Мінімальна концентрація 
корелює з побічними реакціями 
пов’язаними з мієлосупресією. 

Повинен здійснюватися 
ретельний моніторинг рутинних 

аналізів крові

Мінімальна концентрація 
корелює з терапевтичною 
ефективністю і побічними 

реакціями такими як 
порушення функцій печінки.

лопінавір:
(мінімальна) >1 мкг/мл

(пікова) < 8,2 мкг/мл

Корелює з 
ефективністю 
препарату та 

побічними ефектами

Інтерпретація і коригування 
концентрації лікарського засобу 

в плазмі базоване на МІК 
(мінімальна інгібуюча 
концентрація) щодо 

досліджуваного патогену

Таблиця 1. Діапазон концентрацій і моментів підвищеної уваги поширених 
TDM препаратів для пацієнтів з COVID-19

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

Назва препарату

(voriconazol)
воріконазол



Примітка: “-“ – немає відповідних даних; TDM – терапевтичний моніторинг ліків (therapeutic drug monitoring), 
AUC – площа під кривою, UGT1A9: уридиндифосфат глюкозидаза 1А9.

Потенційні взаємодії

У поєднанні з препаратами, пов’язаними з 
метаболізмом CYP3A (напр. статини, 
імуносупресори, такі як такролімус, 

воріконазол), концентрація комбінованого 
препарату в плазмі може підвищуватися 

призводячи до збільшення AUC для 
ривароксабану, аторвастатину, мідазоламу на 

153%, в 5.9 разів та 13 разів, відповідно. 
Звертають увагу на клінічні симптоми та 

використовують TDM.

У поєднанні з препаратами, пов’язаними з 
метаболізмом CYP3A та/або CYP2D6, 

концентрація комбінованого препарату в 
плазмі може підвищуватися. Див. лопінавір / 

ритонавір

Забороняється поєднувати з 
препаратами, які можуть 

призвести до подовження Q-T 
інтервалу (напр. 

моксифлоксацин, азитроміцин, 
аміодарон тощо)

Див. лопінавір / ритонавір

3
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арбідол (arbidol)

cobicistat)
(darunavir/ 
кобіцистат 
дарунавір / 

інгібіторами та індукторами UGT1A9.
  Взаємодіє з CYP3A4, субстратами, 

  

  

  

(рабдоміоліз)
(важка кома), симвастатином

(фатальна аритмія) кветиапіном 
використання з аміодароном

Заборонене одночасне 

комбінованому лікуванні
  Протипоказання при 

Назва препарату

ritonavir)
(lopinavir/ 
ритонавір 
лопінавір / 

phosphate)
(chloroquine 

фосфат
хлорохіну 

favilavir)
avigan or 
(favipiravir, 
фавіпіравір 

  репаглініду в плазмі
у поєднанні з репаглінідом підвищує рівень4)

  сечової кислоти в плазмі
у поєднанні з піразинамідом підвищує рівень3)

  разів.
збільшує біодоступність ацетамінофену в 1,792)
теофілін збільшує біодоступність фавіпіравіру1)

  препаратами для лікування основних захворювань.
Таблиця 2. Взаємодія між противірусними препаратами та розповсюдженими

захворювань.
противірусними препаратами та розповсюдженими препаратами для лікування основних 
препаратів повинні ретельно перевірятися. У таблиці 2 наведено взаємодії між 
призначення пацієнтам супутніх лікарських препаратів потенційні взаємодії лікарських 
допомогою ферменту CYP3A (сytochrome P450, family 3, subfamily A) у печінці. У випадку 
Противірусні препарати такі як лопінавір/рітонавір (lopinavir/ritonavir) метаболізуються за 

Застереження щодо потенційних взаємодій лікарських препаратів



XIV. Психологічна інтервенція у пацієнтів з COVID-19

Психологічний стрес і симптоми пацієнтів з COVID-19

Пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19 часто мають симптоми такі як жаль та 
обурення, самотність та безпомічність, депресія, тривога і фобія, роздратування і порушення 
сну. Деякі пацієнти можуть мати панічні атаки. Психологічні дослідження в ізольованих 
відділеннях показали, що у близько 48% пацієнтів з підтвердженим COVID-19 при ранньому 
надходженні проявився психологічний стрес, у більшості випадків у вигляді емоційної реакції 
на стрес. Серед критично хворих пацієнтів спостерігається високий відсоток марення. Існує 
навіть повідомлення про енцефаліт, зумовлений SARS CoV-2, який призвів до таких симптомів 
як порушення свідомості та дратівливість.
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доза не повинна перевищувати 2 г.
добова
початкова доза 1 г і підтримуюча доза 0,5 г кожні 12 год. Для іміпенему максимальна 

  Пацієнти на CRRT  протягом 24 год. Для ванкоміцину рекомендована наступна схема:4.
(ceftriaxone) тощо.
печінку і нирки, такі як лінезолід (linezolid), моксифлоксацин (moxifloxacin), цефтриаксон
надавати перевагу препаратам, які метаболізуються через печінку та виділяються через 

  Пацієнти з нирковою недостатністю (у тому числі що знаходяться на гемодіалізі). Слід 3.

 

хлорохіну фосфат заборонені.
1. Вагітні жінки. Можна використовувати таблетки лопінавір / ритонавір. Фавіпіравір та 
тощо. Під час прийому препаратів повинні бути враховані наступні аспекти:
екстракорпоральної мембранної оксигенації (extracorporeal  membrane  oxygenation, ЕСМО)
тривалої замісної ниркової терапії (continuous  renal  replacement  therapies, CRRT) або 
умовах
недостатністю, пацієнтів, які підтримуються штучною вентиляцією легень, пацієнтів в 
Особливі групи населення включають вагітних жінок, пацієнтів з печінковою та нирковою 

4 Попередження медичних ушкоджень у особливих групах населення

без  змін через нирки, такі як пеніцилін, цефалоспорини тощо.
 2. Пацієнти з печінковою недостатністю. Слід надавати перевагу препаратам, які виводяться 
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Створення динамічного механізму оцінки та попередження психологічної 
кризи

Психічний стан пацієнтів (індивідуальний психологічний стрес, настрій, якість сну і 
напруження) повинен контролюватися кожного тижня після надходження і перед випискою. 
Інструменти оцінки включають: анкету самозвітування 20 (SRQ-20), анкету здоров’я пацієнта 9 
(PHQ-9), і генералізований тривожний розлад 7 (GAD-7). До інструментів експертного 
рейтингового оцінювання належать: шкала оцінки депресії Гамільтона (HAMD), шкала оцінки 
тривожності Гамільтона (HAMA), шкала позитивних та негативних синдромів (PANSS). У 
спеціальних умовах, таких як ізольовані палати, пацієнтам рекомендовано заповнювати анкети 
через свої мобільні телефони. Лікарі можуть проводити співбесіди та оцінювання за шкалою 
шляхом очного або онлайн-обговорення.

Втручання та лікування на основі оцінки

3.1 Принципи втручання та лікування

Для легких пацієнтів пропонується психологічне втручання. Психологічна самокорекція 
включає тренування розслаблення дихання та тренування свідомості. Для середніх та важких 
пацієнтів пропонується втручання та лікування за допомогою комбінування медикаментів та 
психотерапії. Для поліпшення настрою та якості сну пацієнтів можуть бути призначені нові 
антидепресанти, анксіолітики та бензодіазепіни. Антипсихотичні засоби другого покоління, 
такі як оланзапін та кветиапін, можуть використовуватися для усунення психотичних 
симптомів, таких як ілюзія та марення.

3.2 Рекомендація психотропних препаратів літнім пацієнтам
Медичні випадки пацієнтів середнього та старшого віку із COVID-19 часто ускладнюються 
фізичними захворюваннями, такими як гіпертонія та діабет. Тому при підборі психотропних 
препаратів слід враховувати взаємодію ліків та їх вплив на дихання. Рекомендується 
використання циталопраму (citalopram), есциталопраму (escitalopram) тощо для зниження 
симптомів депресії та тривожності; бензодіазепіни, такі як естазолам (estazolam), алпразолам 
(alprazolam) тощо, для зниження тривожності та поліпшення якості сну; оланзапін (olanzapine), 
кветиапін (quetiapine) тощо для зниження психотичних симптомів.

XV. Реабілітація для пацієнтів із COVID-19

Хворі у важкому та критичному стані страждають від різного ступеня дисфункцій, особливо від 
дихальної недостатності, дискінезії та когнітивних порушень впродовж гострого періоду та у 
період відновлення.

Реабілітаційна терапія для пацієнтів у важкому та критичному стані

Мета ранніх реабілітаційних втручань - зменшити утруднення дихання, полегшити симптоми, 
зменшити тривогу та депресію і знизити частоту ускладнень. Процес ранньої реабілітації 
складається із: реабілітаційного обстеження – реабілітації (терапія) – повторного оцінювання.
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1.1 Реабілітаційне обстеження

Базується на загальноклінічному обстеженні, однак наголос слід зробити на функціональному 
обстеженні, яке включає оцінювання дихання, кардіологічного статусу, рухових функцій та 
активності повсякденної життєдіяльності (ADL). Слід зосередитися на респіраторному 
реабілітаційному обстеженні, яке охоплює оцінювання активності грудної клітки, амплітуди і 
активності діафрагми, паттерну і частоти дихання тощо.

1.2 Реабілітація (терапія)

Реабілітація пацієнтів хворих на COVID-19 у важкому та критичному стані головним чином 
включає позиціювання, тренування дихання і фізіотерапію (апаратна терапія).
(1) Позиціювання. Постуральний дренаж може зменшити вплив мокроти на дихальні шляхи, 
що є особливо важливим для поліпшення вентиляційно-перфузійного співвідношення у 
легенях. Пацієнти повинні навчитися займати такі положення, які сприятимуть виведенню 
виділень з часток легень чи сегментів під впливом сили тяжіння. Для пацієнтів, які вживають 
седативні засоби або для тих, хто має порушення свідомості можна використовувати 
функціональне ліжко, яке піднімається у положення стоячи або піднімати підголів’я ліжка 
(30°-45°-60°), якщо стан пацієнта це дозволяє. Положення стоячи є найкращим положенням 
тіла для дихання у стані спокою; може ефективно поліпшити ефективність дихання пацієнта і 
підтримати об’єм легень. Якщо пацієнт почуває себе добре, нехай він перебуває у положенні 
стоячи із поступовим збільшенням часу стояння. 
(2) Дихальні вправи. Вправи можуть повністю розправити легені, допомагає виведенню 
виділень з альвеол і дихальних шляхів у верхні дихальні шляхи і таким чином мокрота не 
накопичуватиметься у нижніх відділах легень. Це збільшує життєвий об’єм легень і поліпшує їх 
функцію. Глибоке й повільне дихання та дихання із розправленням грудної клітки у поєднанні 
із розправленням плечового поясу є двома основними техніками виконання дихальних вправ.
① Глибоке й повільне дихання: під час вдиху пацієнт повинен намагатися якнайкраще активно 
працювати діафрагмою. Дихання повинно бути якомога більш глибоким і повільним, щоб 
уникати зниження дихальної ефективності, внаслідок швидкого і неглибокого дихання. У 
порівнянні із грудним типом дихання, таке дихання вимагає меншої сили м’язів, але 
забезпечує більший дихальний об’єм та ліпше значення вентиляційно-перфузійного 
співвідношення, що можна використати для регулювання дихання при задишці.
② Дихання із розправленням грудної клітки у поєднанні із розправленням плечового поясу: 
посилення легеневої вентиляції. Виконуючи глибокий і повільний вдих, людина розправляє 
грудну клітку і плечі; під час видиху виконується рух назад грудної клітки і плечового поясу. 
Внаслідок особливих патологічних чинників вірусної пневмонії слід уникати затримки дихання 
на тривалий час, щоб не збільшувати навантаження на дихання, серце та не підвищувати 
споживання кисню. Однак, уникайте прискореного дихання. Спробуйте досягнути частоти 
дихання у межах 12-15 вдихів/хв.
(3) Активні дихальні техніки (Active cycle of breathing techniques). Такі вправи можуть 
ефективно очистити бронхи від виділень і поліпшити роботу легень без посилення гіпоксемії 
та бронхообструкції. Складається з трьох етапів (контроль дихання, розширення грудної клітки 
та видих). Як формувати цикл дихання у кожному конкретному випадку слід розробляти 
відповідно до стану пацієнта.
(4) Тренажери позитивного тиску на видиху (positive expiratory pressure, PEP). Інтерстиціальна 
тканина легень пацієнтів із COVID-19 сильно ушкоджена. Під час штучної вентиляції легень 
(ШВЛ) потрібний низький тиск і низький припливний об’єм, щоб уникнути ушкодження 
інтерстиції легень. Після зняття пацієнта з ШВЛ можна використовувати тренажери 
позитивного тиску на видиху задля сприяння руху виділень з сегментів невеликого об’єму до 
сегментів більшого об’єму, що знижуватиме труднощі з відхаркуванням. Позитивний тиск на 
видиху може створюватися за рахунок вібрації повітряного потоку, яка передається на 
дихальні шляхи та допомагає підтримувати їх. Потім виділення можуть бути видалені, оскільки 
швидкий експіраторний потік переміщує їх.

(5) Фізіотерапія.  Включає ультракороткі хвилі, осциляцію, зовнішню діафрагмальну 
стимуляцію, електроміостимуляцію тощо.
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трансплантацією легень.
медична оцінка → аналіз та  лікування відносних протипоказань  → реабілітація перед 
план лікування, запропонований командою ICU → мультидисциплінарна дискусія → всебічна 
(7) Процес передопераційної медичної оцінки трансплантації легень у пацієнтів із COVID-19:
процедури, щоб оцінити ризик інфікування після процедури.
бактеріальної інфекції.  Крім  того, слід скласти  плани  антибактеріального лікування після 
дослідження  для  оцінки  ситуації  боротьби  з  інфекцією,  особливо для мультирезистентної 
COVID-19 можуть мати кілька бактеріальних інфекцій, і тому рекомендується повне медичне 

  (6) Оцінка  статусу  інфекції:  При розширеному стаціонарному лікуванні деякі пацієнти з 
альвеолярних змивів повинен бути негативним.
складність  в роботі, принаймні  результат  тестування  проб  мокротиння та бронхо- 
мокротиння, зразки із носоглотки бронхо-альвеолярні змиви, сечу та кал. Враховуючи 
негативні результати слід  спостерігати у всіх  пробах рідини в організмі, включаючи кров, 
рекомендується переглянути стандарт до трьох  послідовних негативних результатів. В ідеалі 
тестування на  COVID-19,  що  змінюється  від  негативного  до  позитивного  після лікування, 
інтервалом часу,  що перевищує 24 години. Враховуючи  зростаючу кількість випадків 
результат тесту  протягом  щонайменше двох послідовних аналізів на  нуклеїнову  кислоту з 
(5) Тест на нуклеїнову кислоту збудника COVID-19: пацієнт має продемонструвати негативний 
нирок.
недостатністю не слід піддавати трансплантації легень, поки не відновляться функції печінки та 
крові також  слід  контролювати;  пацієнтів  з  печінковою недостатністю  та нирковою 
артерії та функціонування лівої половини серця; c. Рівень креатиніну та білірубіну в сироватці 
ехокардіографію,  які  зосереджуються  на  розмірі  правої  половини  серця,  тиску легеневої 
Настійно рекомендується оцінка стану серця, включаючи електрокардіограму та 
вирішальне значення, оскільки більшість з них були седатовані протягом тривалого періоду; б. 
критичному  стані за  допомогою  КТ головного  мозку  та електроенцефалографії має 

  (4) Функціональна  оцінка  інших  основних  органів:  a.  Оцінка  стану  свідомості пацієнтів у 
апарату ШВЛ та EСMO, необхідно оцінити, чи є шанс на одужання.

  (3) Функціональний стан легень: Виходячи з параметрів, зібраних за  допомогою КТ легень, 
підтримка ШВЛ та підтримка EСMO.
тижнів) рекомендується повна  медична оцінка, щоб оцінити, чи були надані адекватні ліки, 
тяжкістю захворювання. Однак для пацієнтів з короткою тривалістю захворювання (менше 4-6 

  (2) Перебіг  хвороби:  Не  існує  прямої  кореляції  між  тривалістю  перебігу  захворювання та 
ретельній оцінці інших функцій органів та спроможності до післяопераційного відновлення.
(1) Вік: Рекомендується реципієнтам не старше 70 років. Пацієнти старше 70 років піддаються 

Оцінка перед трансплантацією

підходами.
перебуває у критичному стані, трансплантацію легень можна розглянути на рівні з іншими 
значно покращені після адекватного та розумного медикаментозного лікування, а пацієнт 
врятувати життя, високоселективного і високого рівню захисту, якщо ураження легень не були 
працівників. Загалом, дотримуючись принципів дослідження, роблячи все можливе, щоб 
та результати, FAHZU  узагальнив цю главу у якості довідкового матеріалу для медичних 
лікування гострих інфекційних захворювань легень. Спираючись на сучасну клінічну практику 
останньої стадії. Однак зрідка повідомляється, що трансплантацію легень проводили для 
Трансплантація легень - це ефективний підхід до лікування хронічних захворювань легень 

XVI. Трансплантація легень у пацієнтів із COVID-19
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Наступні телефонні дзвінки повинні здійснюватися через 3 та 6 місяців після виписки.
легеневої функції або результат КТ-легень слід переглянути відповідно до стану пацієнта. 
аналіз крові, тест на наявність нуклеїнової кислоти в пробах мокротиння та калу та аналіз 
місяць після виписки. Обстеження мають включати перевірку функцій печінки та нирок, 
Подальше амбулаторне спостереження має здійснюватися через 1 тиждень, 2 тижні та 1 
спеціалізований лікар. Перше спостереження слід здійснити протягом 48 годин після виписки. 
Для подальшого спостереження за кожним виписаним пацієнтом повинен бути закріплений 

Спостереження

    
                

③ Пацієнти та члени їхніх сімей повинні носити маски та часто мити руки;

             

① Незалежна житлова зона з частим провітрюванням та дезінфекцією;

 
           

Домашня ізоляція

наявність нуклеїнової кислоти вірусу.
ураженнями легень у перші 3 дні після отримання негативного результату тестування на 
Противірусні препарати можна застосовувати після виписки пацієнтам із множинними 
можна застосовувати, якщо у пацієнтів є м'який кашель, поганий апетит, наліт на язиці тощо. 
Як правило, противірусні препарати після виписки не потрібні. Симптоматичне  лікування 

Медикаментозне лікування після виписки

7. Виписка схвалена багатопрофільною медичною групою.
6. SpO2 > 93% без допоміжної інгаляції киснем;
5. Немає супутніх захворювань або ускладнень, які потребують госпіталізації;
4. Зображення легень демонструє явне поліпшення стану уражень;

             
            
             

2. Респіраторні симптоми значно зменшуються;
1. Температура тіла залишається нормальною принаймні 3 дні (температура вуха < 37,5 ℃) ;

 

  

 
           
 

 

Стандарти виписки

COVID-19
XVII. Стандарти виписки та план спостереження за пацієнтами з 

легень (оновленого у 2014 році).
трансплантацію легень, виданий Міжнародним товариством з питань трансплантації серця та 
Lung Transplantation) 2014 року: це консенсусний документ для вибору кандидатів на 
Зверніться, будь ласка, до Документу ISHLT Консенсусу 2014 (International Society for Heart and 

2 Протипоказання

можливо;
(наприклад,ПЛР) у зразках калу може бути виконаний одночасно з попереднім, якщо це 
поспіль (відбір проб з інтервалом більше 24 годин); тест на наявність нуклеїнової кислоти
Тест на наявність нуклеїнової кислоти збудника з дихальних шляхів є негативним двічі 3.

будь-які зміни в стані пацієнта.
④ Температуру тіла варто міряти двічі на день (вранці та ввечері) і звертати ретельно увагу на 

вдома;
② Уникайте контакту з немовлятами, людьми похилого віку та людьми зі слабким імунітетом 

домашньої ізоляції:
Пацієнти повинні продовжувати два тижні ізоляції після виписки. Рекомендовані умови щодо 
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Ведення пацієнтів з повторним позитивним результатом тесту після виписки

У лікарні FAHZU впроваджені суворі норми виписки. У лікарні FAHZU немає жодного 
виписаного випадку, чиї зразки мокротиння та калу повторно давали позитивний результат. 
Однак є деякі повідомлення про випадки, коли при повторній перевірці після виписки 
відповідно до стандартів національних рекомендацій (негативні результати щонайменше у 2-х 
повторностях мазка із горла, зібраних з інтервалом у 24 години; температура тіла залишається 
нормальною протягом 3 днів, симптоми значно покращилися; очевидне зменшення 
запалення на знімках легенів) тест був позитивним. В основному це пов'язано з помилками 
забору зразків та помилково негативними результатами тестування. Для цих пацієнтів 
рекомендуються наступні стратегії:
1. Ізоляція пацієнтів із COVID-19 відповідно до стандартів.
2. Продовження надання противірусного лікування, яке виявилося ефективним під час 
попередньої госпіталізації.
3. Виписка тільки тоді, коли спостерігається поліпшення на знімках легень, аналіз мокротиння 
та калу дає негативний результат у 3-х кратному повторі (з інтервалом у 24 години).
4. Домашня ізоляція та подальші візити після виписки відповідно до вищезазначених вимог.

5

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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повітря плазмою протягом 30 хв після завершення інтубації.
безперервно очищуйте та дезінфікуйте приміщення за допомогою технології очищення 
гемодинамічною реакцією під час інтубації. Скоротіть переміщення персоналу у відділенні, 
та заспокійливих засобів та за необхідності використовуйте міорелаксант. Уважно стежте за 
засобу індивідуального захисту (ЗІЗ). Перед інтубацією дайте пацієнту достатньо знеболюючих 
забезпечити безпеку пацієнта. Носіть респіратор з активною фільтрацією повітря в якості 
Кількість медичного персоналу має бути обмежена мінімальною кількістю, яка може 

Процедури інтубації

II. Догляд за хворими зі штучною вентиляцією легень

мг/л).
трубкою і видалятися в колектор мокротиння дезінфікуючим засобом на основі хлору(2500 
відсмоктувальною
Альтернативно, виділення мають бути видалені пероральним екстрактором слизу або 
герметичній ємності з хлоровмісним дезінфікуючим засобом (2500 мг/л). 
Слина, соплі та мокротиння пацієнтів слід протирати тканинною серветкою, зберігати в 

Прибирання виділень

мокротиння.
тривалий час зберігається частота дихання >  40 вдихів за хвилину, значна кількість 
м'язів, гіпоксемія зберігається, незважаючи на кисневу терапію, погіршення свідомості, 
нестабільність, дихальний дистрес, що супроводжується очевидним скороченням дихальних 
(штучну вентиляцію легень), якщо виникає будь-який з наступних випадків: гемодинамічна 
Зверніться до чергового лікаря, щоб отримати медичне рішення про заміну HFNC на ШВЛ 

Моніторинг

пацієнта.
вдихуваного кисню (FiO2) та температуру води на основі дихальних потреб та переносимості 
обличчя. Підтримуйте рівень води у вологій камері. Встановіть норму води, частку 
використовуйте декомпресійний пластир, щоб запобігти травмам від тиску пристрою на шкіру 
діаметра носової порожнини пацієнта. Відрегулюйте герметичність ремінця на голові та 
низьких дозах з ретельним моніторингом. Виберіть правильний носовий катетер, виходячи з 
пацієнта перед впровадженням. За необхідності використовуйте заспокійливі засоби у 
Надайте детальну інформацію про кисневу терапію HFNC, щоб отримати згоду та підтримку 

Оцінка

допомогою високо-потокової назальної канюлі (HFNC)
I. Догляд за пацієнтами, які отримують кисневу терапію за 

Догляд
Частина третя.
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зменшити ризик від’єднання. Змінювати положення пацієнта кожні 2 години.
Перед зміною положення зафіксуйте положення трубки і перевірте усі з’єднання, для того щоб 

Position Ventilation, PPV)
Догляд  при  вентиляції  легень  у  положенні  лежачи  обличчям  вниз  (Prone 

безпосередньо в миючу машину при 90 °С для автоматичного очищення та дезінфекції.
хлоровмісний  дезінфікуючий  засіб  (2500  мг/л).  Потім  контейнер  можна  покласти 
працювати  разом  для  швидкого  скидання  конденсату  в  закритий  контейнер,  що  містить 
автоматичним  зволожувачем  щоб  зменшити  утворення  конденсату.  Дві  медсестри  повинні 
Використовуйте  одноразові  трубки  апаратів  ШВЛ  з  двоконтурним  нагрівальним  дротом  та 

Утилізація конденсату від апаратів ШВЛ

збірний мішок для зменшення поширення крапель.
(2) Забір зразків мокротиння: використовуйте закритий аспіраційний катетер та відповідний 
аерозолю та крапель.
аспіраційний катетер, і закритий одноразовий збірний мішок для того, щоб зменшити утворення 
(1) Використовуйте закриту систему санації мокротиння, яка включає в себе закритий 

Санація мокротиння

утилізується в контейнер для гострих медичних предметів.
кількості  дезинфікуючого  засобу  на  основі  хлору  (2500  мг/л),  потім  знову  закупорюється  та 
підзв’язкового  (subglottic)  простору,  негайно  використовується  для  аспірації  відповідної 
виділень.  Позбувайтеся  виділень  з-під  голосової  щілини:  шприц,  що  містить  виділення  з 
шприцем кожні 1-2 год, та регулювання частоти санації у відповідності з фактичною кількістю 
неперервної  санації  підзв’язкового  (subglottic)  простору  в   поєднанні  з  аспірацією  10  мл 
можливість  припинення  ШВЛ;  використання  ендотрахеальних  трубок,  які  придатні,  для 
харчування  та  контроль  залишкового  об’єму  шлунку  кожні  4  години;  щоденну  оцінку  на 
ендотрахеальної трубки (ЕТТ) на рівні 30-35 см H2O кожні 4 години; підтримання ентерального 
одноразового  екстрактору  слизу  ротової  порожнини;  підтримання  тиску  в  манжеті 
немає  протипоказань,  догляд  за  ротовою  порожниною  кожні  4-6  годин  з  використанням 
пневмонії, включає в себе миття рук, збільшення кута нахилу ліжка пацієнта на 30-45° якщо 
Комплекс  заходів  з  вентилювання,  що  використовується  для  зменшення  ШВЛ-асоційованої 

Профілактика ШВЛ-асоційованої пневмонії (VAP)

спілкування, якісний сон і раннє відновлення фізичної активності.
стратегію  централізації  для  попередження  делірію,  включаючи  зняття  болю,  седацію, 
кожної  зміни,  для  забезпечення  ранньої  діагностики  пацієнтів  з  COVID-19.  Використовуйте 
ICU  (метод  оцінювання  сплутаності  свідомості  у  відділенні  реанімації  та  інтенсивної  терапії)
процедур призначається превентивне знеболення. Проводьте скринінг делірію методом CAM- 
анальгетиків  та  седативних  засобів  для  досягнення  цілей  знеболення.  Для  відомих  болючих 
вимірюйте  седативний  ефект  кожні  2  години  (RASS/BISS).  Титруйте  швидкість  інфузії 
спостереження  за  болем  при  інтенсивній  терапії,  Critical  Care  Pain  Observation  Tool  -  CPOT), 
Визначте  ціль  знеболення  на  кожен  день.  Оцінюйте  біль  кожні  4  години  (інструмент  для 

Знеболення, седація та лікування делірію (марень)
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ІІІ. Щоденне управління та спостереження при використанні апарату 
Екстракорпоральної Мембранної Оксигенації (extracorporeal 
membrane oxygenation, ECMO)

Обладнання для ECMO має обслуговуватися перфузіологом, який перевіряє та фіксує 
раз на годину наступні показники: потік повітря/кількість обертів; тиску крові; потік кисню; 
вміст кисню; перевіряє справність температурного контролера; температурні налаштування та 
поточну температуру; профілактика появи згустків крові у контурі, відсутність тиску на 
канюлю, викривлення дихального контуру та вібрації трубок ECMO; спостерігати колір сечі 
пацієнта, особливо уділяти увагу появі червоної або коричневої сечі; перед та після-
мембранний тиск згідно рекомендацій лікаря.

Для кожної зміни необхідно перевірити та зазначити: глибину та фіксацію канюлі, щоб 
упевнитися, що з’єднання контуру ECMO герметичні, перевірити рівень води у 
температурному контролері, живлення апарату та постачання кисню, наявність набряку чи 
кровотечі біля канюлі; виміряти окружність ноги та оглянути на випадок набряку кінцівку 
нижче зони операційного втручання; стан нижніх кінцівок, наприклад, пульс в глибокій артерії 
підошви (dorsalis pedis), температура шкіри, колір і т.д. 

Щоденний контроль: Аналіз газового складу пост-мембранного простору.

Антикоагуляційні заходи. Мета контролю антикоагуляційної активності ECMO - досягнення 
помірного антикоагуляційного ефекту за принципом попередження надмірної активації 
коагуляційних процесів. Це необхідно для підтримки балансу між антикоагуляцією, 
коагуляцією та фібринолізом. Необхідно вводити пацієнтам гепарин натрію (25-50 IU/кг) під 
час інтубації та продовжувати вводити гепарин натрію (7.5-20 IU/кг/год) під час періоду 
вентиляції. Дозування гепарину натрію коригується відповідно до результатів активованого 
часткового тромбопластинового часу (activated partial thromboplastin time, APTT), що мають 
бути у діапазоні 40-60 сек. Під час антикоагуляційної терапії треба зменшити кількість уколів 
до мінімуму. Операційні втручання мають проводитися обережно. Треба ретельно пильнувати 
за статусом крововтрати.

Реалізація стратегії “ульта-безпечної вентиляції легень” має на меті уникнення та 
мінімізацію випадків ушкодження легень, що пов'язані з використанням апарату штучного 
дихання. Рекомендується підтримувати початковий дихальний об’єм < 6 мл/кг та інтенсивність 
спонтанного дихання (частота дихання у межах 10-20 разів за хвилину).

Ретельно стежити за життєвими показниками пацієнтів, підтримувати середній 
артеріальний тиск  (Mean Arterial Pressure, MAP) у діапазоні 60-65 мм рт ст, центральний 
венозний тиск (Central venous pressure, CVP) < 8 мм рт ст, насичення киснем SpO2 > 90%, 
моніторити діурез та електролітний стан крові.

Переливати кров через постмембранний простір, уникаючи інфузії ліпідної емульсії та 
пропофолу (propofol).

Згідно з даними у журналі обліку оцінити справність ECMO під час кожної зміни.

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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препарати для ALSS, фіксувати наявність особливих реакцій та анамнезу.

Необхідно  робити  точні  записи  життєвих  показників  пацієнта,  параметри  процедури  та 

  Реєстрація даних7.

Cov-2, процедурна кімната та інструменти мають бути очищені та дезінфіковані.
відходи  утилізуються  згідно  з  вимогами  до  попередження  та  контролю  поширення  SARS- 
gravity  combined  recovery  method")  на  швидкості  ≤  35  мл/хв;  після  відключення  медичні 
Використовується  метод  “комбінований  метод  відновлення  під  дією  ваги  рідини”  ("liquid 
6. Відключення

коригувати у ході втручання відповідно до навантаження.
використовувати  достатню  дозу  антикоагулянту  на  початкових  стадіях,  дозу  необхідно 
сигнальні параметри можуть бути скориговані відповідно до режиму терапії. Рекомендовано 
Коли  екстракорпоральна  циркуляція  пацієнта  стабілізується,  терапевтичні  параметри  та 
5. Корекція параметрів

показниками пацієнта.
може  спричинятись  високою  швидкістю.  Необхідно  одночасно  слідкувати  за  життєвими 
Рекомендована швидкість потоку крові ≤ 35 мл/хв для уникнення пониження тиску крові, яке 

 Запуск4.

характеристиками розхідних матеріалів оператор має бути ознайомленим.
матеріали  обираються  відповідно  до  режиму  терапії.  З  базовими  функціями  та 
з  кров’ю  та  біологічними  рідинами  пацієнта.  Відповідні  інструменти,  трубки  та  розхідні 
Використовувати розхідні матеріали, що піддаються переробці, одночасно уникаючи контакту 
3. Встановлення та промивання

психологічний стан) та функціональний стан катетерів.
коагуляцію,  кисневу  терапію,  седатацію  (особливо  для  седатованих  пацієнтів,  оцінити  їхній 
Перевірити  параметри  стану  пацієнта,  наявність  алергічних  реакцій,  рівень  цукру  крові, 

  Огляд пацієнта2.

Суворо дотримуватися правил BSL III чи вищого рівня превентивних заходів.

 Підготовка оператора1.

медичного догляду на кожній стадії:
промивання,  запуск,  корекція  параметрів,  відключення  та  реєстрація  даних.  Ключові  кроки 
У  цілому  процес  виглядає  так:  підготовка  оператора,  огляд  пацієнта,  встановлення, 
Стосується догляду на кожній стадії терапії з підтримуючою системою “Штучна печінка” ALSS. 

Медичний догляд у ході терапії

головних кроках та своєчасно реагувати на ускладнення для успішного завершення ALSS.
стежити  за  станом  пацієнтів,  стандартизувати маніпуляції  та  втручання,  фокусуватися  на 
з двох періодів: догляд під час терапії та проміжний догляд. Медичний персонал має ретельно 
Медичний догляд при використанні підтримуючої системи “Штучна печінка” ALSS складається 

“Штучна Печінка” (Artificial Liver Support System, ALSS)
IV. Медичний Догляд при використанні Підтримуючої системи

Посібник з профілактики та лікування COVID-19
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попередження респіраторної інфекції.
матеріали  та  відпрацьовану  рідину  необхідно  знезаразити  відповідно  до  вимог  для 

   Протирати  апарат  CRRT  кожні  24  години,  якщо  процедура  продовжується.  Розхідні 2.
 Відслідковувати стандартні показники крові, роботу нирок та печінки, коагуляційну функцію.1.

Післяопераційний догляд

промаркована за стерильних умов.
допомогою аналізу газового складу крові кожні 4 години. Змінна рідина повинна бути свіжа та 
працює.  Перевіряти  електролітний  та  кислотний  гомеостаз  у  внутрішньому  середовищі  за 
контурі серцево-легеневого шунта, вчасно реагувати на зміни, упевнитися, що апарат справно 
розраховувати  вхідний  та  вихідний  потік  рідини.  Пильно  стежити  за  тромбоутворенням  у 
2.  Ретельно  спостерігати  за  свідомістю  та  життєвими  параметрами  пацієнтів;  точно 

медсестрами. Лінії втоку та витоку CRRT мають встановлюватися поза оксигенатором.
процедуру ECMO, порядок та герметичність з’єднання катетерів повинні узгоджуватися двома 
центральної  вени  для  запобігання  деформації  та  компресії.  Коли  CRRT  інтегрується  у 
Проводити професійний догляд за катетером кожні 24 години для пацієнтів з катетеризацією 

1. Догляд під час катетеризації

Догляд під час процедури

матеріали та препарати для ультрафільтрації перед CRRT.
CRRT  може  інтегруватися  у  контур  ECMO.  Необхідно  підготувати  обладнання,  розхідні 
катетеризацію центральної вени, переважно обирають яремну вену (internal jugular). Пристрій 
Підготовка  пацієнта:  встановити  ефективний судинний  доступ.  Зазвичай  проводять 

Підготовка до CRRT

Renal Replacement Treatment, CRRT)
V. Догляд при неперервній замісній нирковій терапії (Continuous 

спостерігати за поверхнею рани.
годин,  пацієнт  має  відпочивати  у  ліжку  24  години.  Після  видалення  катетеру  необхідно 
видалення  катетера  нижню  кінцівку  на  стороні  катетеризації  не  можна  рухати  протягом  6 
Перед  видаленням  катетеру  необхідно  провести  оцінку  судин  за  допомогою  УЗД.  Після 
3. Догляд за інтубованими та екстубованими ALSS  пацієнтами:
попереджати катетерний тромбоз; професійно обслуговувати катетер кожні 48 годин;
Медичний персонал під час кожної зміни має перевіряти  стан пацієнта та робити нотатки;
ALSS:
2. Догляд за катетеризованими ALSS  пацієнтами  та пацієнтами після видалення катетерів
дисбалансу і т.д.;
1. Спостереження та лікування відтермінованих ускладнень: Алергічних реакцій, синдромів 

Проміжний догляд
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до здатності пацієнта переносити ентеральне харчування.
рот. Під час кожної зміни змінюйте частоту та кількість ентерального харчування відповідно 
прийому їжі. Забезпечте ентеральне харчування на ранніх стадіях тим, хто не може їсти через 
коливання індексу оксигенації. Посильте моніторинг індексу оксигенації цих пацієнтів під час 
Допомагайте  приймати  їжу  пацієнтам  із  слабкістю,  задишкою  або  тим,  у  кого  очевидні 
згортання крові, рівня D-димеру та пов'язані з ВТЕ клінічні прояви.
які мають високий ризик, та застосувати стратегії профілактики. Здійснюйте моніторинг функції 
оцінки ризику венозної тромбоемболії (ВТЕ, venous thromboembolism, VTE), щоб виявити осіб, 
Оцініть усіх пацієнтів при їх прийнятті та в разі зміни клінічної картини за допомогою моделі 
стратегії профілактики.
клею. Визначте пацієнтів з високим рівнем ризику за шкалою оцінки ризику та застосовуйте 
спричинені  тиском,  дерматиту,  пов’язаного  з  нетриманням,  і  травми  шкіри  від  медичного 
Запобігайте  травмуванню  шкіри,  спричиненого  тиском,  включаючи  травми  від  приладів, 
шляхів.
Реалізуйте  стратегії  для  запобігання катетер-асоційованої інфекції  крові  та  сечовивідних 
Оперативно видаляйте конденсат із системи.
конденсату в дихальні шляхи. Тримайте положення носової канюлі вище, ніж апарат і трубки. 
запобігання кашлю та аспірації, що можуть зумовлюватись випадковим потраплянням 
недостатнього зволоження. Швидко видаліть всю воду, що накопичилась в трубці для 

 
4. Профілактика аспірації під час використання носової канюлі з високим потоком (high flow 

  

   

     
 
    

  
            
              
          
 
 
            
           
         

 

  

   

     
 
    

  
            
              
          
 
 
            
           
         

 

до мішка з негативним тиском. Під час транспортування підніміть головний кінець на 30°;
назогастральне годування, аспіруйте залишковий вміст шлунку та підключіть шлунковий зонд 
3. Запобігання аспірації під час транспортування пацієнта: перед транспортуванням припиніть 

залишковий об'єм шлунка <100 мл; в іншому випадку повідомте чергового лікаря;
2. Оцінюйте затримку моторики шлунка кожні 4 години. Аспіруйте вміст шлунка, якщо 

Пацієнту з нормальним спорожненням шлунка не рекомендується рутинне обстеження;
Оцініть перистальтику шлунка та порушення моторики за допомогою УЗД, якщо це можливо. 
використанням насосу для харчування з метою зменшення гастроезофагеального рефлюксу. 
1. Моніторинг порушення моторики шлунка: виконувати постійне постпілоричне годування з 

Запобігання аспірації

змінами тиску в дихальних шляхах, дихальним об'ємом та частотою дихання.
expiratory pressure, PEEP) та вентиляцією з підтримкою високого тиску. Уважно стежте за 
associated lung injury, VALI) під час високого позитивного тиску в кінці видиху (positive end- 
Зверніть увагу на пошкодження легень, спричинене штучною вентиляцією легень (ventilator 
стану для коригування стратегій кисневої терапії або прийняття заходів швидкого реагування. 
показниками газового складу артеріальної крові. Своєчасно визначайте будь-які погіршення 
мокротиння, почуття здавлення в грудній клітці, задишка та ціаноз. Уважно стежте за 
частоти дихання та сатурація кисню. Спостерігайте за такими симптомами як кашель, 
Життєві показники пацієнта повинні постійно контролюватися, особливо зміни свідомості, 

Моніторинг стану пацієнта

VI. Загальний догляд

Посібник з профілактики та лікування COVID-19

nasal cannula, HFNC): перевіряйте вологість кожні 4 години, щоб уникнути надмірного або
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- Інтерферон у вигляді спрею, 1 вприскування назально 3 рази на добу
- Лопінавір/ Рітонавір 2 таблетки перорально кожні 12 годин
- Арбідол в таблетках 200 мг перорально 3 рази на добу

1.3. Лікування

-УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селезінки, ехокардіографія та КТ легень
фермент·
дослідження, дихальний тест на вірус, цитокіни, тест на G / GM, ангіотензин перетворююючий 
серцеві ферменти + кількісний аналіз сироваткового тропоніну, чотири стандартних 
+ РФ + CРБ + A-CCP, ШОЕ, РСТ, АВО + RH  група крові, оцінка функції щитовидної залози, 
на приховану кров, функція згортання + D-димер, аналіз газів крові + молочна кислота, АСЛ-О 
- Загальний аналіз крові, біохімічний профіль, загальний аналіз сечі, копрограма + аналіз калу 
(кал) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору)
(мокротиння) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2)  (в трьох місцях, сайтах забору)

1.2. Обстеження

назальної канюлі
- Повітряна ізоляція, моніторинг насичення крові киснем, киснева терапія з використанням 

1.1. Звичайні (загальні)

Медичні поради для легких випадків (форм) COVID-19

І. Приклади медичних порад для хворих на COVID-19

Додаток



Медичні поради для випадків (форм) COVID-19 середньої важкості

2.1. Загальні

- Повітряна ізоляція, моніторинг (перевірка) накопичення (сатурації) кисню в крові, киснева 
терапія (терапія киснем) з використанням назальної канюлі

2.2. Обстеження

- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2)  (в трьох місцях, сайтах забору) 
(мокротиння) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору) 
(кал) раз на добу
- Загальний аналіз крові, біохімічний профіль, загальний аналіз сечі,  копрограма + аналіз калу 
на приховану кров, функція згортання + D-димер, аналіз газів крові + молочна кислота, АСЛ-О 
+ РФ + CРБ + A-CCP, ШОЕ, РСТ, АВО + RH група крові, оцінка функції щитовидної залози, 
серцеві ферменти + кількісний аналіз сироваткового тропоніну, чотири стандартних 
дослідження, дихальний тест на вірус, цитокіни, тест на G / GM, ангіотензин перетворююючий 
фермент· 
-УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селезінки, ехокардіографія та КТ легень

2.3. Лікування

- Арбідол в таблетках 200 мг перорально 3 рази на добу
- Лопінавір/ Рітонавір 2 таблетки перорально кожні 12 годин
- Інтерферон у вигляді спрею, 1 вприскування 3 рази на добу
- Фізіологічний розчин 100 мл + амброксол 30 мг внутрішньовенно 2 рази на добу
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- Фізіологічний розчин 100 мл + амброксол 30 мг внутрішньовенно 2 рази на добу
- Імуноглобулін 20 г внутрішньовенно 1 раз на добу
- Кальтрат 1 таблетка 1 раз на добу
- Фізіологічний розчин 100 мл + пантопразол 40 мг внутрішньовенно 1 раз на добу
- Фізіологічний розчин 100 мл + метилпреднізолон 40 мг внутрішньовенно 1 раз на добу
- Інтерферон у вигляді спрею, 1 вприскування 3 рази на добу
- Лопінавір/ Рітонавір 2 таблетки перорально кожні 12 годин
- Арбідол в таблетках 200 мг 3 рази на добу

3.3 Лікування

-УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селезінки, ехокардіографія та КТ легень
фермент·
дослідження, дихальний тест на вірус, цитокіни, тест на G / GM, ангіотензин перетворююючий 
серцеві ферменти + кількісний аналіз сироваткового тропоніну, чотири стандартних 
+ РФ + CРБ + A-CCP, ШОЕ, РСТ, АВО + RH  група крові, оцінка функції щитовидної залози, 
на приховану кров, функція згортання + D-димер, аналіз газів крові + молочна кислота, АСЛ-О 
- Загальний аналіз крові, біохімічний профіль, загальний аналіз сечі,  копрограма + аналіз калу 
(кал) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору)
(мокротиння) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору)

3.2. Обстеження

назальної канюлі
- Повітряна ізоляція, моніторинг насичення крові киснем, киснева терапія з використанням 

3.1. Загальні

Медичні поради для важких випадків (форм) COVID-19



4.3 Лікування

-  Арбідол в таблетках 200 мг перорально 3 рази на добу
- Лопінавір/ Рітонавір 2 таблетки перорально кожні 12 годин або дарунавир 1 таблетка на 
добу
-  Фізіологічний розчин 10 мл + метилпреднізолон 40 мг внутрішньовенно кожні 12 годин
-  Фізіологічний розчин 100 мл +пантопразол 40 мг внутрішньовенно 1 раз на добу
-  Імуноглобулін 20 г внутрішньовенно 1 раз на добу
-  Тимічні пептиди 1.6 мг інтраназальні інгаляції 2 рази на тиждень
-  Фізіологічний розчин 10 мл + амброксол 30 мг внутрішньовенно 2 рази на добу
- Фізіологічний розчин 50 мл +ізопреналін (ізопротеренол) 2 мг внутрішньовенно крапельно 
ОДИН РАЗ
-  Сироватковий альбумін людини 10 г внутрішньовенно 1 раз на добу
-  Фізіологічний розчин 100 мл +піперацилін/тазобактам 4.5 внутрішньовенно кожні 8 годин
- Суспензія для ентерального харчування (рідина Пептісорб/Peptisorb) 500 мл через 

назогастральний зонд 2 рази на добу
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легень
-  УЗД  печінки,  жовчного  міхура,  підшлункової  залози  та  селезінки,  ехокардіографія  та  КТ 
- Визначення рівня глюкози в крові кожні 6 годин
(посів) мокротиння, CРБ, PCT  ОДИН РАЗ НА ДОБУ
сироваткового  тропоніну,  імуноглобулін+комплемент,  цитокіни,  мікробіологічна  культура 
крові  +  молочна  кислота,  натрійуретичний  пептид,  серцеві  ферменти,  кількісний  аналіз 

  -  Загальний  аналіз  крові,  біохімічний  профіль,  функція  згортання  та  D-димер,  аналіз  газів 
на G / GM, гемокультура (дослідження крові на стерильність)   РОБИТЬСЯ ОДИН РАЗ
функції щитовидної залози, ЕКГ, аналіз газів крові + електроліти + молочна кислота + GS, тест 
калу  на  приховану  кров,   чотири  стандартних  дослідження,  дихальний  тест  на  вірус,  оцінка 
-  Загальний  аналіз  крові,  АВО  +  RH  група  крові,  загальний  аналіз  сечі,  копрограма  +  аналіз 
(кал) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору) 
(мокротиння) раз на добу
- Виявлення РНК нового коронавірусу 2019 року (SARS-CoV-2) (в трьох місцях, сайтах забору) 

4.2 Обстеження

назальної канюлі
-  Повітряна  ізоляція,  моніторинг  насичення  крові  киснем,  киснева  терапія  з  використанням 

4.1 Загальні

Медичні поради для критичних випадків (форм) COVID-19
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запропонувати якісну медичну допомогу всім, хто потребує.
Дотримуючись основної цінності шукати правди з розсудливістю, FAHZU тут пропонує

Малайзією та іншими країнами.
були досягнуті завдяки обміну нашими медичними експертами та технологіями з Індонезією, 
стосунки з понад 30 престижними університетами по всьому світу. Продуктивні досягнення також 

FAHZU активно займається міжнародними обмінами та співпрацею. Він налагодив партнерські 

Medicine, Lancet, Natureand Science.
медичні працівники опублікували багато статей у таких журналах, як New  England  Journal  of 
грипом H7N9 та COVID-19 він отримав багатий досвід та плідні результати. Як результат, його 

печінки, підшлункової залози, легенів, нирок, кишечника та серця. У боротьбі з ГРВІ, пташиним  

урології, клінічної фармації та ін.  FAHZU також є інтегрованим постачальником трансплантації 

органів, захворювань підшлункової залози, інфекційних захворювань, гематології, нефрології, 
Протягом багатьох років FAHZU успішно розробила низку відомих програм з трансплантації 

екстрених та амбулаторних відвідувань у 2019 році.
Загалом у ФАГЗУ доступні 4000 ліжок. Його основний кампус охопив 5 мільйонів 

вчених Китайської інженерної академії, національних молодих вчених та інших видатних талантів. 
В даний час як велика загальна лікарня, вона нараховує понад 6500 працівників, включаючи 

місце в Китаї.
освіту, наукові дослідження та профілактичну допомогу. За загальною силою FAHZU займає 14-е 

кампусів вона перетворилася на медичний центр, що об'єднує охорону здоров'я, медичну 

(FAHZU), є найбільш ранньою афілійованою лікарнею університету Чжецзян. За допомогою шести 

Заснована в 1947 році, Перша афілійована лікарня, Медична школа університету Чжецзян 
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