
Клінічне ведення тяжкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на COVID-19: Тимчасове керівництво вер. 1.2

Обмеження відповідальності. Цей переклад не є офіційним перекладом Всесвітньої організації 
охорони здоров'я (ВООЗ). ВООЗ не несе відповідальності за зміст і точність цього перекладу. 
Єдиним автентичним виданням є оригінальне видання ВООЗ англійською мовою. Це друге 
видання (версія 1.2) документу, що стосується нового коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає 
коронавірусну хворобу COVID-19. Оригінальний документ був адаптований з керівництва “Клінічне 
ведення тяжкої гострої респіраторної інфекції при підозрі на інфікування MERS-CoV" (ВООЗ, 2019).


Цей документ призначений для клініцистів, які беруть участь у догляді за дорослими, вагітними та 
педіатричними пацієнтами з ризиком тяжкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на 
інфікування SARS-CoV-2. У тексті виділені застереження, що стосуються педіатричних та вагітних 
пацієнтів. Документ не має на меті замінити клінічне мислення та судження спеціалістів, радше він 
покликаний надати актуальне підґрунтя для рішень щодо клінічного ведення таких пацієнтів.

Документ містить також кращі практики ПКІ, сортування та рекомендації щодо оптимізованої підтримуючої терапії

Керівництво складається з наступних розділів: 
1. Контекст
2. Скринінг та сортування: раннє розпізнавання пацієнтів з COVID-19
3. Негайна реалізація заходів, спрямованих на попередження та контроль інфекції (ПКІ)
4. Забір зразків для лабораторної діагностики
5. Ведення легкої форми COVID-19: симптоматичне лікування та моніторинг
6. Ведення важкої форми COVID-19: киснева терапія та моніторинг
7. Ведення важкої форми COVID-19: лікування супутніх інфекцій
8. Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС)
9. Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: попередження ускладнень
10. Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: септичний шок
11. Ад’ювантна терапія при COVID-19: кортикостероїди
12. Догляд за вагітними жінками з COVID-19
13. Догляд за новонародженими і матерями з COVID-19: ПКІ та грудне вигодовування
14. Догляд за літніми особами з COVID-19
15. Клінічні дослідження та специфічне лікування COVID-19
Додаток: джерела з порадами щодо клінічного ведення важких гострих респіраторних інфекцій у дітей 

Ці символи позначають поради щодо втручань: 


  Робіть: втручання є корисним (сильна рекомендація) АБО втручання є взірцем 
найкращої медичної практики


  Не робіть: відомо, що втручання є шкідливим


   Розгляньте: втручання може бути корисним у деяких категорій пацієнтів (умовна 
рекомендація) АБО рішення про втручання має прийматись з обережністю.


 Клінічне ведення тяжкої гострої  
 респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на 
 захворювання COVID-19.

 Тимчасове керівництво 
 13 березня 2020
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Цей документ покликаний надати клініцистам оновлене тимчасове керівництво щодо своєчасного, 
ефективного та безпечного підтримуючого ведення пацієнтів з підозрою або підтвердженою 
COVID-19. Він організований згідно маршруту пацієнта. Визначення легкої та важкої хвороби 
наведені в Таблиці 2, а критично важкі пацієнти визначаються як такі, що мають гострий 
респіраторний дистрес-синдром (ГРДС), або сепсис з гострою органною недостатністю. 


Рекомендації у цьому документі зібрані з публікацій ВООЗ. У випадках, коли рекомендації ВООЗ 
недоступні, ми посилаємося на засновані на доказах настанови. Члени глобальної мережі клініцистів 
ВООЗ, та клініцистів що лікували пацієнтів з SARS, MERS та важкими формами грипу, рецензували 
наведені рекомендації. Для запитів будь ласка пишіть на пошту: outbreak@who.int з темою листа 
“COVID-19 clinical question” (англійською).


Від перекладача 
Цей переклад створений для того, аби кожен український лікар  

мав доступ до міжнародних рекомендацій, в умовах коли СOVID-19  
тільки починає ширитись територією України (березень 2020). 
Залишені мною примітки позначені як “— прим. перекл.”.  

Non nobis, sed omnibus.
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1. Контекст

Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) — це інфекційне ураження дихальних 
шляхів, спричинене новим коронавірусом SARS-CoV-2, який був вперше виявлений у місті 
Вухань, Китай, у грудні 2019 року. Генетичне секвенування вірусу дає підстави вважати, що 
SARS-CoV-2 є бетакоронавірусом, близько спорідненим з вірусом SARS (1).

В той час як більшість людей з COVID-19 має легкі та неускладнені форми хвороби, 
приблизно у 14% розвивається важка форма хвороби, яка потребує госпіталізації та кисневої 
терапії, а 5% хворих потребують допомоги у відділенні інтенсивної терапії (1). У важких 
випадках COVID-19 може ускладнюватись гострим респіраторним дистрес-синдромом 
(ГРДС), сепсисом та септичним шоком, та поліорганною недостатністю, включаючи ниркову 
та серцеву недостатність (2). Повідомляється, що літній вік та супутні захворюванняє 
факторами ризику смерті, і нещодавній багатовимірний аналіз підтвердив що старший вік, 
вищий бал за шкалою SOFA та вміст D-димеру > 1 мкг/л при поступленні асоційовані з 
вищими показниками летальності. Це дослідження також виявило, що середня тривалість 
визначення вірусної РНК становила 20.0 днів (міжквартильний розмах 17.0—24.0) у пацієнтів 
що вижили, і те, що вірус SARS-CoV-2 визначався включно до моменту смерті у пацієнтів, що 
не вижили. Найдовша зафіксована тривалість виділення вірусу у пацієнтів, що вижили, 
становила 37 днів (3,4). 

Засноване на настановах з доказовою базою, розроблене мультидисциплінарною 
командою спеціалістів охорони здоров’я з досвідом клінічного ведення пацієнтів з COVID-19 
та іншими вірусними інфекціями, включаючи SARS та MERS, а також сепсис та ГРДС, це 
керівництво покликане слугувати фундаментом для оптимізованої підтримуючої терапії, щоб 
забезпечити найкращий з можливих шанс на виживання, та дозволити надійне дослідження 
терапевтичних втручань в процесі рандомізованих контрольованих досліджень (5,6). Ця 
настанова надає рекомендації з ведення дорослих, вагітних та дітей з COVID-19.

Наявні обмежені дані щодо клінічної презентації COVID-19 у особливих категорій 
населення, таких як діти та вагітні жінки. У дітей з COVID-19 симтоми зазвичай менш 
виражені ніж у дорослих, і у більшості проявляються гарячкою та кашлем, або супутніми 
інфекціями (7, 8). Була повідомлена відносно невелика кількість випадків підтвердженої 
COVID-19 у новонароджених, які мали легку форму хвороби (9). Наразі немає інформації 
щодо різниці в проявах COVID-19 між вагітними та невагітними жінками або дорослими 
репродуктивного віку. Вагітні і нещодавно вагітні жінки з підозрою або підтвердженою 
COVID-19 мають отримувати підтримуючу терапію як описано нижче, беручи до уваги 
імунологічні та фізіологічні адаптації під час та після вагітності.
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2. Скринінг та сортування. Раннє виявлення пацієнтів із SARI, пов'язаної із COVID 19:

Виявляйте та ізолюйте усіх пацієнтів з підозрою на COVID-19 при першому зверненні до 
служб охорони здоров’я (таких як відділення невідкладної допомоги, амбулаторія чи 
поліклініка). Розглядайте COVID-19 як можливу етіологію у пацієнтів з ГРІ при певних 
умовах (див. Таблицю 1). Проводьте сортування пацієнтів за стандартною схемою та 
починайте терапію першої лінії.

Примітка 1: Хоча більшість пацієнтів з COVID-19 матиме неускладнені та легкі форми 
хвороби (81%), у деяких розвинеться важка форми хвороби що вимагає кисневої терапії 
(14%), і близько 5% потребують госпіталізації до відділення інтенсивної терапії. Серед 
критично хворих, більшість потребуватимуть механічної вентиляції (2, 10). Найбільш 
розповсюдженим діагнозом серед пацієнтів з важкою COVID-19 є пневмонія тяжкого ступеня.

Примітка 2: Раннє виявлення можливої хвороби у пацієнтів дозволяє своєчасне застосування 
заходів епідемічної безпеки (див. Таблицю 3). Раннє виявлення пацієнтів з важкою формою 
захворювання (див. Таблицю 2), дозволяє надати оптимальну підтримуючу терапію та безпечо 
і швидко направити хворого у виділену палату чи відділення інтенсивної терапії, в залежності 
від локальних чи національних протоколів.

Примітка 3: Літні пацієнти і люди з супутніми захворюваннями, такими як серцево-судинні 
захворювання та цукровий діабет, мають підвищений ризик важкого перебігу хвороби та вищу 
летальність. Вони можуть звернутися з легкими симптоами, але мають вищий ризик 
погіршення стану, і мають бути доправлені у виділене відділення для ретельного 
спостереження.

Примітка 4: Пацієнти з легкою формою захворювання можуть не потребувати госпіталізації 
(окрім випадків коли можливе швидке погіршення стану, або відсутня можливість 
повернутися до лікувального закладу); проте ізоляція задля зупинки/стримування передачі 
вірусу має бути в приорітеті. Усі пацієнти які лікуються дистанційно, мають отримати 
інформацію про належні дії згідно локальних/регіональних протоколів , та повинні звернутися 1

до призначеного для лікування COVID-19 закладу охорони здоров'я при погіршенні стану. 

Таблиця 1. Визначення випадків COVID-19

Визначення 
випадків 
COVID-192

Підозрілий випадок2

Ймовірний випадок2

Підтверджений випадок 
Особа з лабораторно підтвердженою інфекцією COVID-19, незалежно від 
клінічних ознак та симптомів

 Станом на момент перекладу ця інформація наведена в Додатку 8 (Рекомендації з догляду за 1

пацієнтом з COVID-19 в домашніх умовах) до наказу МОЗ України № 663 від 13.03.2020: https://
moz.gov.ua/uploads/3/19516-dn_20200313_663_dod8covid19.pdf — прим. перекл. 

2.Станом на 13.03.2020 визначення випадків для України наведені у Додатку 2 до Стандартів
медичної допомоги COVID-19: (https://moz.gov.ua/uploads/3/19507-dn_20200313_663_dod2covid19.pdf). 
Останні визначення підозрілого та ймовірного випадку можна знайти у документі Global Surveillance 
for human infection with coronavirus disease (COVID-19) — прим. перекл.
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 Таблиця 2. Клінічні синдроми пов’язані з COVID-19

Легка 
форма 
хвороби

Пацієнти з неускладненою інфекцію верхніх дихальних шляхів. Можуть мати 
неспецифічні симптоми як-то гарячка, втома, кашель (з та без виділення мокротиння), 
анорексію, нездужання, біль у м’язах, біль у горлі, диспное, закладеність носа чи 
головний біль. Рідко пацієнти можуть звертится з діареєю, нудотою та блюванням (3, 
11-13). 

Літні особи та пацієнти з імунодефіцитом можуть мати атипові симптоми. Симтоми 
фізіологічної адаптації до вагітності, або ускладнень вагітності такі як диспное, жар, 
диспептичні симтоми чи втомлюваність, можуть накладатись на симптоми COVID-19.

Пневмонія 
легкого 
ступеня

Дорослі з пневмонією, але без ознак тяжкої пневмонії, які не потребують 
підтримуючої кисневої терапії 

Діти з пневмонією, які мають кашель за відсутності утрудненого дихання і збереження 
нормальної частоти дихальних рухів (нормальна частота дихання (вдихів/хв): < 2 
місяці – ≥ 60; 2–11 місяців – ≥ 50; 1–5 років – ≥ 40).

Пневмонія 
тяжкого 
ступеня

Для підлітків або дорослих: гарячка або підозра на респіраторну інфекцію, плюс 
частота дихання > 30/хв, виражена дихальна недостатність або SpO2 ≤93% при 
спонтанному диханні в приміщенні (адаптовано з [14]). 

Дитина з кашлем або утрудненням дихання і хоча б одне з наступних: центральний 
ціаноз або SpO2 <90%; виражена дихальна недостатність (наприклад, жорсткі хрипи, 
напруження грудної клітки); ознаки пневмонії із загальними ознаками небезпеки: 
відмова від грудного годування та пиття, млявість чи непритомність, судоми (15). 
Можуть бути присутні інші ознаки пневмонії: участь допоміжних м’язів у диханні, 
часте дихання (вдихів/хв): <2 місяці ≥60; 2–11 місяців ≥50; 1–5 років ≥40. Діагноз 
виставлено на основі клінічних даних; рентгенологічне дослідження органів грудної 
клітки може підтвердити або виключити деякі легеневі ускладнення.

ГРДС 
(17-19)

Початок: поява нових симптомів ураження легень або посилення наявних протягом 
одного тижня після виявлення клінічної патології.  
Візуалізація органів грудної клітки (рентгенографія, КТ або ультразвукове 
дослідження легень): двобічна інфільтрація, що не може бути пояснена плевральним 
випотом, колапсом частки або цілої легені або вогнищевими ураженнями. 
Походження набряку легень: дихальна недостатність яка не є наслідком серцевої 
недостатності або перевантаження рідиною. Потрібна об'єктивна оцінка (наприклад, 
ехокардіографія), щоб виключити гідростатичну причину набряку, якщо немає 
факторів ризику. 
Насичення киснем крові у дорослих (17, 19): 

• легкий ГРДС: 200 мм.рт.ст. < PaO2/FiO2 ≤ 300 мм.рт.ст. (з ПТКВ або CPAP ≥ 5
см H2O, або на самостійному диханні); 

• помірний ГРДС: 100 мм.рт.ст. < PaO2/FiO2 ≤ 200 мм.рт.ст. з ПТКВ ≥ 5 см H2O,
або на самостійному диханні); 

• тяжкий ГРДС: PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт.ст. (з ПТКВ ≥5 см H2O, або на
самостійному диханні); 

• якщо PaO2 недоступний, використовується SpO2/FiO2, при SpO2/FiO2 ≤315
підозрюється ГРДС1 (в тому числі у пацієнтів на самостійному диханні).  
Насичення крові киснем у дітей (зверніть увагу OI – індекс оксигенації [PaO2/FiO2], та 
OSI – індекс оксигенації за допомогою SpO2 [SpO2/FiO2]): 

• дворівнева НІВ або CPAP ≥5 см H2O через повну маску для обличчя: PaO2/FiO2

≤ 300 мм.рт.ст. або SpO2/FiO2 ≤264; 
• легкий ГРДС (інвазивна вентиляція): 4 ≤ OI <8 або 5 ≤ OSI <7,5;
• помірний ГРДС (інвазивна вентиляція): 8 ≤ OI <16 або 7,5 ≤ OSI <12,3
• тяжкий ГРДС (інвазивна вентиляція): OI ≥ 16 або OSI ≥ 12.3

1 FiO2 атмосферного повітря становить ≈ 0.21 — прим. перекл.
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Абревіатури: ГРДС - гострий респіраторний дистрес-синдром; НІВ - неінвазивна вентиляція; SpO2  - 
насичення киснем; ПТКВ - позитивний тиск в кінці видоху (PEEP); CPAP - постійний позитивний тиск в 
дихальних шляхах; PaO2 - парціальний тиск кисню в артеріальній крові; FiO2 - фракція кисню у повітрі 
що вдихається; OI - індекс оксигенації; OSI - індекс оксигенації за допомогою SpO2; SIRS — синдром 
системної запальної відповіді; СерАТ - середній артеріальний тиск. 

Сепсис 
(5, 6)

Дорослі: небезпечна для життя дисфункція органів, спричинена порушенням імунної 
відповіді пацієнта на підозрювану або підтверджену інфекцію1. Ознаками дисфункції 
органів є: змінений психічний статус; утруднене або часте дихання, низьке насичення 
киснем крові; зниження діурезу (5, 20); тахікардія, слабкий пульс, холодні кінцівки 
або артеріальна гіпотензія; ретикулярна асфіксія; лабораторно доведені коагулопатія, 
тромбоцитопенія, ацидоз, високий лактат або гіпербілірубінемія. 

Діти: Підозрювана або доведена інфекція та ≥ 2 критерії SIRS, одним з яких 
має бути аномальна температура або кількість лейкоцитів

Септичний 
шок 
(5, 6)

Дорослі: персистуюча гіпотензія, незважаючи на інфузійну ресусцитацію, потреба у 
вазопресорах для підтримки СерАТ ≥ 65 мм.рт.ст. та рівень лактату в сироватці крові > 
2 ммоль/л. 

Діти: будь-яка гіпотензія (систолічний артеріальний тиск <5-го перцентиля або > 2 
стандартних відхиленнь нижче норми за віком) або 2-3 ознаки з наступних: змінений 
психічний статус; тахікардія або брадикардія (ЧСС <90 уд/хв або> 160 уд/хв у 
немовлят та ЧСС <70 уд/хв або > 150 уд/хв у дітей); подовження часу відновлення 
капілярного наповнення наповнення (> 2 сек) або слабкий пульс; тахіпное; строкаті 
шкірні петехіальні або пурпурові висипи; підвищений лактат; олігурія; гіпертермія 
або гіпотермія (21).

 Таблиця 2. Клінічні синдроми пов’язані з COVID-19

1 Оцінка за шкалою SOFA має значення від 0 до 24 і включає оцінку шести систем: дихальної 
(гіпоксемія що визначається низькою PaO2/FiO2); коагуляційної (низький рівень тромбоцитів); печінки 
(високі рівні білірубіну); кровообігу (гіпотензія); ЦНС (низький рівень свідомості за шкалою ком Глазго); 
та сечовивідної (зниження діурезу або високі рівні креатиніну). Сепсис визначається як збільшення 
оцінки за шкалою SOFA ≥ 2 балів. За відсутності попередніх даних, вважайте вихідним значенням 0 
балів.
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3. Негайна реалізація заходів, спрямованих на попередження та
контроль інфекції (ПКІ)  
ПКІ є критично важливою частиною клінічного догляду за пацієнтом. Повний список 
доступних настанов ВООЗ можна знайти тут: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control

Починайте ПКІ щойно пацієнт потрапляє до лікарні. Скринінг має 
проводитись при зверненні до служби невідкладної допомоги, амбулаторій та 
поліклінік. Пацієнти з підозрою на COVID-19  мають вдягти маску та бути
направлені до окремо виділеної зони. Зберігайте дистанцію не менше 1 метра 
між пацієнтами з підозрою на інфікування.

Станартні запобіжні заходи мають використовуватися завжди у всіх відділеннях 
закладів охороши здоров’я. Стандартні запобіжні заходи включають гігієну рук і 
використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при прямому та непрямому 
контакті з кров’ю та іншими рідинами пацієнта,  включаючи виділення під час 
дихання і неушкоджену шкіру. Стандартні запобіжні заходи також включають 
запобігання уколів голками та іншими гострими предметами, безпечну утилізацію 
відходів, чищення та дезінфекцію обладнання та приміщень.

На додачу до стандартних запобіжних заходів, працівники охорони здоров’я 
мають проводити оцінку ризику інфікування для кожного пацієнта, та 
визначати необхідність додаткового захисту (від крапельної, повітряної та 
контактної передачі).

Таблиця 3. Як впроваджувати заходи ПКІ для пацієнтів з підозрою та підтвердженою COVID-19

Інформування 
пацієнтів

Вдягніть на пацієнта з підозрою на інфікування медичну маску та 
спрямуйте його до виділеної зони (або ізоляційної кімнати, за 
наявності). Зберігайте дистанцію не менше 1 метра між пацієнтами 
з підозрою на інфікування та іншими пацієнтами. Повідомляйте 
усім пацієнтам про необхідність закривати носа та рота під час 
кашлю або чхання серветкою або згином ліктя, та мити руки після 
контакту з респіраторними виділеннями.

Захист від 
крапельної 
передачі

Попередження передачі респіраторних вірусів через великі краплі. 
Використовуйте медичну маску, працюючи на відстані ближче 1 
метра від пацієнта. Розміщуйте пацієнтів в окремих приміщеннях, 
або розміщуйте разом пацієнтів з однаковою етіологією 
захворювання. Якщо етіологія невідома, розміщуйте разом 
пацієнтів зі зхожим клінічним діагнозом, заснованим на 
епідеміологічних факторах ризику, з дотриманням дистанції. При 
догляді за пацієнтом з респіраторними симптомами (напр. кашлем 
або чханням), захищайте очі (маскою чи щитком) через можливе 
розпилення виділень. Обмежте пересування пацієнта по закладу і 
переконайтесь що пацієнти носять медичні маски, знаходячись 
поза межами палати.

- -7

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control


Клінічне ведення тяжкої гострої респіраторної інфекції (SARI) при підозрі на COVID-19: Тимчасове керівництво вер. 1.2

Абревіатури: ПКІ — протидія та контроль інфекції; ЗІЗ — засоби індивідуального захисту; 
СЛР — серцево-легенева реанімація.

4

Захист від 
контактної 
передачі

Попередження прямої та непрямої передачі через контакт з 
контамінованою поверхнею або обладнанням (напр. контакт із 
контамінованими дихальними трубками/контурами). 
Використовуйте ЗІЗ (медичні маски, окуляри, рукавички та 
одноразові халати) заходячи в приміщення, знімайте ЗІЗ при виході 
з приміщення та мийте руки після зняття ЗІЗ. За можливості, 
використовуйте індивідуальне обладнання (стетоскопи, манжетки 
вимірювання тиску, пульсоксиметри та термометри). Якщо 
обладнання використовується для багатьох пацієнтів, чистіть та 
дезинфікуйте його для кожного використання. Переконайтесь що 
медичні працівники не торкаються носа потенційно 
контамінованими руками в рукавичках і без них. Уникайте 
забруднення елементів оточення, які напряму не відносяться до 
догляду за пацієнтом (як-то дверні ручки та вимикачі світла). 
Уникайте пересування пацєнтів та транспорту без медичної 
необхідності. Мийте руки.

Захист від 
повітряної 

передачі при 
аерозоль-
генеруючих 
процедурах

Переконайтесь, що працівники охорони здоров’я які беруть участь 
в аерозоль-генеруючих процедурах (як-то санація дихальних 
шляхів, інтубація, бронхоскопія, СЛР) використовують належні ЗІЗ, 
включаючи рукавички, халати з довгими рукавами, захист очей, та 
домірні респіратори (рівень захисту N95, еквівалентний йому 
(FFP2) або з вищим рівнем захисту). Визначення домірності (fit 
test) проводиться за графіком і відрізняється від перевірки 
герметичності перед кожним застосуванням1. За можливості, 
використовуйте достатньо  вентильовані окремі палати при 
проведенні аерозоль-генеруючих процедур, а саме приміщення з 
негативним тиском, щонайменше з 12- кратним повітрообміном на 
годину, або природною вентиляцією не менше 160 л/сек на 
пацієнта. Обмежте кількість осіб, присутніх в кімнаті, до 
абсолютного мінімуму, необхідного для проведення процедури та 
підтримки пацієнта. Після початку механічної вентиляції пацієнт 
має залишатися у приміщені такого ж типу.

Таблиця 3. Як впроваджувати заходи ПКІ для пацієнтів з підозрою та підтверденою COVID-19

1 Тест “долоні” який проводиться після кожного надягання респіратора: тримайте руки перед 
респіратором і зробіть різкий вдих та видих. Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором 
та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі. Більше інформації: https://www.phc.org.ua/news/
zasobi-individualnogo-zakhistu-dlya-medichnikh-pracivnikiv — прим. перекл.
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4. Забір зразків для лабораторної діагностики

Доступне керівництво ВООЗ щодо забору, транспортування та лабораторного тестування
(https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-
suspected-human-cases-20200117). Також доступне керівництво щодо біобезпеки при 
проведенні тестування (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-
GIH-2020.1-eng.pdf).

Робіть бактеріологічне дослідження крові для виявлення бактерій що викликають 
пневмонію, в ідеалі до початку антибіотикотерапії. НЕ ВІДКЛАДАЙТЕ початок 
антибіотикотерапії щоб забрати матеріал для бактеріологічного дослідження.

Забирайте зразки з верхніх дихальних шляхів (ВДШ; носоглотка та ротоглотка) 
ТА при збереженні клінічної підозри при негативних результатах мазків з ВДШ, 
забирайте зразки з нижніх дихальних шляхів, за можливості (НДШ; харкотиння, 
ендотрахеальний аспірат, бронхоальвеолярний лаваж у пацієнтів на вентиляції) 
для тестування на SARS-CoV-2  методом ПЛР (RT-PCR) та на бактеріальні 
штами/культури.

У госпіталізовних пацієнтів з підтвердженою COVID-19, зразки з ВДШ та НДШ 
можуть бути забрані повторно для контролю очищення від вірусу. Частота забору 
залежить від локальних характеристик епідемії та наявних ресурсів. Для виписки 
з лікарні пацієнта, який одужав клінічно, рекомендується наявність двох 
негативних тестів з різницею не менше 24 годин.

Примітка 1: Використовуйте належні ЗІЗ2  під час забору матеріалу (для зразків з ВДШ - 
захист від крапельної та контактної передачі; для зразків з НДШ - захист від повітряної 
передачі). Для забору зразків з ВДШ використовуйте лише стерильні тампони з дакрону або 
віскози на пластиковій паличці та стерильні пробірки з транспортним середовищем1. Не 
забирайте зразки з ніздрів та мигдалин. У пацієнтів з COVID-19, особливо у важких хворих з 
пневмонією, одиничний зразок з ВДШ не виключає діагноз, і рекомендований додатковий 
забір зразків з ВДШ та НДШ. Зразки з НДШ (порівняно із ВДШ) мають більшу вірогідність 
бути позитивними протягом довшого періоду (23). Клініцисти можуть обрати лише забір 
зразків з НДШ, коли вони легко доступні (наприклад, у пацієнтів на механічній вентиляції). 
Уникайте індукції кашлю через підвищений ризик аерозольної передачі.5

Примітка 2 щодо вагітних: тестування на COVID-19 має бути пріоритетним у 
вагітних жінок із симптоматикою  для забезпечення надання спеціалізованої допомоги.

Примітка 3: Подвійне інфікування з іншими респіраторними вірусними та бактеріальними 
інфекціями було виявлене у пацієнтів з SARS, MERS та COVID-19 (8). Як результат, 
позитивне тестування на інші патогени не виключає COVID-19. На цьому етапі ретельні 
мікробіологічні дослідження необхідні для усіх підозрілих випадків. Зразки з ВДШ та НДШ 

1 Станом на 13.03.2020 порядок відбору, зберігання та транспортування зразків для тестування на 
SARS-CoV-2 також викладений у додатку 3 до Стандартів медичної допомоги при COVID-19 (https://
moz.gov.ua/uploads/3/19509-dn_20200313_663_dod3covid19.pdf)  — прим. перекл. 

2 Перелік засобів індивідуального захисту наведений у розділі 3 — прим. перекл.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331138/WHO-WPE-GIH-2020.1-eng.pdf
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можуть бути досліджені на інші респіраторні віруси, такі як віруси грипу А та B (включаючи 
зоонозний грип А), респіраторно-синцитіальний вірус, віруси парагрипу, риновіруси, 
аденовіруси, ентеровіруси (як-то EVD68), метапневмовірус людини та ендемічні коронавіруси 
людини (тобто HKU1, OC43, NL63, та 229E). Зразки з НДШ також можуть бути досліджені 
на бактеріальні патогени, включаючи Legionella pneumophila. У регіонах, ендемічних до 
малярії, пацієнти з гарячкою мають бути протестовані на наявність малярії та інших супутніх 
інфекцій за допомогою швидких діагностичних тестів або мазку тонкої чи товстої краплі 
крові. У ендемічних умовах арбовірусних інфекцій (денге/чікунгунья) має бути проведена 
диференційна діагностика невизначеної фебрильної хвороби, особливо за наявності 
тромбоцитопенії. У таких пацієнтів можливе супутнє інфікування SARS-CoV-2, тож 
позитивний діагностичний тест на денге не виключає тестування на COVID-19 (24).

6

   5.     Ведення легкої форми COVID-19: симптоматичне лікування та 
моніторинг 

Пацієнти з легкою формою хвороби не потребують лікарського втручання; але 
для стримування передачі вірусу необхідна їх ізоляція, яка залежить від 
національної стратегії та ресурсів.

Примітка: Хоча більшість пацієнтів з легкою формою хвороби не мають показів до 
госпіталізації, необхідне застосування заходів ПКІ1 для зупинки/стримування передачі вірусу. 
Це може бути зроблено як в лікарні, коли наявні лише поодинокі випадки або невеликі 
осередки, так і у переорієнтованих непрофільних закладах, або вдома2.

Надавайте пацєнтам з COVID-19 поради щодо симптоматичного лікування, як-то 
антипіретики при гарячці.

 Інформуйте пацієнтів з COVID-19 про можливі симтоми ускладненої хвороби. 
Якщо у них з’являться такі симптоми, вони мають невідкладно звернутися за 
медичною допомогою.

1 Рекомендації з догляду за пацієнтом з COVID-19 в домашніх умовах наведені в Додатку 8 до 
Стандартів медичної допомоги COVID-19 (наказ МОЗ України № 663 від 13.03.2020) — прим. перекл. 
https://moz.gov.ua/uploads/3/19516-dn_20200313_663_dod8covid19.pdf
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6. Ведення важкої форми COVID-19: киснева терапія та моніторинг

Негайно надавайте підтримуючу кисневу терапію пацієнтам з SARI та дихальною 
недостатністю, гіпоксемією або шоком, до досягнення SpO2 > 94%.

Примітки щодо дорослих: Дорослі з ознаками невідкладного стану (утруднене чи відсутнє 
дихання, ГРДС, центральний ціаноз, шок, кома або судоми) повинні отримувати кисневу 
терапію під час реанімаційних заходів до досягнення SpO2 ≥ 94%. Якщо пацієнт знаходиться в 
критичному стані, починайте кисневу терапію з 5 л/хв та регулюйте швидкість потоку до 
досягнення цільового рівня SpO2 ≥ 93% під час реанімаційних заходів, або використовуйте 
лицеву маску з резервуаром (10-15 літрів на хвилину). Після стабілізації стану, цільові 
показники SpO2 становлять > 90% у дорослих і ≥ 92-95% у вагітних (16, 25).

Примітки щодо дітей: Діти з ознаками невідкладного стану (утруднене чи відсутнє дихання, 
ГРДС, центральний ціаноз, шок, кома або судоми) повинні отримувати кисневу терапію під 
час реанімаційних заходів до досягнення SpO2 ≥ 94%; в іншому випадку цільовий SpO2 
становить ≥ 90% (25). Використання носової канюлі краще переноситься і є бажаним у 
молодших дітей.

Примітка 3: Усі приміщення, в яких відбувається догляд за пацієнтами з SARI, мають бути 
обладнані пульсоксиметрами, функціонуючими системами подачі кисню, та одноразовими 
інтерфейсами подачі кисню (носові канюлі, лицеві маски, маски з резервуарами).

Уважно стежте за появою у пацієнтів з COVID-19 ознак погіршення стану, таких 
як раптова прогресуюча дихальна недостатність та сепсис, і негайно 
розпочинайте підтримуючу терапію (див. нижче).

Примітка 1: Пацієнти, госпіталізовані через COVID-19, потребують регулярного 
моніторингу життєвих показників, та за можливості використання шкал раннього 
застереження (таких як NEWS2), які полегшують раннє розпізнавання погіршення стану 
пацієнта.

Примітка 2: Гематологічні та біохімічні лабораторні дослідження та ЕКГ мають проводитися 
при поступленні, і за клінічної необхідності задля виявлення ускладнень, таких як гостре 
ураження печінки, гостре ураження нирок, гостре ураження серця або шок. Застосування 
своєчасної, ефективної та безпечної підтримуючої терапії є наріжним каменем лікування 
пацієнтів з важкою формою COVID-19. Примітка 3:  Після  ресусцитація і стабілізації 
стану вагітної, потрібно проводити моніторинг стану плода.

Враховуйте супутні захворювання при призначенні лікування важким пацієнтам.

Примітка: Визначте, які медикаменти для лікування хронічних захворювань варто залишити, 
а які тимчасово відмінити. Слідкуйте за взаємодією між лікарськими речовинами.

Використовуйте помірковану рестриктивну стратегію інфузійної терапії у 
пацієнтів з SARI за відсутності ознак шоку.

Примітка: Пацієнтам в тяжкому стані без ознак шоку слід обережно вводити рідини 
внутрішньовенно (рестриктивна стратегія інфузійної терапії), оскільки швидке введення 
рідини може погіршити оксигенацію, особливо в умовах обмеженого доступу до механічної 
вентиляції. Це стосується і дорослих, і дітей.
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   7.     Ведення важкої форми COVID-19: лікування супутніх інфекцій

Призначайте емпіричну антибіотикотерапію для лікування вірогідних патогенів 
які можуть викликати SARI та сепсис якомога раніше, а для пацієнтів з сепсисом 
—  протягом 1 години після первинної оцінки.7

Примітка 1: Хоча пацієнти можуть вважатися такими, що мають COVID-19, призначайте 
емпіричну антибіотикотерапію протягом 1 години від виявлення сепсису (5). Емпірична 
антибіотикотерапія має ґрунтуватися на клінічному діагнозі (наприклад, негоспітальна або 
госпітальна пневмонія), епідеміологічних даних, регіональних/місцевих даних щодо 
антимікробної резистентності та національних протоколах лікування1.

Примітка 2: Під час локальної циркуляції сезонного грипу, слід розглянути терапію 
інгібіторами нейрамінідази для лікування пацієнтів з грипом, з ризиком розвитку або 
наявністю важкого стану (5).

Де-ескалація емпіричної терапії має проводитись на підставі результатів 
мікробіологічного дослідження або клінічної оцінки.

1 В Україні існує "Уніфікований протокол надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію”, 
виданий Національною академією медичних наук у 2016 році, в якому поміж іншим надані рекомендації щодо 
проведення емпіричної антибактеріальної терапії проти найбільш розповсюджених збудників — прим. перекл. 
http://www.ifp.kiev.ua/doc/staff/pneumonia_guidelines_2016.pdf
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   8.     Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: гострий 
респіраторний дистрес-синдром (ГРДС)

Примітка: Порушення дихання або гіпоксемія можуть зберігатися, навіть коли кисень 
подається через маску для обличчя з резервуарним мішком (швидкість потоку 10-15 л/хв як 
правилом є мінімально необхідною для підтримки інфляції мішка; FiO2 0,60-0,95). 
Гіпоксемічна дихальна недостатність при ГРДС зазвичай є наслідком невідповідності 
внутрішньолегеневої вентиляції та перфузії або шунту і зазвичай потребує механічної 
вентиляції (5).

Примітка: У пацієнтів з ГРДС, особливо маленьких дітей або тих, хто страждає ожирінням, 
або вагітних, може розвиватися швидке падіння сатурації під час інтубації. Проводьте 
попередню оксигенацію 100% FiO2 протягом п’яти хвилин за допомогою маски для обличчя з 
резервуарним мішком, маски з клапаном, подачі кисню через ніс високим потоком, або 
неінвазивної вентиляції. Швидка послідовна інтубація є більш доцільною, якщо при оцінці 
дихальних шляхів не запідозрено складної інтубації (складних дихальних шляхів).

Наступні рекомендації стосуються дорослих та педіатричних пацієнтів які 
перебувають на штучній вентиляції легень, з діагностованим ГРДС (5, 31).

Примітки щодо дорослих: Це є сильною рекомендацією з клінічних протоколів для пацієнтів 
з ГРДС (5), яку також рекомендується розлянути для пацієнтів із сепсис-індукованою 
дихальною недостатністю що не відповідає критеріям ГРДС (5). Початковий об'єм вдиху 
становить 6 мл/кг ідеальної маси тіла; об'єм вдиху до 8 мл/кг ідеальної маси тіла дозволений 
якщо виникають небажані побічні ефекти (наприклад, диссинхронія, pH < 7,15). 
Контрольована гіперкапнія дозволяється2.  Доступні протоколи вентиляції3 (32). Для 8

забезпечення синхронізації з апаратом штучної вентиляції легень і досягнення цільових 
об’ємних показників може знадобитися застосування глибокої седації.

Виявляйте гостру гіпоксемічну дихальну недостатність, коли пацієнт з 
респіраторним дистресом не реагує на стандартну кисневу терапію, і будьте 
готові надати спеціалізовану кисневу/вентиляційну підтримку.

Ендотрахеальна інтубація повинна проводитися навченим та досвідченим 
лікарем із дотримання заходів захисту від повітряної передачі інфекції1.

Після інтубації трахеї розпочинайте механічну вентиляцію, використовуючи 
менші об'єми вдиху (4–8 мл/кг ідеальної маси тіла) та нижчий тиск на вдосі 
(тиск плато < 30 см H2O).

1  Перелік необхідних заходів захисту наведений на сторінці 8 — прим. перекл. 

2   У Додатку 12 до наказу МОЗ № 663 від 13.03.20 ця рекомендація викладена в такій формі: 
"Гіперкапнія дозволена, якщо досягається мета pH 7,30-7,45”. — прим. перекл. 

3 Оскільки на момент перекладу керівництва вказане посилання не функціонує, ось посилання на 
збережену версію: https://web.archive.org/web/20191203114026/http://www.ardsnet.org/tools.shtml  
— прим. перекл.
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Примітки щодо дітей: У дітей цільовими є нижчі рівні тиску плато (< 28 см H2O), і 
дозволяється нижче цільове pH (7,15—7.30). Дихальні об’єми мають бути адаптовані до 
важкості хвороби: 3—6 мл/кг ідеальної маси тіла при низькому compliance/піддатливості 
дихальних шляхів, і 5—8 мл/кг ідеальної маси тіла при краще збереженому compliance/
піддатливості (31).

Примітки щодо дорослих та дітей: Вентиляція у положенні на животі наполегливо 
рекомендована для дорослих пацієнтів, і може бути розглянута для педіатричних пацієнтів з 
важким ГРДС, але вимагає значних людських ресурсів та досвіду для правильного виконання. 
Доступні протоколи та відео: (33, 34) (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1214103).Примітка для вагітних: Існує мало доказових даних щодо позиції на животі у вагітних. У 
вагітних може бути корисним положення на боці 
 

Примітки щодо дорослих та дітей: Це сильна рекомендація (5); головний ефект якої полягає 
у скороченні тривалості вентиляції. У джерелі (35) дивіться деталізований зразок протоколу1.9

Примітка 1: Титрування ПТКВ вимагає врахування переваг (зменшення ателектазів та 
покращення рекрутменту альвеол) проти ризиків (кінцеве перерозтягнення вдиху, що 
призводить до травми легень та більш високого опору легеневих судин). Доступні таблиці2 для 
титрування ПТКВ на основі FiO2, необхідного для підтримання SpO2 (32). У молодших дітей, 
максимальні показники ПТКВ становлять 15 см H20. Високі показники driving pressure 
(різниця між тиском плато та ПТКВ) можуть точніше прогнозувати збільшення смертності 
при ГРДС, порівняно з високим дихальним об’ємом або тиском плато (36). Рандомізовані 
дослідження вентиляційних стратегій, орієнтованих на driving pressure, наразі недоступні.

Примітка 2: Споріднена маніпуляція — рекрутмент-маневр (РМ) полягає у епізодичних 
періодах високого постійного позитивного тиску в дихальних шляхах (CPAP) (30-40 cmH2O), 
прогресивне поступове підвищення ПТКВ зі сталим driving pressure або високим driving 
pressure; міркування щодо ризиків та переваг є схожими. Вищі ПТКВ і РМ обидва умовно 
рекомендовані в настанові для клінічної практики. Для ПТКВ, настанова ґрунтується на мета-
аналізі індивідуальних пацієнтів (37) з трьох рандомізованих контрольованих досліджень. 
Втім, наступні дослідження вищого ПТКВ і тривалого РМ з високим тиском показали шкоду, 
і протоколу цих досліджень варто уникати (38). Пропонується моніторинг пацієнтів для 

Пацієнтам із важким ГРДС рекомендується вентиляція легень у положенні на 
животі (prone ventilation) протягом 12—16 годин.

Для хворих на ГРДС без гіпоперфузії тканин використовується поміркована 
рестриктивна стратегія внутрішньовенних інфузій.

У пацієнтів із помірним та тяжким ГРДС, пропонується вищий позитивний 
тиск в кінці видоху (ПТКВ) замість нижчого ПТКВ.

1 Стратегії інфузійної терапії також наведені у вищезгаданих рекомендаціях NHLBI (32): 
Алгоритми: https://web.archive.org/web/20191203114143/http://www.ardsnet.org/files/factt_algorithm_v2.pdf 
Примітки до алгоритмів: https://web.archive.org/web/20191203114228/http://www.ardsnet.org/files/
factt_footnotes_v6-clarified_2004-05-01.pdf — прим. перекл. 

2 Таблиці титрування ПТКВ на основі FiO2: https://web.archive.org/web/20191203114228/http://
www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf — прим. перекл.
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виявлення тих, хто відповідає на вихідне застосування вищого ПТКВ або іншого протоколу РМ, і зупинка 
таких втручань у пацієнтів, які на них не реагують.

Примітка: Дослідження виявило, що ця стратегія покращила виживання серед дорослих пацієнтів з тяжким 
ГРДС (PaO2/FiO2 < 150) не спричинивши значної слабкості (40), проте результати більшого дослідження 
виявили, що використання нервово-м’язової блокади з вищим ПТКВ не було асоційоване з кращим 
виживанням, порівняно з легкою седацією без нервово-м’язової блокади (41).  Постійна нервово-м’язова 
блокада може бути розглянута у пацієнтів, дорослих та дітей, з ГРДС у певних ситуаціях: при вираженій 
десинхронізації з респіратором, незважаючи на седацію, коли не вдається контролювати обмеження по 
дихальному об’єму; за рефрактерної гіпоксемії або гіперкапнії.

Наступні рекомендації відносяться до дорослих та педіатричних пацієнтів з ГРДС, після 
відсутності ефекту від щадної до легень вентиляції.

Примітки стосовно дорослих та дітей: Рандомізовані контрольовані дослідження ЕКМО у дорослих пацієнтів з 
ГРДС були зупинені достроково і не знайшли статистично значимої різниці у первинних результатах 60-денної 
смертності між ЕКМО та стандартною терапією (включаючи положення на животі та нервово-м’язову блокаду) 
(47). Втім, ЕКМО асоційована зі зменшеним ризиком сукупних результатів смертності та переходу до ЕКМО 
(47), і post hoc аналіз цього дослідження за Баєсом показав, що ЕКМО цілком вірогідно знижує смертність на 
підставі низки попередніх припущень (48). У пацієнтів з інфекцією MERS ЕКМО порівняно із
загальноприйнятою терапією була асоційована зі зменшеною смертністю у дослідній групі (49). ЕКМО мають
пропонувати тільки експертні центри з достатньою кількістю процедур для збереження експертності, і які 
можуть провести заходи ПКІ1 для дорослих та педіатричних пацієнтів з COVID-19 (50, 51).10

У пацієнтів із середньотяжким ГРДС (PaO2/FiO2 < 150) нервово-м’язову блокаду шляхом
безперервної інфузії міорелаксантів не слід застосовувати у плановому порядку.

Уникайте відключення пацієнта від ШВЛ, що призводить до втрати ПТКВ та ателектазу.
Використовуйте вбудовані катетери для відсмоктування секрету дихальних шляхів і 
затискання ендотрахеальної трубки, коли потрібно відключення (наприклад, при переведенні 
на транспортну вентиляцію).

В умовах наявності досвіду проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО), 
розгляньте направлення на неї пацієнтів, що мають рефрактерну гіпоксемію незважаючи на 
щадну до легень вентиляцію.

1 Перелік заходів ПКІ наведений у розділі 3. — прим. перекл.
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Наступні рекомендації стосуються дорослих та педіатричних пацієнтів з ГРДС, які лікуються неінвазивною вентиляцією або носовим 
киснем з високим потоком.
Носовий кисень з високим потоком (НКВП) треба застосовувати лише у відібраних пацієнтів з гіпоксемічною дихальною недостатністю. -
Неінвазивну вентиляцію (НІВ) слід застосовувати лише у відібраних пацієнтів з гіпоксемічною дихальною недостатністю.
У пацієнтів, які отримують НКВП або НІВ, треба ретельно відстежувати ознаки погіршення клінічного стану.
Примітка 1: Дорослі системи НКВП можуть подавати 60 л/хв потоку газу і FiO2 до 1,0. Педіатричні схеми, як правило, справляються 
тільки з до 25 л/ в, і багатьом дітям потрібен контур для дорослих, щоб забезпечити достатній потік.
Примітка 2: Через невизначеність щодо потенціалу аерозолізації слід застосовувати високочастотну осциляторну вентиляцію (ВЧОВ), 
НІВ, включаючи пухирчастий CPAP (bubble CPAP), із заходами захисту від повітряно-крапельних інфекцій, поки не може бути завершена 
подальша оцінка безпеки.
Примітка 3: Порівняно зі стандартною терапією киснем, НКВП зменшує потребу в інтубації (42). Пацієнти із гіперкапнією (загострення 
обструктивної хвороби легенів, кардіогенний набряк легенів), гемодинамічною нестабільністю, поліорганною недостатністю або 
порушенням психічного статусу зазвичай не повинні отримувати НКВП, хоча нові дані говорять про те, що НКВП може бути безпечним 
для пацієнтів із легкою, помірною гіперкапнією, яка не посилюється (42, 43, 44). Пацієнти, які отримують НКВП, повинні перебувати в 
умовах, де можна проводити під наглядом досвідченого персоналу, що здатний провести ендотрахеальну інтубацію у разі, якщо стан 
пацієнта гостро погіршиться або його стан не покращиться після короткотривалої проби (близько 1 години). Рекомендацій, які 
ґрунтуються на доказових даних, щодо НКВП немає, а звіти щодо НКВП у пацієнтів, інфікованих іншими коронавірусами, обмежені 
(44).
Примітка 4: Відсутні рекомендації щодо застосування НІВ при гіпоксемічній дихальній недостатності (крім кардіогенного набряку 
легень та післяопераційної дихальної недостатності) або пандемічному вірусному захворюванні (мається на увазі дослідження SARS та 
пандемії грипу) (5). До ризиків можна віднести затримку інтубації, великі дихальні об'єми та пошкоджуючу дію внутрішньолегеневого 
тиску. Обмежені дані припускають високий рівень неефективності у пацієнтів з іншими вірусними інфекціями, такими як MERS-CoV, які 
отримують НІВ (45).
Примітка 5: Пацієнти, які отримують пробну НІВ, повинні перебувати в умовах, де можна проводити моніторинг їхнього стану 
досвідченим персоналом, здатним провести ендотрахеальну інтубацію у разі, якщо стан пацієнта гостро погіршиться або його стан не 
покращиться після короткотривалої проби (близько 1 години). Пацієнти із гемодинамічною нестабільністю, поліорганною недостатністю 
або порушенням психічного стану, найімовірніше, не повинні отримувати НІВ замість інших варіантів, як-от інвазивна вентиляція.
Примітка 6: У ситуаціях, коли ШВЛ може бути недоступною, пухирчастий CPAP (bubble CPAP) може використовуватися для 
новонароджених і дітей з вираженою гіпоксемією, та може бути більш доступною альтернативою в умовах з обмеженими ресурсами (46)
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9. Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: попередження
   ускладнень 

Застосовуйте наведені у Таблиці 4 процедури для запобігання ускладненням, асоційованим з критично 
важкою формою хвороби. Список заснований на “Surviving Sepsis" (5) та інших настановах (52-55), і 
обмежений до здійснéнних рекомендацій, ґрунтованих на доказах високої якості. 

Абревіатури: ШВЛ — штучна вентиляція легень, НМГ — низькомолекулярні гепарини, СВШ — сечовивідні 
шляхи, ІПП — інгібітори протонної помпи, ШКТ — шлунково-кишковий тракт, ВРІТ — відділення реанімації 
та інтенсивної терапії.  11

Таблиця 4. Попередження ускладнень

Зменшення кількості 
днів інвазивної ШВЛ

● Використовуйте протоколи відлучення, що включають щоденну оцінку готовності
до спонтанного дихання.

● Зведіть до мінімуму безперервну або періодичну седацію, орієнтуючись на
конкретні кінцеві точки титрування (легка седація, якщо не протипоказана), або з
щоденним перериванням седації

Профілактика 
вентилятор-
асоційованої 
пневмонії

● Пероральна інтубація є кращою, ніж носова інтубація у підлітків та дорослих.
● Тримайте пацієнта в напівлежачому положенні (підйом голови в ліжку 30-45°).
● Використовуйте закриту відсмоктувальну систему. Періодично дренуйте та видаляйте конденсат

● Використовуйте новий контур ШВЛ для кожного пацієнта; після того, як пацієнт
провентилюється змініть контур якщо він забруднений або пошкоджений, але не 
постійно

● Міняйте тепловологообмінник, коли він несправний, при забрудненні або кожні 5–7
днів.

Профілактика 
венозного 
тромбоемболізму1

● Проводьте фармакологічну профілактику (НМГ [бажано, за наявності] або гепарин
5000 од. підшкірно двічі на добу) у підлітків та дорослих без наявності
протипоказів. Для тих, у кого наявні протипокази, використовуйте механічну
профілактику (пневматичні періодично-компресійні пристрої).

Профілактика 
катетер-індукованих 
інфекцій СВШ1

● Використовуйте алгоритм дій, за дотриманням якого слідкують в реальному часі,
як нагадування про кожен крок необхідний для стерильного введення, і як
щоденне нагадування видалити катетер коли в ньому більше немає потреби.

Профілактика 
пролежнів

● Повертайте пацієнта кожні дві години.

Профілактика 
стресових виразок та 
шлунково-кишкових 
кровотеч

● Раннє ентеральне харчування (протягом 24–48 годин після поступлення).
● Застосовуйте блокатори H-2 гістамінових рецепторів або ІПП пацієнтам із
факторами ризику розвитку кровотеч із ШКТ. Факторами ризику шлунковокишкової 
кровотечі є механічна вентиляція протягом ≥ 48 годин, коагулопатія, замісна 
ниркова терапія, захворювання печінки, множинні супутні захворювання та вищий 
бал за шкалою SOFA.

Профілактика 
слабкості після 
лікування у ВРІТ

● Активно мобілізуйте пацієнта якомога раніше впродовж хвороби, як тільки це
стане безпечно.

1  У додатку 14 до наказу МОЗ № 663 від 13.03.2020, в якому наведений переклад цієї таблиці, дані 
рекомендації відсутні.
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10. Ведення пацієнтів з COVID-19 у критичному стані: септичний шок

12

Примітка 1: За відсутності можливості визначення лактату, використовуйте СерАТ1 та 
клінічні ознаки перфузії для діагностики шоку.

Примітка 2: Стандартна допомога включає раннє розпізнавання та наступні методи лікування 
протягом 1 години після розпізнавання: антибактеріальна та інфузійна терапія і вазопресори 
при гіпотензії (5). Використання центральних венозних та артеріальних катетерів повинно 
ґрунтуватися на наявності ресурсів та індивідуальних потребах пацієнта. Доступні 
деталізовані настанови від Surviving Sepsis Campaign та ВООЗ щодо ведення септичного шоку 
у дорослих (5) та дітей (6, 16). Альтернативні режими інфузійної терапії варто розглядати при 
догляді за дорослими та дітьми в умовах обмежених ресурсів (56, 57).

Наступні рекомендації стосуються стратегій ресусцитації для дорослих та 
педіатричних пацієнтів з септичним шоком.

Примітка 1: Кристалоїди - розчин NaCl 0.9% та розчин Рінгера лактат.

Примітка 2: Визначте потребу в додаткових болюсних інфузіях (250-500 мл у дорослих або 
10-20 мл/кг у дітей) на основі клінічної реакції та покращення цільової перфузії. Цільова 

Визначайте розвиток септичного шоку у дорослих за наявності підозрюваної або 
підтвердженої інфекції, ТА необхідності у вазопресорах для підтримки 
середнього артеріального тиску (СерАТ) ≥ 65 мм.рт.ст., ТА рівнів лактату ≥ 2 
ммоль/л, за відсутності гіповолемії.

Визначайте розвиток септичного шоку у дітей, з будь-якою гіпотензією 
(систолічний артеріальний тиск [сАТ] < 5-го перцентиля або > 2 стандартних 
відхиленнь нижче норми за віком) або за наявності двох ознак з наступних: 
змінений психічний статус, тахікардія або брадикардія (ЧСС <90 уд/хв або >160 
уд/хв у немовлят та ЧСС <70 уд/хв або >150 уд/хв у дітей); збільшення часу 
відновлення капілярного  наповнення (> 2 сек) або слабкий пульс; тахіпноє; 
строкаті шкірні петехіальні або пурпурові висипи; підвищений лактат; 
олігурія; гіпертермія або гіпотермія.

У дорослих для ресусцитації при септичному шоці введіть 250-500 мл 
кристалоїдного розчину болюсно у перші 15-30 хвилин, оцінюючи появу ознак 
перевантаження рідиною після кожного болюсу.

У дітей для ресусцитації при септичному шоці введіть 10–20 мл/кг 
кристалоїдного розчину болюсно у перші 30-60 хвилин, оцінюючи появу ознак 
перевантаження рідиною після кожного болюсу.

Інфузійна ресусцитація може викликати перевантаження рідиною і дихальну 
недостатність, особливо при ГРДС. Якщо немає відповіді на інфузійну терапію 
або з’являються ознаки перевантаження рідиною (як-то розширеня яремних 
вен, вологі хрипи в легенях при аускультації, набряк легенть на рентгені, або 
гепатомегалія у дітей), зменшіть або зупиніть інфузію. Цей крок особливо 
важливий для пацієнтів з гіпоксемічною дихальною недостатністю.

1 СерАТ = [сАТ + 2дАТ / 3] або [1/3 (сАТ - дАТ) + дАТ]; — прим. перекл.
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перфузія включаює СерАТ (> 65 мм.рт.ст. або показники, відповідно віку у дітей), виділення 
сечі (> 0,5 мл/кг/год у дорослих, 1 мл/кг/год у дітей), покращення тургору шкіри та кольору 
кінцівок, швидкість заповнення капілярів, рівень свідомості та лактату.

Примітка 3: Слідкуйте за динамічними показниками реакції на інфузію, щоб розрахувати 
об’єм рідини, необхідний після початкової ресусцитації на основі місцевих ресурсів та досвіду 
(5). Ці показники включають пасивне піднімання ніг, оцінку циркулюючого об’єму рідини при 
серійному вимірюванні ударного об’єму, і зміни систолічного тиску, пульсового тиску, 
розміру нижньої порожнистої вени та ударного об'єму у відповідь на зміни 
внутрішньогрудного тиску під час ШВЛ.

Примітка 4: У вагітних жінок стиснення нижньої порожнистої вени може викликати 
зниження венозного повернення і серцевого переднавантаження, та призводити до гіпотензії. 
Через це, вагітні жінки з сепсисом або септичним шоком мають бути розташовані у 
положенні лежачи на лівому боці для розвантаження нижньої порожнистої вени (56, 57). 

Примітка 5: Клінічні дослідження, проведені в умовах обмежених ресурсів, що порівнювали 
рестриктивну та агресивну стратегію інфузійної терапії, свідчать про вищу смертність серед 
пацієнтів яким застосовували агресивні режими інфузійної терапії (56, 57). 

Примітка: Крохмалі асоційовані з підвищеними ризиками смерті та ураження нирок, 
порівняно з кристалоїдами. Ефекти желатинів менш очевидні, але вони значно дорожчі ніж 
кристалоїди (5, 59). Гіпотонічні розчини (на відміну від ізотонічних) менш ефективні при 
відновленні внутрішньосудинного об’єму. Surviving Sepsis також радить використовувати 
альбумін для ресусцитації у пацієнтів, які потребують значної кількості кристалоїдів, але ця 
умовна рекомендація ґрунтується на доказах низької якості (5).

Не використовуйте гіпотонічні кристалоїди, крохмалі або желатини для 
інфузійної ресусцитації.

У дорослих слід використовувати вазопресори, якщо шок зберігається під час 
або після інфузійної ресусцитації. Початкова мета — систолічний артеріальний 
тиск ≥ 65 мм.рт.ст у дорослих та ознаки покращеної перфузії.

У дітей слід призначати вазопресори, якщо: 
1. Ознаки шоку, такі як змінений ментальний статус, тахікардія або брадикардія 

(ЧСС <90 уд/хв або >160 уд/хв у немовлят та ЧСС <70 уд/хв або >150 уд/хв у дітей); 
збільшення часу відновлення капілярного наповнення наповнення (> 2 сек) або 
слабкий пульс; тахіпное; строкаті шкірні петехіальні або пурпурові висипи; 
підвищений лактат; олігурія, зберігаються після двох послідовних болюсів; або

2. вікова норма артеріального тиску не досягнута; або
3. наявні ознаки перевантаження рідиною (6).

Якщо центральні венозні катетери недоступні, вазопресори можна вводити 
через периферичну вену, але використовувати вену великого діаметру та 
ретельно стежити за ознаками екстравазації та локального некрозу тканин. 
Якщо відбувається екстравазація, припиніть інфузію. Вазопресори також 
можна вводити через внутрішньокісткові голки.
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Примітка 1: Вазопресори (тобто норепінефрин, епінефрин, вазопресин та дофамін) 
найбезпечніше вводити через центральний венозний катетер із суворо контрольованою 
швидкістю, але їх також можливо безпечно вводити через периферичну вену (60) та 
внутрішньокісткову голку. Часто контролюйте артеріальний тиск і титруйте вазопресор до 
мінімальної дози, необхідної для підтримки перфузії та запобігання побічних ефектів. 
Нещодавнє дослідження виявило, що у дорослих 65 років та старше СерАТ на рівні 60—65 
мм.рт.ст. є еквівалентом СерАТ ≥ 65 mmHg (61).

Примітка 2: Норепінефрин вважається першою лінією у дорослих пацієнтів; епінефрин або 
вазопресин можуть бути додані для досягнення цільового СерАТ. Через ризик виникнення 
тахіаритмії, залиште дофамін для окремих пацієнтів з низьким ризиком розвитку тахіаритмій 
або для пацієнтів із брадикардією.

Примітка 3: У дітей епінефрин вважається препаратом першої лінії, а норепінефрин 
може бути доданий якщо шок зберігається незважаючи на оптимальні дози епінефрину.

Примітка 4: Дослідження, що порівнюють клінічні результати добутаміна з плацебо, відсутні.

Примітка 5: Дивіться розділ 11 про ад’ювантну терапію, для інформації щодо використання 
кортикостероїдів при сепсисі.

Якщо ознаки погіршеної перфузії та серцевої дисфункції зберігаються, не 
зважаючи на досягнення цільового СерАТ з рідинами та вазопресорами, 
розгляньте призначення інотропів, таких як добутамін.
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11. Ад’ювантна терапія при COVID-19: кортикостероїди

Примітка 1: Систематичний огляд досліджень щодо призначення кортикостероїдів пацієнтам 
з SARS повідомив про відсутність переваг для виживання та можливу шкоду (аваскулярний 
некроз, психоз, діабет та відтерміноване очищення від вірусу) (62). Систематичний огляд 
досліджень щодо грипу виявив підвищений ризик смертності та вторинних інфекцій з 
кортикостероїдами; докази були оцінені як такі що мають дуже низьку та низьку якість через 
“cуперечливі показання” (63). Наступне дослідження що обійшло це обмеження за допомогою 
виправлення “змінних з часом факторів, які погіршують перебіг захворювання” не виявило 
впливу на смертність (64).  Наостанок, недавнє дослідження пацієнтів що отримували 
кортикостероїди при MERS використало схожий статистичний підхід, і не виявило впливу 
кортикостероїдів на смертність, але виявило вплив на відтерміноване очищення нижніх 
дихальних шляхів від MERS-CoV (65). Враховуючи низьку ефективність та можливу шкоду, 
рутинного призначення кортикостероїдів треба уникати, якщо вони не показані з іншої 
причини. Інші причини включають астму або ХОЗЛ та септичний шок, і аналіз ризиків та 
переваг має бути проведений для кожного конкретного пацієнта.

Примітка 2: Нещодавнє керівництво, видане міжнародною групою і засноване на результатах 
двох нещодавніх великих рандомізованих досліджень, включає умовну рекомендацію для 
призначення кортикостероїдів усім пацієнтам з сепсисом (включно з септичним шоком) (66). 
Настанови Surviving Sepsis, написані до публікації вищезгаданих досліджень, рекомендують 
кортикостероїди лише тим пацієнтам, у яких інфузійна терапія та вазопресори не відновили 
гемодинамічну стабільність (5). При розгляді призначення кортикостероїдів пацієнту з 
COVID-19 та сепсисом, клініцист мусить зважити потенційне невелике зменшення смертності 
та недолік пролонгованого виділення коронавірусу у дихальних шляхах, як було виявлено у 
пацієнтів з MERS (65). Якщо кортикостероїди були призначені, слідкуйте і контролюйте 
розвиток гіперглікемії, гіпернатріємії та гіпокаліємії. Відстежуйте відновлення запалення та 
ознаки наднирникової недостатності після припинення введення кортикостероїдів, яке може 
бути необхідно проводити поступово. У ендемічних до strongyloides stercoralis регіонах її 
діагностика та лікування мають бути розглянуті через ризик супер-інфекціїї при лікуванні 
стероїдами (67). 

Примітка 2 щодо вагітних жінок: ВООЗ рекомендує антенатальну терапію 
кортикостероїдами усім жінкам з ризиком дострокових пологів з 24-го по 34-й тиждень 
гестації, за відсутності клінічних ознак материнської інфекції, і належне ведення пологів та 
догляд за новонародженим якщо це можливо. Тим не менш, коли жінка поступає з ознаками 
легкої форми COVID-19, клінічні переваги антенатальних кортикостероїдів можуть 
переважати над ризиками потенційної шкоди для матері. У цій ситуації, баланс ризиків та 
переваг для жінки та недоношеного новонародженого має бути обговорений з жінкою, щоб 
переконатись у прийнятті інформованого рішення, оскільки ця оцінка може варіювати в 
залежності від клінічного стану жінки, уподобань її та її родини, та наявних ресурсів.
(https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/preterm-birth-highlights/en/).

Примітка 3: ВООЗ опублікувала приорітети оцінки кортикостероїдів у клінічних 
випробуваннях задля оцінки їх безпеки та ефективності:
(https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/
Global_Research_Forum_FINAL_VERSION_for_web_14_feb_2020.pdf?ua=1).

Не призначайте системні кортикостероїди для лікування вірусної пневмонії 
рутинно, поза клінічними дослідженнями.
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12. Догляд за вагітними жінками з COVID-19

Наразі доступні обмежені дані щодо клінічної презентації та перинатальних наслідків 
COVID-19 інфекції під час вагітності та в післяпологовому періоді. Відсутні свідчення про те, 
що вагітні жінки поступають з відмінними від інших симптомами або мають вищий ризик 
розвитку важкої форми хвороби. Наразі відсутні докази передачі від матері до дитини при 
маніфестації інфекції у третьому триместрі, базуючись на зразках амніотичної рідини, 
пуповинної крові, вагінальних виділень, мазків з глотки новонародженого, та грудного молока. 
Схожим чином, докази підвищених тяжких материнських чи неонатальних наслідків не є 
впевненими, і обмежені інфікуванням у третьому триместрі, з кількома повідомленнями про 
випадки передчасного розриву плодових оболонок, дистрес-синдрому плода та передчасних 
пологів (68, 69).

Ця секція побудована на існуючих рекомендаціях ВООЗ щодо вагітності та 
інфекційних хвороб, і наводить додаткові зауваження щодо ведення вагітних та 
породіль.

13

Примітка 1: Належні заходи ПКІ1 та попередження ускладнень, описані вище, також  
стосуються вагітних жінок та породіль, включаючи таких що мали викидень, пізню втрату 
плода, жінок у пізньому післяпологовому періоді та жінок після перенесеного аборту. Ці 
заходи ПКІ такоє мають бути використані для будь-якої взаємодії між інфікованою особою та 
дитиною. 
Примітка 2: Спосіб родозрозрішення підбирається індивідуально в залежності від акушерських 
показів та вподобань жінки. ВООЗ рекомендує виконання кесарева розтину лише за медичними 
показами (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/
WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=1). Рішення щодо екстрених пологів та переривання вагітності є 
складними та ґрунтуються на багатьох факторах, таких як вік гестації, тяжкість стану матері, 
життєздатність та самопочуття плода
Примітка 3: Мультидисциплінарне обговорення між акушером, спеціалістами з 
перинатального та неонатального догляду і реаніматологом є вкрай важливим. 

Зважаючи на те, що асимптоматична передача COVID-19 у вагітних та породіль 
є можливою, як і у випадку з загальною популяцією усі жінки з 
епідеміологічною історією контакту мають бути під ретельним спостереженням.

Вагітні жінки з підозрою, ймовірною або підтвердженою COVID-19, включаючи 
жінок які мають провести час в ізоляції, повинні мати доступ до центрованої на 
жінці, пошанливої та кваліфікованої допомоги, включаючи догляд за плодом, 
акушерський, та неонатальний догляд, підтримку психічного здоров’я і 
психологічного стану, з готовністю надати допомогу у разі розвитку ускладнень 
вагітності у матері та плода.

Усі нещодавно вагітні жінки з COVID-19 або ті, які одужали від COVID-19,  
мають бути проінформовані та проконсультовані щодо безпечного 
вигодовування малюка та належних ПКІ для попередження передачі інфекції.

1 Перелік заходів ПКІ наведений у розділі 3. — прим. перекл.
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Примітка 1: Усі вагітні жінки, які мають COVID-19 або одужали від неї, повинні бути 
проінформовані та проконсультовані щодо потенційних ризиків для вагітності.

Примітка 2: Вибір жінки та її  право на медичну допомогу щодо її сексуального та 
репродуктивного здоров'я має шануватись незалежно від COVID-19 статусу, включаючи 
доступ до контрацепції, та безпечного переривання вагітності згідно з законодавством.

Наразі відсутні свідчення про те, що вагітні жінки мають вищий ризик розвитку 
важкої форми хвороби або ускладнень пов’язаних з плодом. Вагітні жінки і 
жінки в післяпологовому періоді які одужали від COVID-19 мають мати 
можливість і бути заохочені до отримання регулярного належного 
антенатального, післяпологового або післяабортного догляду. Додаткова 
допомога має бути надана у випадку появи будь-яких ускладнень.
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13. Догляд за новонародженими і матерями з COVID-19: заходи
попередження та контролю інфекції (ПКІ), та грудне вигодовування 

Повідомляється про відносно невелику кількість випадків підтвердженої COVID-19 у 
новонароджених, оскільки вони мають легку форму хвороби. Немає задокументованих 
випадків вертикальної передачі. Зразки амніотичної рідини від шести матерів з підтвердженою 
COVID-19, зразки пуповинної крові та мазки з глотки їх новонародджених, які були 
народжені шляхом кесаревого розтину, не визначили наявності SARS-CoV-2  методом ПЛР 
(RT-PCR). У зразках грудного молока матерів після їх першої лактації також не було 
виявлено SARS-CoV-2 (68, 69).

Грудне вигодовування захищає від смерті та захворювань як новонароджених, так і немовлят 
та дітей.  Захисний ефект особливо виражений проти інфекційних захворювань, які 
попереджуються як прямою передачєю антитіл, так і іншими протиінфекційними факторами і 
через довготривалу передачу імунологічної компетентності та пам’яті. Шукайте деталі у  
WHO Essential newborn care and breastfeeding (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/107481/e79227.pdf). Тож, стандартні настанови щодо грудного вигодовування мають 
дотримуватись разом з належними заходами ПКІ.

Примітка: Грудне вигодовування має розпочатись протягом 1 години від народження. 
Виключно грудне вигодовуванн має продовжуватись протягом 6 місяців з своєчасним 
впровадженням адекватного, безпечного та належного прикорму у віці 6 місяців, з 
продовженням грудного вигодовування до віку 2 років або довше. Через дозозалежний ефект, 
ранній початок грудного вигодовування призводить до кращих наслідків; матері які не 
спроможні почати грудне вигодовування протягом 1 години після пологів мають отримати 
допомогу задля початку грудного вигодовування як тільки це стане можливим. Це може 
стосуватись матерів, яким виконаний кесарів розтин, після анестезії, або тих, чий 
нестабільний стан унеможливлює початок грудного вигодовування протягом першої години 
після пологів. Ця рекомендація відповідає Global strategy for infant and young child feeding 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf), що впроваджена 
п’ятдесять п’ятою World Health Assembly, у резолюції WHA54.2 від 2002-го року, для 
сприяння оптимальному вигодовуванню усіх немовлят та дітей молодшого віку.

Немовляти народжені від матерів з підозрою, ймовірною та підтвердженою 
COVID-19, мають вигодовуватись згідно стандартних настанов з вигодовування 
немовлят, з використанням необхідних заходів ПКІ.

Як і усі підтверджені або підозрілі випадки COVID-19, за наявності симптомів у 
матерів що проводять грудне вигодовування, або практикують контакт шкіра-
до-шкіри або “метод кенгуру”, вони мають дотримуватись респіраторної гігієни 
під час вигодовування (наприклад, носити медичну маску поблизу дитини за 
наявності респіраторних симптомів), мити руки перед та після контакту з 
дитиною, і регулярно чистити та дезінфікувати поверхні з якими матері з 
наявністю симптомів контактували.

Консультування щодо грудного вигодовування, базова психологічна підтримка і 
практична підтримка у вигодовуванні мають бути надані усім вагітним жінкам 
та матерям з немовлятами або дітьми молодшого віку, включаючи випадки коли 
вони або їх діти мають підозру або підтверджену COVID-19.
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Примітка: Усі матері повинні отримати практичну підтримку для надання їм можливості 
розпочати вигодовування та впоратись з розповсюдженими складнощами при вигодовуванні, 
дотримуючись заходів ПКІ. Ця підтримка має бути надана відповідно тренованим персоналом, 
і громадськими радниками з грудного вигодовування.  Дивіться настанови: Сounselling of 
women to improve breastfeeding practices (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/280133/9789241550468-eng.pdf) та настанову ВООЗ: Protection, promoting and 
supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf). 

Примітки: У випадку, коли мати почувається занадто погано для грудного вигодовування або 
зціжування молока, розгляньте можливість релактації, донорського молока або належних 
замінників грудного молока, зважаючи на культурний контекст, прийнятність для матері та 
доступність. Замінники молока, пляшки для вигодовування, соски та пустушки не мають 
популяризуватися будь-якими закладами що надають послуги матерям та новонародженим, та 
їх персоналом. Лікувальним закладам та їх персоналу не мають надаватись пляшки для 
вигодовування, пустишки та інші продукти що зазначені у International Code of Marketing of 
Breast-milk Substitutes та інших резолюцій WHA, для вигодовування немовлят. Ці 
рекомендації відповідають настановам WHO Acceptable medical reasons for use of breast-milk 
substitutes 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69938/
ёWHO_FCH_CAH_09.01_eng.pdf;jsessionid=709AE28402D49263C8DF6D50048A0E58?
sequence=1). 

Примітки: Мінімізація порушень грудного вигодовування протягом перебування у закладах 
що надають допомогу матерям та новонародженим, вимагатиме заходів охорони здоров’я що 
створять для матері можливість грудного вигодовування у такому обсягу, частоти і 
тривалості, якого вона бажає. Дивіться настанову ВООЗ: Protection, promoting and supporting 
breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/259386/9789241550086-eng.pdf). 

Примітки: Враховуючи високу частоту розладів психічного здоров’я серед жінок в 
антенатальному та післяпологовому періоді, і доступність програм спрямованих на 
вирішення цієї проблеми, втручання що спрямовані на цих жінок мають бути широко 

Усі випадки, в яких важка форма COVID-19 або інші ускладнення не дають 
матері доглядати за дитиною або продовжувати пряме грудне вигодовування, 
матерів слід заохочувати та допомагати їм зціжувати молоко та надавати грудне 
молоко немовляті, дотримуючись заходів ПКІ.

Матері та немовляти мають мати змогу знаходитись разом та проводити 
контакт шкіра-до-шкіри, “метод кенгуру” та залишатися разом для спільного 
перебування протягом дня і ночі, особливо у період одразу після народження під 
час встановлення грудного вигодовування, не зважаючи на те, чи у них є 
підозра, ймовірна або встановлена вірусна інфекція COVID-19.

Батьки та доглядачі, які можуть потребувати відлучення від їх дітей, і діти 
які можуть потребувати відлучення від їхніх опікунів, повинні мати доступ до 
належно тренованого медичного або немедичного персоналу для збереження 
психічного здоров’я та надання психологічної підтримки.
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імплементовані. Послуги з профілактики мають бути широко доступні, як і послуги лікування 
розладів психічного здоров’я. Ці рекомендації відповідають Briefing note on addressing mental 
health and psychosocial aspects of COVID-19 outbreak – version 1.1 (https://
interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/
MHPSS%20COVID19%20Briefing%20Note%202%20March%202020-English.pdf), та Improving 
early childhood development: WHO guideline (https://www.who.int/publications-detail/improving-
early-childhood-development-who-guideline) 
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14. Догляд за літніми особами з COVID-19

Повідомляється, що літній вік та супутні захворювання, такі як діабет та артеріальна 
гіпертензія, є факторами ризику смерті людей з COVID-19 (4). Отже, літні люди знаходяться 
в групі найвищого ризику смертності і є одною з найбільш вразливих категорій населення. 
Важливо розуміти що літні люди мають такі ж права як і інші на отримання високоякісної 
медичної допомоги, включаючи інтенсивну терапію. Звертайтесь до керівництва Integrated 
care for older people (ICOPE) (https://www.who.int/ageing/publications/icope-handbook/en/). 

Примітка 1: Вікові фізіологічні зміни, призводять до погіршення функціональних 
можливостей, таких як недоїдання, спад когнітивної функції та ознаки депресії, і вимагають 
комплексного підходу у веденні пацієнта.

Примітка 2: Особи похилого віку мають вищий ризик поліфармації через новопризначені 
медикаменти, недостатнє узгодження і брак координації, що підвищує ризики негативних 
наслідків для здоров’я.

Проводьте літнім людям з підозрою або ймовірною COVID-19, пацієнт-
орієнтоване обстеження, яке включає не лише звичайний збір анамнезу, але і 
розуміння їх життя, цінностей, приорітетів та побажань стосовно догляду за 
здров’ям.

Забезпечте мультидисциплінару співпрацю між лікарями, медичними 
сестрами, фармацевтами та іншими спеціалістами охорони здоров’я у процесі 
прийняття рішень щодо супутніх патологій і функціональних порушень.

Раннє виявлення неналежних медичних призначень рекомендоване для 
уникнення небажаних лікарських взаємодій та побічних ефектів при лікуванні 
COVID-19.

Залучайте опікунів і членів родини до процесу прийняття рішень та 
визначення цілей під час лікування COVID-19.
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   15.     Клінічні дослідження та специфічне лікування COVID-19  

Наразі відсутня доказова база, аби рекомендувати будь-яке специфічне лікування COVID-19 у 
пацієнтів з підтвердженим діагнозом. В даний час проводиться багато клінічних досліджень 
що перевіряють потенціальні противірусні препарати.
Їх перелік можна знайти на на https://clinicaltrials.gov/ або у Китайському Реєстрі Клінічних 
Досліджень: (http://www.chictr.org.cn/abouten.aspx). 

Примітка 1: Надсилайте анонімізовані дані до Глобальної Платформи Клінічних Даних 
COVID-19 ВООЗ. Напишіть на адресу EDCARN@who.int для отримання доступу. Необхідні 
дані стосовно дітей та жінок, які мають надаватися окремо.

Примітка 2: Наявна нагальна необхідність у зборі стандартизованих даних про клінічні 
характеристики COVID-19, для кращого розуміння природи захворювання, з послідовним 
збором біологічних зразків. Протоколи досліджень з клінічної характеризації доступні за 
посиланням: (https://isaric.tghn.org/protocols/severe-acute-respiratory-infection-data-tools/).

Примітка 1: Звертайтеся до сторінки WHO R&D Blueprint за найбільш актуальними 
приорітетами у виборі лікарських засобів:
(https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/novel-coronavirus/en/). 

Примітка 2: Звертайтеся до протоколу WHO Core Clinical Randomized Controlled Trial для 
оцінювання ефективності та безпечності дослідних лікарських засобів у комбінації з 
стандартами допомоги для лікування госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою 
(COVID-19) (https://www.who.int/blueprint/priority-diseases/key-action/multicenter-adaptive-
RCT-of-investigational-therapeutics-for-COVID-19.pdf?ua=1).

Примітка 3: Якщо проведення рандомізованого контрольованого дослідження не є можливим, 
використання дослідних лікарських засобів має проводитись згідно з Monitored Emergency Use 
of Unregistered Interventions Framework (MEURI), допоки проведення РКД не стане можливим 
(https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/). 

 

Збирайте стандартизовані клінічні дані у всіх госпіталізованих пацієнтів для 
покрашення нашого розуміння природи захворювання.

Використання дослідних анти-COVID-19 препаратів має проводитись в межах 
етично схвалених, рандомізованих, контрольованих досліджень.
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Додаток: матеріали щодо підтримуючої терапії гострих респіраторних 
інфекцій у дітей

Pocketbook of hospital care for children: guidelines for the management of 
common illnesses with limited resources (second edition) (2013). 
It is for use by doctors, nurses and other health workers caring for children at first level referral 
hospitals with basic laboratory facilities and essential medicines. These guidelines focus on the 
management of the major causes of childhood mortality in most developing countries 
including pneumonia, and also cover common procedures, patient monitoring and supportive 
care on the wards. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/
child_hospital_care/en/ 

Oxygen therapy for children (2016).  
Is a bedside manual for health workers to guide the provision of oxygen therapy for children. 
The manual focuses on the availability and clinical use of oxygen therapy in children in health 
facilities to guide health workers, biomedical engineers and administrators. It addresses 
detection of hypoxaemia, use of pulse oximetry, clinical use of oxygen, delivery systems and 
monitoring of patients on oxygen therapy. The manual also addresses the practical use of 
pulse oximetry, and oxygen concentrators and cylinders. http://www.who.int/
maternal_child_adolescent/documents/child-oxygen-therapy/en/. 

Technical specifications for oxygen concentrators (2015).  
It provides an overview of oxygen concentrators and technical specifications to aid in the 
selection, procurement and quality assurance. It highlights the minimum performance 
requirements and technical characteristics for oxygen concentrators and related equipment 
that are suitable for the use in health facilities.  
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen-concentrators/en/. 

WHO-UNICEF technical specifications and guidance for oxygen therapy 
devices (2019)  
The purpose of this document is to increase access to quality products to ensure the supply of 
oxygen, especially in low- and middle-income countries and low-resource settings within 
countries from all income groupings. This project is one of many related to improving oxygen 
supply that other stakeholders are working on. These efforts aim to support ministries of 
health to ensure oxygen supply is available, as well as raise awareness of the importance of 
appropriate selection, procurement, maintenance and use of medical devices, both capital 
equipment and single-use devices.  
https://www.who.int/medical_devices/publications/tech_specs_oxygen_therapy_devices/en/ 
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