


 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ВГРІ важка гостра респіраторна інфекція  

ГРДС гострий респіраторний дистрес-синдром 

ГДН гостра дихальна недостатність  

ЗІЗ засоби індивідуального захисту 

ЕКМО екстракорпоральна мембранна оксигенація 

ЛК легеневого комплайнсу 

НКВП назальний кисень високим потоком 

НІВ неінвазивна вентиляція  

ПЛР полімеразна–ланцюгова реакція  

СРБ С-реактивний білок 

РВС респіраторно-синтиціальний вірус 

ШВЛ штучна вентиляція легень 

ШКТ шлунково –кишковий тракт 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

І. СТАНДАРТНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВИПАДКУ ЗАХВОРЮВАННЯ 

COVID-19 

 

Підозрілий випадок – пацієнт з гострим респіраторним захворюванням 

(раптовий початок, лихоманка, та хоча б один з наступних симптомів: кашель 

або утруднене дихання), незалежно від необхідності госпіталізації, та який за 14 

днів до появи симптомів відповідає принаймні одному з наступних 

епідеміологічних критеріїв: мав контакт з підтвердженим або ймовірним 

випадком COVID-19; відвідував або проживав у країні/регіоні із місцевою 

передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ або пацієнт 

з тяжким гострим респіраторним захворюванням (температура тіла ≥ 38ºС та 

хоча б один з наступних симптомів: кашель або утруднене дихання), а ТАКОЖ 

необхідність госпіталізації та відсутність інших причин, які повністю 

пояснюють клінічну картину.  

Ймовірний випадок – підозрілий випадок, для якого лабораторне дослідження 

на SARS-CoV-2 не може бути однозначно трактовано. 

Епідеміологічно пов’язаний випадок - підозрілий випадок захворювання на 

COVID-19, за якого не проведено адекватного лабораторного обстеження, але 

який мав контакт з іншим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19 за 

14 днів до появи симптомів. 

Контакт визначається як: особа проживає в одному домогосподарстві (квартирі, 

будинку) з хворим на COVID-19; особа мала прямий фізичний контакт з хворим 

на COVID-19 (наприклад, через рукостискання); особа мала незахищений 

контакт (без використання ЗІЗ) із слизовими виділеннями з дихальних шляхів 

хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, 

чи доторкування руками до використаних серветок); особа контактувала із 

хворим(и) на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і 

більше, за умови не використання відповідних ЗІЗб або з підозрою щодо 

неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок); 

особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для 

засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 

протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру; впродовж 

останніх 2 тижнів пацієнт перебував у місцях, де 2 або більше людей мали 

лихоманку та/або респіраторні симптоми. працівники закладів охорони 

здоров’я, що підпадають під наступні визначення:  

1) медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або 

проводить догляд за хворим на COVID-19; 

2) працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані 

від хворих на COVID-19;  



 

 

3) працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які 

безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для 

проведення ПЛР дослідження навіть за умови використання відповідних ЗІЗ; 

контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на 

COVID-19, супутники подорожі та члени екіпажу, які проводили 

обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий (якщо тяжкість 

симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на 

більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, 

або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними). 

Підтверджений випадок – особа з лабораторно підтвердженим результатом 

лабораторного дослідження на наявність РНК SARS-CoV-2 методом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)незалежно від клінічних ознак та 

симптомів.  
 

ІІ. КОДУВАННЯ COVID 19  

 

1.Код МКХ-10 – В 34.2 «Коронавірусна інфекція неуточнена» 

2.За Міжнародним класифікатором хвороб Австралійської модифікації (МКХ-

10-АМ) для кодування медичних випадків у стаціонарі код U 07.1 

 

ІІІ. ДІАГНОСТИКА КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

А. АЛГОРИТМ ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА З ПОДОЗРОЮ НА 

COVID-19 

При наявності факторів, що свідчать про випадок, підозрілий на 

коронавірусну інфекцію, викликану SARS-CoV-2, пацієнтам проводиться 

незалежно від виду надання медичної допомоги комплекс клінічного 

обстеження для визначення ступеня тяжкості стану. 

Діагноз встановлюється на підставі клінічного обстеження, даних 

епідеміологічного анамнезу і результатів лабораторних досліджень: 

1. Оцінка всіх скарг, анамнезу захворювання, епідеміологічного анамнезу 

При зборі епідеміологічного анамнезу встановлюється наявність: 

-  зарубіжних поїздок за 14 днів до перших симптомів; 

- наявність тіснихконтактів за останні 14 днів з особами  підозрілими на 

інфікування SARS-CoV-2, або особами у яких діагноз підтверджений 

лабораторно. 

2. Фізикальне обстеження з встановленням ступеня тяжкостістану 

пацієнта, обов'язково включає: 

- оцінку видимих слизових оболонок верхніх дихальних шляхів; 

- аускультацію та перкусію легень; 



 

 

- пальпацію лімфатичних вузлів; 

- дослідження органів черевної порожнини з визначенням розмірів печінки і 

селезінки; 

- термометрію; 

- оцінку рівня свідомості; 

- вимір частоти серцевих скорочень, артеріального тиску; 

- визначення частоти дихальних рухів 

-пульсоксиметрія 

3. Загальна лабораторна діагностика: 

- загальний (клінічний) аналіз крові з визначенням рівняеритроцитів, 

гематокриту, лейкоцитів, тромбоцитів, лейкоцитарної формули;співвідношення 

нейтрофіли/лімфоцити – один із провідних прогностичних факторів. У 

пацієнтів з COVID 19 спостерігається лімфопенія/ 

-біохімічні аналіз крові (сечовина, креатинін, електроліти, печінковіферменти, 

білірубін, глюкоза, альбумін).  

***Біохімічний аналіз крові не дає будь-якої специфічної інформації, але 

дозволяє виявити відхилення, котрі можуть вказувати на наявність органної 

дисфункції, декомпенсацію супутніх захворювань і розвиток ускладнень, 

мають певне прогностичне значення, впливають на вибір лікарських засобів та 

/ або режим їх дозування; 

- дослідження рівня С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові. 

**Рівень СРБ корелює з тяжкістю перебігу, поширеністю запальної 

інфільтрації і прогнозом при пневмонії; 

- пульсоксиметрія з вимірюванням SpO2 для виявлення дихальної 

недостатності і оцінки виразності гіпоксемії. 

**Пульсоксиметрія є простим і надійним скринінговим методом, що дозволяє 

виявляти пацієнтів з гіпоксемією, котрі потребують респіраторної 

підтримки,а також оцінювати її ефективність; 

Пацієнтам з ознаками гострої дихальної недостатності (ГДН) (SрO2 

менше 90% за даними пульсоксиметрії) рекомендується дослідження газів 

артеріальної крові з визначенням PaO2, PaCO2, pH,бікарбонатів, лактату; 

Пацієнтам, котрі мають  ознакиГДН рекомендується виконання 

коагулограми з визначенням протромбінового часу, міжнародного 

нормалізованого відношення і активованого часткового тромбопластинового 

часу. 

4. Специфічна лабораторна діагностика: 

Для лабораторної діагностики COVID-19 застосовується метод ПЛР. 

Основним видом біоматеріалу для лабораторного дослідження єматеріал, 

отриманий при заборі мазка з носоглотки і / або ротоглотки.  



 

 

Як додатковий матеріал для дослідження можуть 

використовуватисяпромивні води бронхів, отримані при фібробронхоскопії 

(бронхоальвеолярний лаваж), (ендо-) трахеальний, назофарингеальнийаспірат, 

мокрота, біопсійний або аутопсійний матеріал легень, цільнакров, сироватка, 

сеча, фекалії. 

Забір біологічного матеріалу проводиться відповідно до вимог наказу 

МОЗ України від 28.03.2020 р. № 722«Організація надання медичної 

допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)». 

 

5. Інструментальна діагностика: 

- Комп’ютерна томографія (КТ) легень рекомендується всім пацієнтам з 

підозрою на пневмонію.Класифікація специфічних змін картини КТ (додаток 1) 

може враховуватися при маршрутизації пацієнтів з COVID-19.  

- Оглядова рентгенографія органів грудної клітини в передній прямій і бічній 

проекціях при невідомій локалізації запального процесу (доцільно виконувати 

знімок в правій бічній проекції) - при  відсутності можливості виконання 

комп'ютерної томографії. 

Комп'ютерна томографія легень є більшчутливим методом для 

діагностики вірусної пневмонії. 

**При рентгенографії грудної клітини основними проявами пневмонії є 

двосторонні інфільтрати у вигляді «матового скла» або консолідація 

інфільтратів, двосторонні зливні інфільтративні затемнення, які мають 

переважне поширення в нижніх і середніх зонах легень. Також може бути 

присутнім і невеликий плевральний випіт; 

При комп’ютерної томографії органів грудної клітки основними 

типовими проявами вірусної пневмонії (в тому числі COVID-19) є: 

• численні ущільнення легеневої тканини за типом «матового скла»,переважно 

округлої форми, різної протяжності з (або без)консолідації; 

• периферична, мультилобарна локалізація; 

Нехарактерні ознаки: 

• ущільнення легеневої тканини за типом «матового скла» центральної та 

прикореневої локалізації; 

• одиничні солідні вузлики; 

• наявність кавітації; 

• плевральний випіт; 

• лімфаденопатія 

При оцінці комп’ютерних томограм виділяють наступні 

ступеніймовірності наявності КТ - ознак вірусної пневмонії, які 

можутьвідповідати в тому числі COVID-19. 

Висока ймовірність COVID-19: 



 

 

• численні периферичні ущільнення легеневої тканини за типом«матового скла» 

переважно округлої форми, різноїпротяжності з (або без) консолідації; 

• потовщення міждольковогоінтерстиціюза типом «бруківки»( "Crazy-paving" 

sign); 

• симптом «повітряної бронхограми»; 

Локалізація змін: 

• розташування переважно двостороннє, у нижніх долях,периферичне, 

периваскулярне; 

• мультилобулярний двосторонній характер ураження. 

- Бронхоскопія - гнучка бронхоскопія універсальна, проста у використанні 

та добре переноситься пацієнтами із COVID-19, яким проводиться штучна 

вентиляція легень. Застосування бронхоскопії дозволяє: 

Провести забір матеріалу з нижніх дихальних шляхів (тобто мокротиння, 

ендотрахеальний аспірат, бронхоальвеолярні промивні води) для дослідження 

SARS-CoV-2 або інших збудників, що в подальшому обумовлює вибір 

відповідних антимікробних препаратів, та може призвести до клінічної 

ефективності. Допомагати при інтубації трахеї або трахеостомії. Дозволяє 

місцево застосовувати препарати, такі як інфузія α-інтерферону та N-

цетилцистеїну, якіможна вводити через бронхоскоп.  

**Досвід лікарні FAHZU показує, що біоматеріал з нижніх дихальних шляхів 

має більшу ймовірність виявлення SARS-CoV-2, ніж матеріал з верхніх 

дихальних шляхів. 

- Електрокардіографія (ЕКГ)у стандартних відведеннях рекомендується всім 

пацієнтам.  

Дане дослідження не несе в собі будь-якої специфічної інформації, однак 

в даний час відомо, що вірусна інфекція та пневмонія, крім декомпенсації 

хронічних супутніх захворювань, збільшують ризик розвитку порушень ритму і 

гострого коронарного синдрому, своєчасне виявлення яких значним чином 

впливає на прогноз.  

Крім того, певні зміни на ЕКГ (наприклад, подовження інтервалу QT) 

вимагають уваги при оцінці кардіотоксичності ряду антибактеріальних 

препаратів. 

 
Діагностика COVID-19 у вагітних 

 

Діагностування інфекції у вагітних відбувається за загальними 

принципами. Застосовуються усі вище перераховані методи діагностики, у тому 

числі, рентгенологічне дослідження. 

 

 

 



 

 

IV. КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ COVID 19 

 

Інкубаційний період складає від 2-х до 14-ти діб, в середньому 5-7 діб. 

Для COVID-19 характерна наявність клінічних симптомів гострої 

респіраторної вірусної інфекції: 

-підвищення температури тіла (> 90% випадків); 

-кашель (сухий або з невеликою кількістю мокротиння)  - в 80% випадків; 

- задишка (55% випадків); 

- стомлюваність (44% пацієнтів); 

- відчуттяважкості в грудній клітці (> 20% випадків). 

Найбільш важка задишка розвивається до 6-8-го дня від моменту 

інфікування.  

Також встановлено, що серед перших симптомів можуть бутиміалгія 

(11%), сплутаність свідомості (9%), головний біль (8%), кровохаркання (5%), 

діарея (3%), нудота, блювота, серцебиття. Дані симптоми в дебюті інфекції 

можуть спостерігатися і при відсутності підвищення температури тіла. 

Клінічні варіанти та прояви COVID-19: 

- гостра респіраторна вірусна інфекція (ураження тільки верхніх відділів 

дихальних шляхів). 

- пневмонія без дихальної недостатності 

- пневмонія з ГДН 

- ГРДС 

- сепсис 

- септичний (інфекційно-токсичний) шок 

Гіпоксемія (зниження SpO2 менше 88%) розвивається більш ніж у 30% 

пацієнтів. 

Клінічна класифікація: 

Розрізняють легкі, середні і важкі форми перебігу COVID-19: 

1. Легкі випадки - клінічні симптоми легкі, а проявів пневмонії не виявлено за 

допомогоювізуалізації легень. 

2. Середньої важкості випадки - у пацієнтів є такі симптоми, як лихоманка та 

респіраторні симптоми тощо;прояви пневмонії можна побачити при візуалізації 

легень. 

3. Важкі випадки - дорослі пацієнти, які відповідають будь-якому з наступних 

критеріїв: частотадихання ≥ 30 дихальних рухів / хв; насичення киснем ≤ 93% у 

стані спокою;парціальний тиск кисню в артеріальній крові (PaO2) / 

концентрація кисню (FiO2) ≤300 мм рт. Пацієнти з > 50% прогресуванням 

вогнищ уражень при візуалізаціїлегень протягом 24 – 48 годин повинні 

розглядатися як важкі випадки. 



 

 

4. Вкрай важкі (критичні) випадки - досягнення будь-якого з наступних 

критеріїв: виникнення дихальноїнедостатності, що потребує ШВЛ; наявність 

шоку; інша органна недостатність, якапотребує спостереження та лікування в 

реанімації. 

Критичні випадки далі поділяються на ранню, середню та пізню стадії 

відповідно доіндексу оксигенації та легеневого комплайнсу (ЛК). 

• Рання стадія: 100 мм рт.ст. <індекс оксигенації ≤150 мм рт.ст. ЛК ≥30 мл / см 

Н2О;без поліорганної недостатності, крім легень. Пацієнт має великі шанси на 

одужання через активну противірусну, антицитокінову бурю та 

підтримуючелікування. 

• Середня стадія: 60 мм рт.ст. <індекс оксигенації ≤100 мм рт.ст. 30 мл / см 

H2O> ЛК≥15 мл / см Н2О; може ускладнюватися іншими легкими або 

помірнимидисфункціями інших органів. 

• Пізня стадія: індекс оксигенації ≤ 60 мм рт.ст. ЛК <15 мл / см Н2О; 

дифузнезатемнення обох легень рентгенологічно, що вимагає використання 

ECMO; або 

недостатність інших життєво важливих органів. Ризик смертності 

значнопідвищується. 

У 80% пацієнтів захворювання перебігає в легкій формі ГРВІ.Легкий 

перебіг захворювання характеризується: невисокою гарячкою (до 38°С), що 

добре контролюється прийомом жарознижуючих препаратів; нежиттю; сухим 

кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, 

збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання); відсутністю шлунково-

кишкових проявів (нудота, блювання та/або діарея); відсутністю змін 

психічного стану (порушення свідомості, млявість). Ускладнення з боку 

дихальної системи при COVID-19 зазвичай розвиваються на другому тижні 

хвороби, тому хворих необхідно активно спостерігати, повторний огляд 

(включно з фізикальним) рекомендовано проводити в цей термін. 

Стан середньої тяжкості і тяжкийхарактеризуються:  ознаками пневмонії 

та/або дихальної недостатності (збільшення частоти дихальних рухів> 30 

вдихів/хв,показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤ 

92%,кровохаркання), наявністю клініко-інструментальних даних гострого 

респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС), наявністю клініко-лабораторних 

даних сепсису та/або септичного шоку (синдрому системної запальної 

відповіді), наявністю клініко-лабораторних даних органної/системної 

недостатності окрім дихальної. 

Гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС) 

Поява нових симптомів ураження легень або посилення наявних 

протягом одного тижня після виявленої 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.  

Сепсис небезпечна для життя дисфункція органів, спричинена 

порушенням імунної відповіді пацієнта на підозрювану або доведену інфекцію, 

що супроводжується поліорганною недостатністю. Ознаками дисфункції 

органів є: 1) змінений психічний стан; 2) утруднене або часте дихання, низьке 

насичення киснем крові; 3) зниження діурезу; 4) тахікардія, слабкий пульс, 

холодні кінцівки або артеріальна гіпотензія; 5) зміна кольору шкіри; 6) 

лабораторні докази коагулопатії, тромбоцитопенії, ацидозу, високий лактат або 

гіпербілірубінемія. 

Сепсис визначається збільшенням послідовної (пов’язаної з сепсисом) 

оцінки неспроможності органів (SOFA) на ≥2 балів. Слід припустити, що якщо 

дані недоступні, базовий показник дорівнює нулю. 

Оцінка SOFA коливається в межах від 0 до 24 і включає бали, пов'язані з 

6 органами системами організму:  

1) дихальна система – гіпоксемія, визначена низьким рівнем PaO2/FiO2;  

2) система згортання – низький рівень тромбоцитів;  

3) печінка – високий білірубін;  

4) серцево-судинна система – гіпотензія;  

5) центральна нервова система – низький рівень свідомості, визначений за 

шкалою Глазго;  

6) ниркова – знижений діурез або високий вміст креатиніну. 

Септичний шок- зберігається гіпотонія, незважаючи на об’ємну 

ресусцитацію, потреба у вазопресорах для підтримки СерАТ ≥65 мм.рт.ст. та 

рівень лактату у сироватці крові > 2 ммоль/л 

 

Клінічні особливості коронавирусної інфекції у дітей 

 

Відомі випадки коронавирусної інфекції у дітей, обумовленіSARS-CoV-2, 

не дозволяють об'єктивно оцінити особливості захворювання, а також 

характерні прояви цієї клінічної форми хвороби на всіх стадіях захворювання. 

За наявними даними молоді люди і діти менш сприйнятливі до коронавірусу 

нового типу. 

Особливості клінічної картини коронавірусних інфекцій у дітей за 

результатами аналізу сезонних інфекцій, обумовлених 

коронавірусами,характеризуються ураженням як верхніх дихальнихшляхів 

(ринофарингіт), так і нижніх дихальних шляхів (бронхіт,бронхіоліт, пневмонія).  

Клінічних відмінностей при інфікуванні тим абоіншим штамом сезонного 

коронавірусу не встановлено. Моноінфекція частішеперебігає у вигляді легкого 

або середньо-важкого ураження верхніх відділівдихальних шляхів, може 



 

 

розвиватися ко-інфекція з іншимиреспіраторними вірусами (РСВ, риновіруси, 

бокавірус, аденовірус), щоускладнює перебіг захворювання і призводить до 

ураження нижніх відділівреспіраторного тракту (пневмонія, бронхіоліт). 

Основні скарги: підвищення температури тіла, нежить, біль у горлі. 

Клінічні синдроми: 

Температура - від субфебрильної (при захворюваннях легкого ступеня 

тяжкості) до фебрильної при важкій та при поєднаних інфекціях;  

Катаральний синдром: кашель, ринорея, гіперемія задньої стінки глотки; 

Респіраторний синдром: проявляється задишкою; зниженням сатурації 

крові киснем; тахікардією; ознаками дихальної недостатності (цианоз, участь 

допоміжних м'язів в акті дихання, втягнення міжреберних проміжків).  

Бронхіт і пневмонія розвиваються частіше при поєднанні з іншими 

респіраторними вірусами (риновіруси, РСВ) та характеризуються відповідними 

аускультативними і перкуторними проявами.У дитини з пневмонією легкого 

ступеня тяжкості наявний кашель за відсутності утрудненого дихання і 

збереженням нормальної частоти дихальних рухів (нормальна частота дихання 

(вдихів/хв): < 2 місяці – менше 60; 2–11 місяців – менше 50; 1–5 років – менше 

40). 

У дітей тяжкий ступінь пневмонії  характеризується кашлем або 

утрудненням дихання і хоча б одним з наступних проявів: 1) центральним 

цианозом або SpO2≤ 90%,  2) вираженою дихальною недостатністю (наприклад, 

хрипами, напруженням грудної клітки); 3) ознаками пневмонії із загальними 

ознаками небезпеки (відмова від грудного годування та пиття, млявість чи 

непритомність, судоми). Можуть бути й інші ознаки пневмонії: участь 

допоміжних м’язів у диханні, часте дихання (вдихів/хв):<2 місяці 60 і більше; 

2–11 місяців 50 і більше; 1–5 років 40 і більше. 

Можливий абдомінальний (нудота, блювота, болі в животі) і / або 

діарейний синдром, який нерідко виявляється у дітей при респіраторних 

інфекціях в перші 5-6 діб, в тому числі при інфекціях, викликаних SARS-CoV і 

MERS-CoV. 

SARS-асоційована коронавірусна інфекція мала більш легкийклінічний 

перебіг і сприятливі наслідки у дітей молодше 12 років упорівняні з підлітками 

і дорослими. 

Фактори ризику важкого захворювання у дітей незалежно від 

варіанту коронавірусу: 

- несприятливий преморбідний фон (захворювання легенів, хвороба Кавасакі); 

- імунодефіцитні стани різного генезу (частіше хворіють діти старше 5 років, в 

1,5 рази частіше реєструють пневмонії); 

- ко- інфекція РСВ. 



 

 

Виразність клінічних проявів коронавирусної інфекціїваріює від 

відсутності симптомів (безсимптомний перебіг), або легкихреспіраторних 

симптомів, до важкої гострої респіраторної інфекції(ВГРІ), що перебігає з: 

- високою лихоманкою; 

- вираженим порушенням самопочуття аж до порушення свідомості; 

- ознобом, пітливістю; 

- головними і м'язовими болями; 

- сухим кашлем, задишкою, прискореним і утрудненим диханням; 

- прискореним серцебиттям. 

У ранні терміни захворювання може відзначатися блювота, діарея 

(гастроінтестинальний синдром). 

Найбільш частим проявом ВГРІ є двобічна віруснапневмонія, ускладнена 

ГРДС або набряком легенів. Можлива зупинкадихання, що вимагає штучної 

вентиляції легенів і надання допомоги вумовах відділення анестезіології та 

реанімації. 

Несприятливі наслідки розвиваються при прогресуючій дихальній 

недостатності, приєднанні вторинної інфекції,що перебігає у вигляді сепсису. 

Можливі ускладнення: 

- ГРДС; 

- гостра серцева недостатність; 

- гостра ниркова недостатність; 

- септичний шок; 

- геморагічний синдром на фоні зниження тромбоцитів крові (ДВЗ), 

- поліорганна недостатність (порушення функцій багатьох органів і систем). 

 

Прояви COVID-19 у вагітних 

 

Більшість вагітних жінок відчувають лише легку або помірну 

симптоматику гострих респіраторних захворювань/грипу. Іншими важливими 

симптомами є кашель, лихоманка та утруднене дихання. Більш тяжкі 

симптоми, такі як пневмонія та виражена гіпоксія, широко описані при 

інфікуванні COVID-19 людей похилого віку, пацієнтів з послабленим 

імунітетом та хронічними станами, такі як діабет, рак і хронічні захворювання 

легенів. Ці симптоми можуть виникнути й у вагітних, тому їх слід 

ідентифікувати і негайно розпочати лікування. 

 

Патологоанатомічна картина 

 

Морфологічні зміни тяжкого гострого респіраторного синдрому, який 

викликаний в тому числі COVID-19, залежать від стадії хвороби. 



 

 

В ексудативну (ранню) стадію переважають 

ознакивнутрішньоальвеолярного набряку як складової частини 

альвеолярногоушкодження, гострого бронхіоліту, альвеоло-геморагічного 

синдрому(внутрішньоальвеолярні крововиливи). Макроскопічно має 

місцекартина шокових легень: маса легких збільшена, легкі 

щільноїконсистенції, їхні поверхні  темно-вишневого кольору, лакового 

вигляду, нарозрізі - безповітряні, темно-вишневі, при натисканні з 

поверхоньрозрізів стікає темно-червона рідина,яка із зусиллям видавлюється з 

тканини. При гістологічному дослідженні виявляється внутрішньоальвеолярний 

набряк,гіалінові мембрани, що вистилають контури альвеолярних ходів і 

альвеол, десквамовані пласти потворних клітин альвеолярного епітелію (іноді у 

вигляді багатоядерних клітин), в частині порожнин альвеол можна 

виявитискупчення фібрину, в значній частині порожнин альвеол – скупчення 

еритроцитів, мають місце ознаки інтерстиціального запалення у вигляді 

лімфоїдної (лимфоцитарної інфільтрації). У клітинах епітелію трахеї і бронхів 

можна виявити вірусні частки. 

Починаючи з 7-и  діб від початку захворювання у продуктивну 

(пізню)стадію можна спостерігати поодинокі гіалінові мембрани, в 

отворахальвеол - фібрин і поліповидну фібробластичну тканину (те 

самевиявляється і вчастини респіраторних і термінальних бронхіол 

(облітеруючийбронхіоліт з пневмонією), плоскоклітинну метаплазію 

альвеолярного епітелію, у альвеолах– скупченнясидерофагів. Можуть 

зустрічатися ателектази, іноді - фіброателектази. 

Характерно потовщення міжальвеолярних перетинок за рахунок 

лімфоїдноїінфільтрації і проліферації альвеолоцитів II типу. 

 

V.ЛІКУВАННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

Умежах надання медичної допомоги необхідний моніторингстану 

пацієнта для виявлення ознак погіршення його клінічногостану. Пацієнти, 

інфіковані SARS-CoV-2, повинні отримуватипідтримуючу патогенетичну і 

симптоматичну терапію.Лікування коморбідних захворювань, станів і 

ускладненьздійснюється відповідно до клінічних рекомендацій,стандартів 

медичної допомоги даних захворювань, станів іускладнень. У цих методичних 

рекомендаціях представленітільки основні значущі особливості надання 

медичної допомогиданій групі пацієнтів при коморбідних захворюваннях, 

станах іускладненнях на підставі результатів аналізу лікування пацієнтів з 

іншими коронавірусними  інфекціями. 

 

Критерії госпіталізації 



 

 

 

За появи симптомів у контактної особи медичні працівники з’ясовують 

стан та приймають рішення щодо потреби госпіталізації чи надання медичної 

допомоги в амбулаторно-поліклінічних умовах.  

Госпіталізація за клінічними критеріями показана хворим з 

підозрою/підтвердженим COVID-19 при:  

- стані середньої тяжкості і тяжкому – ознаки пневмонії та/або дихальної 

недостатності (збільшення частоти дихальних рухів вище фізіологічної норми, 

кровохаркання, показник SpO2 при вимірюванні пульсоксиметром ≤ 93%) за 

наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії; 

- наявність клініко-інструментальних даних гострого респіраторного 

дистрес-синдрому (ГРДС);  

- наявність клініко-лабораторних даних сепсису та/або септичного шоку 

(синдрому системної запальної відповіді);  

- наявність клініко-лабораторних даних органної/системної недостатності 

окрім дихальної;  

- пацієнти, які відносяться до групи ризику розвитку ускладненьнезалежно 

від тяжкості їхнього стану: тяжкий перебіг артеріальної гіпертензії, 

декомпенсований цукровий діабет, імуносупресивні стани, тяжка хронічна 

патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, 

аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, цереброваскулярні 

захворювання в стадії декомпенсації), онкологічні захворювання;  

- пацієнти незалежно від тяжкості стану, в яких відзначається підвищення 

температури вище 38 °С, що погано піддається корекції (тимчасове, не більше 

ніж на 1-1,5 години зниження на тлі прийому жарознижуючих препаратів з 

наступним її підвищенням), ядуха, утруднене дихання, збільшення частоти 

дихальних рухів більше фізіологічної норми, кровохаркання,  шлунково-

кишкові симптоми (нудота, блювання, діарея), зміни психічного стану 

(сплутаність свідомості, загальмованість); 

- вагітні жінки з підозрою на COVID-19. 

Пацієнтів із легкою формою захворювання, які не відносяться до груп 

ризику розвитку ускладнень пацієнтів з COVID-19, рекомендовано лікувати 

амбулаторно (в домашніх умовах). Переводити на амбулаторне лікування також 

слід одужуючих пацієнтів,котрі вже не потребують цілодобового нагляду. 

Прийняття рішення про необхідність госпіталізації здійснюється з 

урахуванням важкості стану хворого та епідеміологічних факторів (проживання 

літніх людей, скупченнятощо ). 

 

 

 



 

 

Етіотропне лікування дорослих 

 

На сьогодні не існує жодного противірусного препарату, який би доказав 

свою ефективність проти COVID-19 в людей. Тривають численні рандомізовані 

контрольовані дослідження.Аналіз літературних даних за клінічним досвідом 

ведення пацієнтівз атиповою пневмонією, яка пов’язана з коронавірусами 

SARS-CoV і MERSCoV, дозволяє виділити кілька етіотропних препаратів, 

якірекомендовано використовувати в комбінації. Більшість пацієнтів (близько 

80%) не вимагатимуть призначення будь-якого лікування, в томучислі 

противірусних препаратів. 

Важливо визначити групу ризику чи фактори ризику, при наявностіяких 

раннє втручання буде потрібним навіть при легкому перебігу хвороби, а саме: 

• Старший вік пацієнтів 

• Чоловіча стать 

• Наявність супутніх захворювань, серед яких слід виділити: 

- Хронічні захворювання легень; 

- Серцево-судинні захворювання (включно із гіпертонічною хворобою 

таішемічною хворобою серця); 

- Цереброваскулярні захворювання; 

- Цукровий діабет. 

До противірусних препаратів відносятьсялопінавір + ритонавір, хлорохін, 

гидроксихлорохін, препаратиінтерферонів. Серед препаратів, які знаходяться на 

стадії клінічнихвипробувань у пацієнтів з COVID-19, можна відзначити також 

арбідол,ремдесівір, фавіпіравір. За опублікованими даними, зазначені лікарські 

препарати сьогодні також можуть застосовуються при лікуванні пацієнтів з 

COVID-19. 

Однак наявні на сьогодні відомості про результати лікування із 

застосуваннямданих препаратів не дозволяють зробити однозначний висновок 

про їхефективність / неефективністьу зв'язку з чим їх застосування допустимо 

за висновком  лікарської комісії в установленому порядку, у разі 

якщопотенційна користь для пацієнта перевищить ризик їх застосування. 

Комбінований препарат лопінавір + ритонавір використовується для 

лікування ВІЛ-інфекції та є інгібітором протеази вірусу. У дослідженнях було 

показано, що він також здатний пригнічувати активністьпротеази 

коронавирусу. Даний препарат знайшов своє застосування у лікуванніінфекції 

MERS-CoV і сьогодні використовується для терапії інфекції,спричиненої новим 

коронавірусом SARS-CoV-2.  

На даний час в Китаї ініційовано рандомізоване контрольоване 

дослідженняефективності та безпеки лопінавіру + ритонавіру у пацієнтів 

зCOVID-19. 



 

 

Інтерферон бета-1b (ІФН-β1b) володіє 

антипроліферативною,противірусною та імуномодулюючою активністю. У 

поточнихклінічних дослідженнях інфекції MERS-CoV ІФН-β1b 

використовується вкомбінації з лопінавір + ритонавір.  

Проведені раніше in vitroдослідження показали, що він проявляє 

максимальну активність упорівнянні з іншими варіантами інтерферонів (ІФН-

α1a, ІФН-α1b і ІФНβ1a). За рахунок здатності стимулювати синтез 

протизапальнихцитокінів препарати ІФН-β1b можуть здійснювати 

позитивнийпатогенетичний ефект. Незважаючи на те, що в 

рандомізованомуконтрольованому дослідженні, в якому брало участь 199 

пацієнтівлопінавір / ритонавір не показав статистично значущою ефективності 

у порівнянні зі стандартною терапією, ця комбінація залишається в 

клінічнихрекомендаціях багатьох країн. 

Навпаки, парентеральне застосування ІФН-α при тяжкій 

гострійреспіраторної інфекції (ТГРІ) може бути пов'язано з ризиком розвитку 

ГРДС внаслідок підвищення експресії прозапальних факторів.Рекомбінантний 

інтерферон альфа 2b (ІФН-α2b) у вигляді розчину дляінтраназального введення 

має імуномодулюючу,протизапальну і противірусну дію. Механізм 

діїзаснований на запобіганні реплікації вірусів, що потрапляють в 

організмчерез дихальні шляхи. 

Хлорохін є препаратом для лікування малярії та деякихінших 

протозойних інфекцій. Крім того, у зв'язку з протизапальним та  

імуносупресивним ефектом, він знайшов своє застосування у 

лікуванніпацієнтів з системними захворюваннями сполучної тканини, такими 

якревматоїдний артрит і червоний вовчак. Механізм дії хлорохінапроти деяких 

вірусних інфекцій вивчений не до кінця, в опублікованихданих відзначаються 

кілька варіантів його впливу на COVID-19,які перешкоджають проникненню 

вірусу до клітини та його реплікації.Гідроксихлорохін схожий за своєю 

структурою і механізмом дії зхлорохіном, завдяки протизапальнимта 

імунодепресивним властивостям він також знайшов своє застосування у 

лікуванні малярії та деякихсистемних захворювань сполучної тканини, а також 

розглядається як терапія інфекції COVID-19.  

У порівнянні з хлорохіном,гідроксихлорохін, ймовірно, має меншу 

цитотоксичність і більшвиражений противірусний ефект. У невеликому 

клінічному дослідженні було показано, що комбінація азитроміцину з 

гідроксихлорохіном підсилює противірусний ефект останнього.Перед 

призначенням хлорохина і гідроксихлорохіну, а також під часприйому цих 

препаратів слід приділити особливу увагу результату ЕКГ зокрема, інтервалу 

QT. Хлорохін і гідроксихлорохін мають кардіотоксичний ефект, і їх прийом 

може супроводжуватися розвитком, наприклад,синдрому подовженого 



 

 

інтервалу QT. Питання щодо призначення цих препаратів у разізміненої ЕКГ і 

про подальшу терапію в разі виникнення на лікуваннізмін ЕКГ вирішуються 

індивідуально, в тісній взаємодії зкардіологами. 

Для контролю кардіотоксичностігідроксихлорохіну, азитроміцину 

необхідне проведення інструментального та клінічного моніторингу, у тому 

числі інтервалу QT, у наступних груп пацієнтів з підвищеним ризиком: 

1. чоловіки старше 55 років, 

2. жінки старше 65 років, 

3. особи будь-якого віку, які мають в анамнезі серцево-

судиннізахворювання. 

ЕКГ призначається перед початком лікування, контроль здійснюється 1 

раз у 5 днів. Тривалість інтервалу QT коригованого оцінюється за формулою 

Bazett, вона не повинна перевищувати 480 мсек. При досягненніпорогового 

значення за рекомендацією лікаря-кардіолога індивідуальнопризначаються 

бета-адреноблокатори (бісопролол, карведилол, небіволол,метопролол). 

При появі скарг на аритмію, відчуття серцебиття, болі та дискомфорт в 

області серця, епізоди слабкості і запаморочення,синкопальні стани 

призначається позапланове ЕКГ. 

Для пацієнтів, які не включені у групи підвищеного 

ризикукардіотоксичності, проводиться клінічний моніторинг. при появіскарг 

призначається ЕКГ. 

Перелік можливих до призначення лікарських препаратів для етіотропної 

терапії COVID-19 наведено у таблиці 3.  

Рекомендовані схеми лікування в залежності від тяжкості захворювання 

наведені у таблиці 4. 

З огляду на відсутність об'єктивних доказівефективності застосування 

вищевказаних препаратів при COVID-19,призначення лікування повинно 

обов'язково супроводжуватися отриманнямдобровільного інформованої згоди 

пацієнта (або його законногопредставника). 

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, можливо призначення препаратів 

зпередбачуваною етіотропною ефективністю off-label (тобто застосування 

змедичною метою не відповідає інструкції для медичногозастосування), при 

цьому їх застосування повинно відповідати етичнимнормам. 

Вищевказана практика оцінки доцільності застосуваннялікарських 

препаратів поза показань, зазначених в інструкції помедичному застосуванню, є 

загальновизнаною в світі. У поточнихумовах поширення нової коронавірусної 

інфекції та обмеженості доказової бази по лікуванню COVID-19, 

використанняпрепаратів в режимі «off-label» для надання медичної 

допомогипацієнтам з коронавірусною інфекцією COVID-19 базується 

наміжнародних рекомендаціях, а також узгоджених експертних 



 

 

думках,заснованих на оцінці ступеня користі і ризику при використанні терапії 

врежимі «off-label. 

 

Етіотропне лікування у дітей 

 

У зв’язку з відсутністю доказової бази по ефективності будь-

якихпротивірусних препаратів для етіотропного лікування COVID-19 у 

дітей,призначення противірусних препаратів може ґрунтуватися на 

наявнихданих про їх ефективність при лікуванні сезонних гострих 

респіраторнихвірусних інфекцій, викликаних коронавірусами.  

З метою профілактикиінфекції і при легких формах захворювання 

можливе застосування препаратіврекомбінантного інтерферону альфа. 

Призначення інших противіруснихзасобіву кожному випадку повинно бути 

обґрунтовано лікарем-інфекціоністомі лікарем-педіатром. 

 

Етіотропне лікування у вагітних і породіль 

 

Етіотропне лікування COVID-19 жінок у період вагітності й період 

годуваннягруддю в даний час не розроблено. Рекомбінантнийінтерферон бета-

1b протипоказаний до застосування під час вагітності. 

Однак в якості етіотропної терапії можливо призначенняпротивірусних 

препаратів з урахуванням їхньої ефективності проти новогокоронавірусу за 

життєвими показаннями. В інших випадках слідвраховувати їх безпеку при 

вагітності і в період грудноговигодовування. 

Призначення препаратів лопінавір + ритонавір за наведеною нижче 

методикою можливо, в разі якщопередбачувана користь для матері перевищує 

потенційний ризик дляплода: 400 мг лопінавіру + 100 мг ритонавіру 

призначаються кожні 12 год протягом 14 днів в таблетованій формі.  

У разі неможливостіперорального прийому ці препарати (400 мг 

лопінавіру + 100 мг ритонавіру)вводяться через назогастральний зонд у вигляді 

суспензії (5 мл) кожні 12 годпротягом 14 днів. 

Лікування повинно бути розпочато якомога раніше, що в більшій 

мірізабезпечує одужання. Противірусні препарати вагітним зважким, або 

прогресуючим перебігом захворювання, необхідно призначати й в більш пізні 

терміни від початку захворювання. 

Вирішення питання про продовження грудного вигодовування залежить 

від тяжкостістану матері. 

 

 

 



 

 

Патогенетичне лікування 

 

Достатня кількість рідини (2,5-3,5 літри на добу і більше,  

немаєпротипоказань при соматичній патології). При вираженійінтоксикації, а 

також при дискомфорті в животі, нудоті і / або блювотіпоказані ентеросорбенти 

(діоксид кремнію колоїдний,поліметілсілоксанаполігідрат та інші). 

У пацієнтів, котрі перебувають у важкому стані (відділення реанімації та 

інтенсивноїтерапії) за наявності показань проводиться інфузійна терапія 

підобов'язковим контролем стану пацієнта, включаючи артеріальнийтиск, 

аускультативні ознаки стану легень, гематокрит (не нижче від 0,35 л / л) ідіурез.  

Слід з обережністю підходити до інфузійної терапії,оскільки надлишкові 

трансфузії рідин можуть погіршити насиченнякрові киснем, особливо в умовах 

обмежених можливостейштучної вентиляції легенів, а також спровокувати, або 

посилити,прояви ГРДС. 

У патогенезі ГРДС внаслідок інфекції COVID-19 основну рольвідіграє 

надмірна відповідь імунної системи з фатальним цитокіновим штормом, що 

стрімко розвиваються. Проведені дослідження показали, щосмертність при 

COVID-19 асоційована в тому числі з підвищенням рівняінтерлейкіну-6 (ІЛ-6). 

Деякі інгібітори рецепторів ІЛ-6 широковикористовуються для лікування 

ревматоїдного артриту, серед якихтоцілізумаб і сарілумаб. Більшість пацієнтів з 

COVID-19 в Китаї  використовували тоцілізумаб, який застосовувався при 

важкому респіраторному дистрес-синдромі з ознаками цитокінового шторму і 

дозволяв у більшостідосягти нормалізації температури тіла, зниження 

виразносвтіклінічних симптомів і потреби в кисні вже після 

одноразовогогуведення препарату (400 мг внутрішньовенно крапельно). 

З метою профілактики набряку головного мозку і набряку легенів 

пацієнтамдоцільно проводити інфузійну терапію на тлі форсованогодіурезу 

(фуросемід 1% 2-4 мл в / м або в / в болюсно). З метою поліпшеннявідходження 

мокроти при продуктивному кашлі призначають мукоактівніпрепарати 

(ацетилцистеїн, амброксол, карбоцистеїн). 

Бронхолітична інгаляційна терапія (з використаннямнебулайзера) з 

використанням сальбутамолу, фенотеролу, із застосуваннямкомбінованих 

засобів (іпратропію бромід + фенотерол) доцільнапри наявності 

бронхообструктивного синдрому. 

 

Патогенетичне лікування у вагітних та породіль 

 

Жарознижуючим препаратом першого вибору для вагітних є 

парацетамол, який призначається по 500-1000 мг до 4-х разів на день (не більше 

4-х г на добу!). У першому і другому триместрах вагітності може бути 



 

 

призначений целекоксиб(по 100-200 мг 2 рази на день протягом 3-5 днів, 

максимальна добова дозапри тривалому прийомі - 400 мг). У третьому 

триместрі вагітності целекоксиб протипоказаний. 

 

Симптоматичне лікування 

 

Симптоматичне лікування включає:  

- купіювання лихоманкипарацетамолом; 

- комплексну терапію риніту і/або ринофарингіту (зволожуючі/елімінаційні 

препарати, назальні деконгестанти); 

- комплексну терапію бронхіту (мукоактівні, бронхолітичні та іншізасоби). 

Парацетамол призначають при температурі вище від 38,0-38,5ºС.  

Припоганій переносимостівагітною високої температури, головних болях, 

підвищенніартеріального тиску і виразній тахікардії (особливо при 

наявностіішемічних змін або порушеннях ритму) парацетамол використовують 

і при більш низьких цифрах. Парацетамол вважається найбільш 

безпечнимпрепаратом для вагітних із числа жарознижуючих. 

Місцеве лікування риніту, фарингіту, при закладеності і/або  виділеннях з 

носа починають з сольових засобів для місцевого застосування наоснові 

морської води (ізотонічних, а при закладеності -гіпертонічних). У разі їх 

неефективності показані назальнідеконгенстанти. При неефективності або 

виразних симптомах можутьбути використані різні розчини з антисептичною 

дією. 

Заборонено давати системні кортикостероїди для лікування вірусної 

пневмонії або ГРВІ, якщо вони не показані з іншої причини. Необхідно уважно 

слідкувати за хворими в тяжкому стані з метою раннього виявлення ознак 

клінічного погіршення, таких як швидко прогресуюча дихальна недостатність 

та сепсис, і негайно призначити підтримуючу терапію за необхідності. 

Застосування своєчасної, ефективної та безпечної підтримуючої терапії є 

наріжним каменем терапії для пацієнтів, у яких розвиваються тяжкі прояви 

COVID-19. 

Симптоматичне лікування у вагітних та породіль 

 

Під час вагітності (I, II і III триместри), у післяпологовому 

іпісляабортному  періоді можливе застосування муколітичних 

засобів(амброксол 2-3 мл з фізіологічним розчином у співвідношенні 1:1 2-3 

рази надень) і  бронходилататорів (іпратропію бромід + фенотерол по 20 

крапель у 2-4 мл ізотонічного розчину 2 рази на день). Під час вагітності (I, II і 

IIIтриместри), в післяпологовому і післяабортному періоді в 



 

 

якостібронходилататора також може застосовуватися сальбутамол (2,5-5 мг в 5 

млізотонічного розчину 2 рази на день). 

Необхідним компонентом комплексної терапії є адекватнареспіраторна 

підтримка. Показники сатурації кисню повиннівизначатися у всіх вагітних з 

клінікою гострого респіраторногозахворювання і / або з пневмонією. 

Показаннями для переведення у відділення реанімації та інтенсивної 

терапії при коронавірусної інфекціїдля вагітних є швидкопрогресуюча ГДН 

(ЧД> 25 за 1 хв, SpO2 <92%, а такожінша органна недостатність (2 і більше 

балів за шкалою SOFA). 

 

Антибактеріальна терапія при ускладнених формах інфекції 

 

Пацієнтам, які госпіталізуються з діагнозом «пневмонія важкого 

перебігу», домоменту уточнення етіології пневмонії (вірусна, бактеріальна, 

віруснобактеріальна), у режимі упередженої  терапії повинна бути 

призначенаантимікробна терапія одним з наступних препаратів: амоксицилін 

/клавуланова кислота, респіраторний фторхінолон(левофлоксацин, 

моксифлоксацин), цефалоспорин 3 генерації (цефотаксим,цефтриаксон), 

цефтаролін фосаміл.  

Подальше прийняття рішення прозміну або скасування антибактеріальної 

терапії повинно базуватись наданих мікробіологічного дослідження і ПЛР. 

За умови виділення золотистих стафілококів уматеріалі, отриманомуз 

дихальнихшляхів (зразок, узятий при аспірації з трахеї і бронхів, чи при 

проведеннібронхо-альвеолярного лаважу) або у крові та інтерпретації їх 

якзбудників пневмонії або сепсису, рекомендується призначення оксациліну 

(добова доза - 12 грамів) або цефазоліну (добова доза 6 грамів). Привиділенні 

резистентних до метициліну золотистих стафілококів (MRSA),що вимагає 

певних анамнестичних даних (нещодавнє відвідування США) пацієнту 

призначають ванкоміцин (добова доза 2 г), цефтаролін (добова доза 1,8 

г),лінезолід (добова доза 1,2 г). 

Найбільш універсальними антибіотиками для лікування 

важкоїбактеріальної пневмонії є цефтаролін і лінезолід, так яквони мають 

високу активність щодо пневмококів (чутливих ірезистентних до пеніциліну) і 

стафілококів (чутливих ірезистентних до метициліну). Необхідно мати на увазі 

високумікробіологічну чутливість, але низьку клінічнуефективність 

застосування ванкоміцину у лікуванні пневмонії викликаноїзолотистими 

стафілококами, чутливими до метициліну. У відношенні лінезоліду необхідно 

враховувати низьку сироватковуконцентрацію препарату і, отже, обмеженість 

його використанняпри пневмонії, що супроводжується бактеріемією (септична 

форма). 



 

 

Бактеріальна пневмонія може розвинутися під час перебування в лікарні 

(особливу увагу слід приділити вентилятор-асоційованим пневмоніям).При 

необхідності лікування пневмонії, яка виникла під час проведенняштучної 

вентиляції легенів (ШВЛ) для лікування ГРДС дорослих абополіорганної 

недостатності, рішення про вибір і призначенняантибактеріальних препаратів 

приймається з урахуванням необхідностіпридушення нозокоміальної 

бактеріальної флори за данимимікробіологічного моніторингу та характеру 

попередньоїантимікробної терапії,. Рекомендовано  застосування карбопінемів 

(меропінем, іміпінем, ертапінем) 

 

Особливості антибактеріальної терапії у вагітних та породіль 

 

При ускладнених формах інфекції антибактеріальна терапія повиннабути 

призначена протягом перших 2-3 годин після госпіталізації. Пацієнткам з 

важким перебігом захворювання антибактеріальні препаративводяться 

внутрішньовенно. 

При вторинної вірусно-бактеріальній пневмонії (найбільш 

ймовірнізбудники - Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus і 

Haemophilus 

influenza) краще використовувати такі схеми антибіотикотерапії: 

- цефалоспорин III покоління ± макролід; 

- захищений амінопеніцилін ± макролід; 

При третинній бактеріальній пневмонії (найбільш ймовірнізбудники - 

метицилін штами Staphylococcus aureus,Haemophilus influenza) обгрунтовано 

призначення таких препаратів (врізних комбінаціях): 

- цефалоспорин IV покоління ± макролід; 

- карбапенеми; 

- ванкоміцин; 

- лінезолід. 

Необхідність здійснення антибактеріальної терапії є достатньою 

підставою для призначення перерахованих препаратів вагітним. До 

антибактеріальних лікарських засобів протипоказаних привагітності 

відносяться тетрациклін, фторхінолони, сульфаніламіди. 

 

Акушерська тактика при COVID-19 

 

Прогноз для матері та плоду залежить від триместру гестації, в якому 

виникло захворювання, наявності преморбідного фону (куріння, ожиріння, 

фонові захворювання органів дихальної системи та ЛОР-органів, цукровий 



 

 

діабет, ВІЛ-інфекція), ступеня тяжкості інфекційного процесу, наявності 

ускладнень і своєчасності початку противірусної терапії. 

Акушерська тактика визначається декількома аспектами: важкістю стану 

пацієнтки, станом плода та  терміном гестації.  

 

Вплив інфекції на плід 

 

Наразі відсутні, пов'язані з COVID-19 дані, які б свідчили про підвищений 

ризик невиношування або ранньої втрати вагітності. Звіти про випадки 

досліджень вагітності на ранніх термінах при SARS та MERS не демонструють 

переконливої залежності між інфекцією та підвищеним ризиком 

невиношування або втрати вагітності у другому триместрі.Оскільки немає 

даних про внутрішньоутробне інфікування плода COVID-19, наразі вважається 

малоймовірним спричинення вірусом вроджених вад плода. 

Однак при середньому ступені тяжкості та тяжкому перебігу 

захворювання у термінах гестації до 12 тижнів існує високий ризик 

перинатальних ускладнень, пов’язаних як з впливом вірусної інфекції, так і з 

ембріотоксичною дією лікарськихпрепаратів. Тому у таких пацієнток можливо 

переривання вагітності за наполяганням жінки після лікуванняінфекційного 

процесу. При відмові пацієнтки від переривання вагітностінеобхідна біопсія 

ворсин хоріона у терміні до 12-14-ти  тижнів, абоамніоцентез з 16-ти тижнів 

гестації для виявлення хромосомних аномалійплода. 

Переривання вагітності та розродження у розпал захворюванняпов’язане 

зі збільшенням показника материнської летальності і великимчислом 

ускладнень серед яких ускладнення основного захворювання і 

викликанінимакушерські ускладнення: розвиток і прогресування дихальної 

недостатності;виникнення акушерських кровотеч;антенатальна (інтранатальна) 

загибель плода;післяпологові гнійно-септичні ускладнення.  

 

 Жінки, госпіталізовані з приводу COVID-19, під час вагітності 

 

Якщо вагітні потрапляють до лікарні з погіршенням симптомів та з 

підозрою / підтвердженою інфекцією COVID-19, до них застосовуються такі 

рекомендації: 

- Після поступлення жінки рекомендується якнайшвидше організувати 

проведення планового мультидисциплінарного консиліуму в ідеалі за участю 

лікаря-консультанта (інфекціоніста, де це можливо), лікаря-акушера, акушерки 

та лікаря-акушерського анестезіолога. Висновки консиліуму слід обговорити з 

жінкою. При цьому слід пам'ятати проключові пріоритети — надання медичної 

допомоги жінці; відповідне місце надання медичної допомоги (наприклад, 

відділення інтенсивної терапії, ізоляція в інфекційному відділенні або іншому 

підходящому ізоляторі) провідним фахівцем; стурбованість щодо стану дитини; 



 

 

- Пріоритетом надання медичної допомоги має стати стабілізація стану жінки за 

допомогою використання стандартних методів підтримуючої терапії. 

Особливі рекомендації для вагітних: 

- Рентгенографічні дослідження у вагітних слід проводити, як і в невагітних 

дорослих пацієнтів; сюди належать рентгенографія та комп’ютерна томографія 

грудної клітки. Необхідно докладати зусиль для захисту плода від 

радіоактивного опромінення, як це передбачено звичайними протоколами; 

- Частоту та необхідність застосування моніторингу серцевого ритму плода слід 

розглядати індивідуально, беручи до уваги гестаційний вік плода та стан 

матері.  

-  Якщо термінове розродження необхідне через показання з боку плода, його 

слід прискорити, як за нормальних умов, доки стан матері залишається 

стабільним; 

- Якщо потрібна стабілізація стану матері перед пологами, вона є пріоритетним 

завданням, яке стосується всіх інших невідкладних ситуацій, пов'язаних з 

вагітністю, наприклад, тяжкої прееклампсії; 

- Члени мультидисциплінарної команди повинні здійснити індивідуальну 

оцінку стану жінки, яка повинна враховувати: стан матері, стан плода, 

потенціал для поліпшення стану після елективних пологів і термін вагітності.  

Пріоритетним завданням завжди має бути стан здоров'я матері; 

- Відсутні жодні докази, які стверджують, що рутинне застосування стероїдів 

для дозрівання легенів плода завдає будь-якої шкоди в контексті лікування 

інфекції COVID-19. Таким чином, стероїди слід призначати за показаннями. Як 

завжди, термінове розродження не повинне відкладатись задля їх введення. 

 

Допомога вагітним в антенатальному періоді після підтвердження 

захворювання COVID-19 

Подальша допомога в антенатальному періоді повинна бути організована 

через 14 днів після закінчення гострого періоду хвороби. Цей 14-денний період 

може бути скорочений на підставі отримання інформації про одужання після 

інфікування. Через 14 днів після закінчення гострого періоду захворювання 

рекомендується виконати УЗД для спостереження за ростом плода. Хоча зараз 

відсутні докази того, що затримка росту плода (ЗРП) є ризиком, пов'язаним з 

інфекцією COVID-19, ЗРП спостерігалась у двох третин вагітних із SARS, а в 

одному випадку захворювання на MERS спостерігалось відшарування 

плаценти. Таким чином, ультразвуковий нагляд за станом плода здається 

доцільним. 

Рекомендації для вагітних медичних працівників 

Виходячи з наявних знань, вагітні медичні працівники не більш чутливі 

до дії вірусу чи його ускладнень, ніж їхні невагітні колеги. Однак даних про це 



 

 

недостатньо, щоб стверджувати про безпечність перебування вагітних 

медичних працівників  

Розродження жінок із COVID-19 

Розродження здійснюється за акушерськими показами, перевага 

надається спонтанним пологам через природі пологові шляхи.  

У разі розвитку спонтанної пологової діяльності в розпал захворювання 

(пневмонії) пологи переважно вести через природні пологові шляхи під 

моніторним контролем стану матері та плоду. 

Кращим методом знеболювання пологів є реґіонарна аналгезія при 

відсутності протипоказань.  

Противірусна, антибактеріальна, детоксикаційна терапія, респіраторна 

підтримка під час пологів проводяться за показаннями. 

У другому періоді пологів для профілактики розвитку дихальної та 

серцево-судинної недостатності слід обмежити потуги. За потреби швидкого 

закінчення пологів слід застосувати вакуум-екстракцію плода, або акушерські 

щипці у залежності від акушерської ситуації. 

Кесарів розтин виконується при наявності виключно акушерських 

показань. Однак при неможливості усунення гіпоксії на тлі ШВЛ, або при 

прогресуванні дихальної недостатності, розвитку альвеолярного набряку 

легенів, а також при рефрактерному септичному шоці за життєвими 

показаннями в інтересах матері і плоду показано екстрене абдомінальне 

розродження (кесарів розтин) з проведенням всіх необхідних заходів щодо 

профілактики коагулопатичної та гіпотонічної акушерської кровотечі. 

У разі критичного погіршення стану матері, невідворотного/неминучого 

летального результату для матері також виконується кесарів розтин з метою 

спроби збереження життя плода. 

За умови погіршення стану матері у терміні вагітності до 20 тижнів 

екстрений кесарів розтин можна не проводити, тому що вагітна матка в цьому 

терміні не впливає на серцевий викид. У терміні вагітності 20-23 тижні 

екстрений кесарів розтин проводиться для збереження життя матері, але не 

плода, а в терміні понад 24 тижнів - для порятунку життя матері і плода. 

Дострокове розродження жінок має здійснюватися у закладі, що може 

забезпечити адекватну неонатальну допомогу новонародженій дитині з малою 

та критично малою масою тіла.   

Анестезіологічне забезпечення операції кесаревого розтину. При 

тяжкому перебігу захворювання у відсутності ознак виразної поліорганної 

недостатності (до 2- х балів за шкалою SOFA) можливо застосування 

регіонарних методів знеболювання на тлі респіраторної підтримки, при 

виразній поліорганній недостатності – тотальна внутрішньовенна анестезія з 



 

 

ШВЛ. У пацієнток з легким перебігом захворювання – регіонарне 

знеболювання за інформованою згодою. 

Усім пацієнткам, незалежно від терміну вагітності, показана 

профілактика кровотечі. 

У всіх випадках питання про час і метод розродження вирішується 

індивідуально. 

Післяпологовий період 

 

Догляд за новонародженими 

Існують обмежені дані, необхідні для визначення принципів післяпологового 

менеджменту дітей, народжених від матерів, які в ІІІ триместрі вагітності 

показали позитивні результати тесту на COVID-19. Наразі немає жодних 

доказових даних про вертикальну передачу вірусу (в антенатальному періоді). 

Всім дітям, народженим від жінок з підозрою або підтвердженим інфікуванням 

COVID-19 також потрібно здати аналіз на COVID-19. 

Дані літератури з Китаю радять роздільно ізолювати заражену матір та її 

дитину на строк протягом 14 днів. Ця настанова може змінюватися по мірі 

розвитку знань про захворювання. 

Усім дітям, народженим від COVID-19-позитивних матерів за потреби 

потрібно забезпечити відповідний ретельний моніторинг та ранній догляд. 

Немовлятам, народженим від матерів, які показали позитивний результат тесту 

на COVID-19, після виписки потрібний нагляд неонатолога та постійне 

спостереження. 

Годування немовлят 

Заспокоює, що в шести досліджених випадках захворювання з Китаю грудне 

молоко було негативним на наявність COVID-19; однак, враховуючи невелику 

кількість випадків, ці докази слід трактувати з обережністю. Основним ризиком 

для немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні, є тісний контакт з 

матір'ю, яка, ймовірно, розповсюджує інфекцію з крапельками рідини, що 

потрапляють в повітря. Зважаючи на наявні факти, ми підтверджуємо, що 

користь від грудного вигодовування переважає будь-які потенційні ризики 

передачі вірусу через грудне молоко. Однак ризики та переваги грудного 

вигодовування, включаючи ризик утримання дитини в безпосередній 

близькості від матері, потребують обговорення та індивідуального підходу. Ця 

настанова може зазнавати змін по міруі розвитку знань. 

Жінкам, які бажають годувати своїх малят грудьми, слід дотримуватись 

запобіжних заходів, щоб обмежити поширення вірусу на дитину: 

● мити руки перед торканням дитини, молочного насоса або пляшок; 

● намагатись уникати кашлю або чхання на дитину під час годування; 



 

 

● започаткувати носіння маски для обличчя (за її наявності) під час годування 

грудьми; 

● дотримуватися рекомендацій щодо очищення насоса після кожного 

використання; 

● звернутися до іншої особи, щоб попросити її годувати немовля зцідженим 

молоком. 

Для жінок, що годують дітей за допомогою пляшки з молочною сумішшю 

або зцідженим молоком, рекомендується суворо дотримуватись правил 

стерилізації. У випадку зцідження матерями грудного молока в умовах лікарні, 

слід використовувати спеціальний молочний насос. 

 

Виписка із пологового стаціонару вагітних і породіль з COVID-19  

 

Клінічними критеріями виписки зі стаціонару вагітних іпороділь є: 

- нормальна температура тіла протягом 3-х днів; 

- відсутність симптомів ураження респіраторного тракту; 

- відновлення порушених лабораторних показників; 

- відсутність акушерських ускладнень (вагітності, післяпологового 

періоду). 

Виписка зі стаціонару проводиться після дворазового 

негативногорезультату лабораторного дослідження на наявність РНК SARS-

CoV-2методом ПЛР з інтервалом не менше 1 дня. 

 

Основні принципи терапії невідкладних станів 

 Інтенсивна терапія гострої дихальної недостатності 

 

Показання для переведення у відділення реанімації та інтенсивної терапії 

дорослих (досить одного зкритеріїв): 

- початкові прояви і клінічна картина швидкопрогресуючої ГДН: 

- наростаюча і виражена задишка; 

- цианоз; 

- ЧД> 30 за хвилину; 

- SpO2 <90%; 

- артеріальний тиск АТ сист. <90 мм рт. ст; 

- шок (мармуровість кінцівок, акроцианоз, холодні кінцівки,симптом 

уповільненої судинної плями (> 3 сек), лактат більше від 3 ммоль / л); 

- дисфункція центральної нервової системи (оцінка за шкалою коми Глазго 

менше 15 балів); 

- гостра ниркова недостатність (сечовиділення <0,5 мл / кг / год протягом 1 

години або підвищення рівня креатиніну в два рази від нормального значення); 



 

 

- печінкова дисфункція (збільшення вмісту білірубіну вище від 20мкмоль /л 

протягом 2-х днів або підвищення рівня трансаміназ у два рази ібільше від 

норми); 

- коагулопатія (число тромбоцитів <100 тис / мкл або їх зниження на 50%від 

найвищого значення протягом 3-х днів). 

Необхідно забезпечити достатню кількість рідини привідсутності 

протипоказань і зниженні діурезу (5-6 мл / кг / год), загальна кількість якої 

може бути збільшена при підвищенні втрат з шлунково-кишкового тракту 

(блювота, діарея). Використання ентеросорбентів (діоксиду кремніюколоїдного, 

поліметілсілоксана полігідрат і ін.). 

У пацієнтів у важкому стані при наявності показань інфузійнатерапія 

проводиться виходячи з розрахунків 5-6-8 мл / кг / год з обов'язковимконтролем 

діурезу і оцінкою розподілу рідини. 

Показання для переведенняу відділення реанімації та інтенсивної терапії 

дітей: 

- наростання цианозу і задишки у спокої; 

- показники пульсоксиметрії нижче 92% -94%; 

- задишка: діти до 1 року - більше 60 за хв, діти до 5 років - більше 40 за 

хв,старше 5 років - більше 30 за хв; 

- поява кашлю з домішкою крові у мокроті, болю або тяжкості в грудях; 

- поява ознак геморагічного синдрому; 

- зміни психічного стану, сплутаність свідомості абозбудження, судоми; 

- повторна блювота; 

- зниження артеріального тиску і зменшення сечовиділення; 

- збереження високої лихоманки (більше 4-5 діб) з рефрактерністю 

дожарознижувальних засобів і розвитком важких ускладнень. 

Розчини для інфузійної терапії: 

- кристалоїдні препарати (розчини електролітів) ізотонічні (розчин Рінгера, 

ізотонічний розчин); 

- розчини вуглеводів (10% розчини глюкози), 

- при зниженні рівня альбуміну - 10% розчин альбуміну до 10 мл / кг / добу. 

Інфузійна терапія проводиться під обов’язковим контролем стану 

пацієнта, його артеріального тиску, оцінки аускультативної картини в легенях, з 

контролем величини гематокриту та діурезу (гематокритне нижче 0,35 і діурез 

не нижче 0,5 мл / кг / год). Гіпотонічні кристалоїднірозчини, розчини на основі 

крохмалю не рекомендуються до застосування. 

Необхідно вести пацієнтів у нульовому або невеликому негативному 

балансі. 

Для профілактики набряку головного мозку при зниженні діурезу та 

затримці рідини, доцільно разове призначення фуросеміду 0,5-1 мг / 



 

 

кгвнутрішньом’язово або внутрішньовенно, манітол 0,5-1,0 г на 1 кг 

внутрішньовенно. За показами - переливання 20% р-ра альбуміну,ШВЛ, 

локальна гіпотермія. Необхідний контроль і корекція РаО2 / FiO2 (у крайньому 

випадку - SatO2) і РaСО2 (35-45 мм рт. ст.), Na + (145-150 ммоль / 

л),осмолярності (310-320 мОсм / кг), альбуміну (≥ 40 г / л) в крові і діурезу (60 

≥мл / год). Бажаний контроль внутрішньочерепного тиску на рівні ≤ 20 мм 

рт.ст. 

 

Інтенсивна терапія  при гострій дихальній недостатності 

 

Розвиток гострої дихальної недостатності є одним знайбільш частих 

ускладнень важкої вірусної пневмонії,викликаної COVID-19та наслідком 

невідповідності внутрішньолегеневої вентиляції та перфузії або шунту і 

зазвичай потребує механічної вентиляції. Подача кисню може скоригувати 

гіпоксемію та зменшити вторинні пошкодження органів, викликані 

респіраторним дистрес-синдромом та гіпоксемією. 

Мета оксигенотерапії: підтримка сатурації крові (SpO2) на рівні 93%-96% 

для пацієнтів безхронічного захворювання легень та на рівні 88%-92% для 

пацієнтів з хронічною дихальноюнедостатністю II типу. 

Оксигенотерапія не потрібна пацієнтам з сатурацією крові (SpO2) більше, 

ніж 93% та дляпацієнтів без явних симптомів респіраторного дистрес-

синдрому, які не отримуютьоксигенотерапії. Наполегливо рекомендується 

оксигенотерапія пацієнтам із симптомамиреспіраторного дистрес-синдрому. 

Слід зазначити, що деякі пацієнти у важкому стані зPaO2/FiO2 <300 не мали 

явних симптомів респіраторного дистрес-синдрому. 

Вибір методу респіраторної підтримки в залежності від тяжкості 

ГДН: 

Таблиця 1 

 

тяжкість(виразність) 

ГДН 

метод респіраторної 

терапії 

Основна ціль, 

критерії 

ефективності 

 

прояви середньої 

тяжкості (в тому 

числі 

початкові) 

оксигенотерапія через 

лицьову маску або 

носові канюлі 

поліпшення 

оксигенації 

середньо-тяжкий та 

тяжкий стан 

оксигенотерапія через 

високопоточні канюлі 

або неінвазивна ШВЛ 

стабілізація 

стану і поліпшення 

оксигенації 



 

 

важке і крайньої 

тяжкості 

інтубація трахеї і 

переведення на ШВЛ 

стабілізація 

стану і поліпшення 

оксигенації 

 

Алгоритм надання допомоги при розвитку дихальної 

недостатностібудується на підставі загальних принципів респіраторної терапії, 

яківключають в себе прості методи (оксигенотерапія через маску, 

носовіканюлі), у разі якщо дихальна недостатність перебігаєу компенсованій 

формі.  

Оптимальним рівнем ефективності кисневої терапії є підвищення 

сатурації кисню вище від 90%, абонаявність ефекту помітного і стійкого 

зростання цього показнику. При цьомунижній поріг РаО2 не повинен бути 

нижчим від 55-60 мм.рт.ст. 

Показання до неінвазивної вентиляції: 

- тахіпное (більше 25 рухів за хвилину для дорослих), яка не зникає після 

зниження температури тіла; 

- PaO2 <60 мм.рт.ст. або PaO2 / FiO2 <300; 

- PaCO2> 45 мм.рт.ст .; 

- pH <7,35; 

- Vt <4-6 мл / кг (дихальний об'єм (мл) / маса тіла (кг) пацієнта);  

- SpO2 <93% 

Абсолютні протипоказання до проведення НІВЛ: 

вираженаенцефалопатія, відсутність свідомості; аномалії і деформації 

лицьовогоскелету, що перешкоджають накладенню маски. 

Подача кисню через ніс з високим потоком (НКВП) або неінвазивна 

вентиляція (НІВ) застосовується лише у деяких пацієнтів з гіпоксемічною 

дихальною недостатністю. Пацієнти, які отримували терапію НІВ, мають 

високий ризик неефективності лікування. У деяких пацієнтів у важкому стані 

спостерігається швидка прогресія до ГРДС. Надмірний тиск може спричинити 

роздування шлунка і непереносимість NIV, які можуть спричиняти аспірацію та 

погіршувати ураження легень. 

Пацієнтів, які отримували НКВП або НІВ слід ретельно спостерігати 

стосовно погіршення клінічного стану. Системи НКВП можуть подавати 60 

л/хв потоку газу і FiO2 до 1,0; педіатричні схеми зазвичай працюють лише до 

15 л/хв, і багатьом дітям потрібен контур для дорослих, щоб забезпечити 

достатній потік. Порівняно зі стандартною терапією киснем, НКВП зменшує 

потребу в інтубації. Пацієнти з гіперкапнією (загострення обструктивної 

хвороби легенів, кардіогенний набряк легень), гемодинамічною нестабільністю, 

поліорганною недостатністю або порушенням психічного стану зазвичай не 



 

 

отримують НКВП, хоча нові дані припускають, що НКВП може бути 

безпечним для пацієнтів із легкою та помірною гіперкапнією.  

Пацієнти, які отримують НКВП, повинні знаходитись у контрольованих 

умовах з досвідченим медичним персоналом, здатним до ендотрахеальної 

інтубації, якщо стан пацієнта гостро погіршиться або не покращиться після 

короткого випробування (близько однієї години). Рекомендується 

використовувати НІВ з подвійним контуром. Між маскою і клапаном видиху 

слід встановити вірусний фільтр при застосуванні NIV з однією трубкою. 

Маски відповідного розміру повинні бути обрані для зменшення ризику 

поширення вірусу внаслідок витоку повітря. 

Потреба в інтубації трахеї у пацієнтів залежить від прогресування 

захворювання, загальногостану та ускладнень у пацієнтів зі стабільним станом, 

але з низьким індексом оксигенації (<100мм рт. Ст.). Таким чином детальна 

оцінка клінічного стану пацієнтів є дуже важливою передприйняттям рішення. 

Інтубація трахеї повинна бути проведена якомога раніше у пацієнтів зіндексом 

оксигенації меншим, ніж 150 мм рт. ст., прогресуванням респіраторного  

дистрес-синдрому або розвитком поліорганної недостатності протягом 1-2 

годин після початкувисокопоточної назальної оксигенотерапії (60 л / хв) з 

високою концентрацією кисню (> 60%). Пацієнтів літнього віку (> 60 років) з 

великою кількістю ускладнень або PaO2/FiO2 меншим, ніж200 мм рт. ст. слід 

лікувати у відділенні інтенсивної терапії. 

Ендотрахеальна інтубація повинна проводитися навченим та досвідченим 

лікарем із дотримання повітряних заходів безпеки. Пацієнти з ГРДС, особливо 

маленькі діти або ті, хто страждає ожирінням, або вагітні, можуть мати швидкі 

втрати кислотно-основного балансу під час інтубації. Попередню оксигенацію 

100% FiO2 протягом п’яти хвилин проводять за допомогою маски для обличчя 

з мішком з резервуаром, клапанною маскою, НКВП або НІВ.  

Показання до ШВЛ: 

- неефективність проведення неінвазивної вентиляції легенів; 

- неможливість проведення неінвазивної вентиляції легенів (зупинка 

дихання, порушення свідомості, психіки пацієнта); 

- наростаюча задишка, тахіпное (більше 35 рухів в хвилину), яка не 

зникає після зниження температури тіла; 

- PaO2 <60 мм.рт.ст. або PaO2 / FiO2 <200; 

- PaCO2> 60 мм.рт.ст .; 

- pH <7,25; 

- Vt <4-6 мл / кг (дихальний об'єм (мл) / маса тіла (кг) пацієнта); 

- SpO2 <90%. 

Рекомендовані особливості проведення ШВЛ: 

- P пікове <35 см.вод.ст .; 



 

 

- P плато <30 см.вод.ст .; 

- Рівень ПДКВ регулюється за величиною SpO2 (мінімально достатньо -92%) і 

параметрами гемодинаміки. 

У процесі проведення респіраторної підтримки слід використовувати такі 

основні положення: 

- дихальний обсяг (ДО, Vt) - не більше 4-6 мл / кг ідеальної маси 

тіла(«Протективна» ШВЛ); 

- частота дихання і хвилинний обсяг вентиляції (MVE) – мінімально необхідні, 

для підтримки РаСО2 на рівні менше 45 мм.рт.ст. (крім методології 

«допустимої гіперкапнії»); 

- вибір РЕЕР - мінімально достатній для забезпечення максимального 

рекрутування альвеол і мінімального перероздування альвеол і пригноблення 

гемодинаміки ( «протективна» ШВЛ); 

- синхронізація пацієнта з респіратором - використання седативноїтерапії 

(відповідно до протоколу седації) і при важкому перебігу ГРДС нетривалої 

(зазвичай, менше 48 годин) міоплегії, а не гіпервентиляції (PaCO2 <35 

мм.рт.ст); 

- дотримання протоколу відлучення пацієнта від апарату ШВЛ – щодня 

необхідно оцінювати критерії припинення ШВЛ. 

При виборі режиму вентиляції клінічне рішення приймається в 

основному з урахуванням чотирьох важливих факторів: можливого 

перерозтягнення легенів об’ємом або тиском, ступеня артеріального насичення 

гемоглобіну киснем, артеріального рН, фракційної концентраціїкисню 

(токсичний вплив кисню). 

Проведення «безпечної» ШВЛ можливо як в режимах з керованим тиском 

(PC), так і в режимах з керованим об’ємом (VC). При цьому в режимах з 

керованим об’ємом бажано використовувати спадну форму струс- потоку, так 

як вона забезпечує кращийрозподіл газу в різних відділах легень і менший тиск 

у дихальних шляхах. На даний час відсутні переконливі дані про перевагу будь-

якого з допоміжних режимів респіраторноїпідтримки. При застосуванні 

керованих режимів респіраторноїпідтримки слід якомога швидше перейти до 

режимам допоміжноївентиляції. 

Гіперкапнія дозволена, якщо досягається мета pH 7,30-7,45. Для 

забезпечення синхронізації з апаратом штучної вентиляції легень і досягнення 

цільових об’ємних показників може знадобитися застосування глибокої седації. 

Хоча високий РЕЕР (плато-тиск – PEEP) може точніше прогнозувати 

збільшення смертності при ГРДС порівняно з високим об'ємом вдиху або 

тиском плато, RCT рестриктивних вентиляційних стратегій, орієнтованих на 

тиск плато, наразі недоступні. 



 

 

Пацієнтам із вираженим ГРДС рекомендується вентиляція легень у прон-

позиції (на животі) протягом > 12 годин на день. Застосування вентиляції у 

положенні на животі рекомендується для дорослих та дітей з тяжким ГРДС, але 

безпечне її виконання можливе виключно за наявності необхідних людських 

ресурсів та досвіду. Для хворих на ГРДС без гіпоперфузії тканин 

використовується поміркована рестриктивна стратегія внутрішньовенних 

інфузій, головний ефект якої полягає у скороченні тривалості вентиляції. У 

пацієнтів із помірним та тяжким ГРДС пропонується вищий PEEP замість 

нижчого PEEP. Титрування PEEP вимагає врахування переваг (зменшення 

ателектазів та поліпшення стану альвеол) проти ризиків (кінцеве 

перенапруження вдиху, що призводить до ураження легень та більш високого 

опору легеневих судин). Титруванням PEEP на основі FiO2, необхідного для 

підтримання SpO2, слід проводити за доступними таблицями.  

Моніторинг пацієнтів здійснюється з метою виявлення осіб, які реагують 

на первісне застосування вищого PEEP або іншого протоколу рекрутмент 

маневру, та пропонується припинити ці втручання у нереагуючих осіб. У 

пацієнтів із середньотяжким ГРДС (PaO2/FiO2 < 150) нервово-м’язову блокаду 

шляхом безперервної інфузії не слід застосовувати рутинно. Постійна нервово-

м’язова блокада може бути розглянута у пацієнтів з ГРДС у певних ситуаціях: 

виражена десинхронізація з респіратором, незважаючи на седацію, таким 

чином, що обмеження припливного обсягу не може бути надійно досягнуто; за 

рефрактерної гіпоксемії або гіперкапнії. Необхідно уникати відключення 

пацієнта від ШВЛ, що призводить до втрати PEEP та ателектазу.  

Припинення респіраторної підтримки 

Питання про припинення ШВЛ може бути поставлене тільки в 

умовахрегресу дихальної недостатності пацієнта. Принциповими моментами 

готовності є: 

• Відсутність неврологічних ознак набряку головного мозку(наприклад, 

можна «відлучати» пацієнтів у вегетативному стані) і патологічних ритмів 

дихання 

• Повне припинення дії міорелаксантів і інших препаратів,що 

пригнічують дихання 

• Стабільність гемодинаміки і відсутність життєво небезпечних порушень 

• Відсутність ознак серцевої недостатності (збільшеннясерцевого викиду 

у процесі зниження респіраторної підтримки -показник успішності 

«відлучення») 

• Відсутність гіповолемії і виражених порушень метаболізму 

• Відсутність порушень кислотно-основного стану 

• PvO2> 35 мм рт.ст. 



 

 

• Відсутність виразних проявів ДВС-синдрому (клінічнозначущої 

кровоточивості або гіперкоагуляції) 

• Повноцінна нутритивна підтримка пацієнта перед і під часпроцесу 

«відлучення» від респіратора, компенсовані електролітнірозлади, 

• Температура менше 38 ° С. 

У будь-якому випадку, при розвитку важкої дихальної недостатності 

доцільним є початок традиційної ШВЛ. Затягувати використання ШВЛ можна, 

так як розвиток важкої пневмонії стає некерованим і розвивається тяжка 

гіпоксемія. Тому оцінка стану дихання і газообміну здійснюється постійно в 

процесі лікування пацієнта. При спробі забезпечення прийнятною оксигенацією 

не слід вибирати надмірно «жорсткі» режими вентиляції (МАР не вище 30 

см.вод.ст). при відсутності стабілізації газообміну при проведенні ШВЛ, 

подальше посилення режимів вентиляції може викликати легеневі механічні 

ушкодження (пневмоторакс, формування булл). 

При цьому доцільно переводити пацієнта на ЕКМО зі зниженням режимів 

вентиляції і забезпечення ефекту «спокою» легким. Можна, 

можливовикористовувати вено-венозну ЕКМО при відсутності явищ серцевої 

недостатності, а при її розвитку - вено-артеріальну ЕКМО.  

При «відлученні» пацієнта від ШВЛ можливе 

використаннявисокочастотної ШВЛ зі збереженням спонтанного дихання. 

Протипоказання: 

1. наявність геморагічних ускладнень і зниження рівнятромбоцитів нижче 

критичних значень (менше 50 000), наявність клінікивнутрішньочерепних 

крововиливів; 

2. вага дитини менше 2 кг. 

Цільові орієнтири оксигенації - сатурація не нижче 90%. При розвитку 

септичного шоку лікування стандартне і традиційне, спрямоване настабілізацію 

волемічного статусу (кристалоїди зі швидкістю 10-20мл / кг / год, призначення 

вазопресорів і інотропів). 

Призначення вазопрессорів доцільно при зниженні артеріального тиску. 

Адреналінвводиться в дозі від 0,2 до 0,5 мкг / кг / хв. Однак доза адреналіну 

може бутизбільшена до 1 і навіть 1,5 мкг / кг / хв. 

Введення норадреналіну, допаміну і добутаміну доцільно при зниженні 

скоротливості міокарду і розвитку серцевої недостатності.Особливо важливо, 

оцінюючи волемічний статус, запобігтиможливому розвитку гіперволемії. 

При розвитку олігурії і нирковій  недостатності при септичномушоці 

необхідно своєчасно почати процедуру ультрагемодіафільтраціі. 

Як пульс-терапія в режимі короткого курсу можнавикористовувати 

глюкокортикоїди (гідрокортизон 5 мг / кг / с і преднізолон (0,5-1 мг / кг / с). 

 



 

 

 

 

 

Проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації 

При важкій рефракторній гіпоксемії показано проведення 

екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Основним показанням є 

ГРДС середньої тяжкості і тяжкого перебігу з тривалістю проведення будь-якої 

ШВЛ (інвазивної або неінвазивної) не більше 5 діб. 

На даний час є достатньо даних, які свідчать про можливі перспективи 

даного методу. Швидкість прогресування ГДН у пацієнтів з важкою 

позалікарняною пневмонією диктує необхідністьздійснити завчасний контакт з 

центрами, котрі володіютьможливостями проведення ЕКМО. 

ЕКМО проводиться у відділеннях, які мають досвід використання 

даноїтехнології: стаціонари, в яких є фахівці, в т.ч. хірурги,перфузіологи, що 

володіють технікою канюлізаціі центральних судин іналаштування ЕКМО.  

Показання і протипоказання до ЕКМО: 

Таблиця 2 

Потенційні 

показання до 

ЕКМО 

•PaO2/FiO2 < 80 мм рт.ст. (незалежно від рівня PEEP); 

•Pplat ≤ 30 мм рт.ст., PaCO2 > 55 мм рт.ст.; 

•розвиток пневмотораксу, витік повітря > 1/3 об’єму вдиху, 

протягом > 48 год.; 

•погіршення кровообігу, доза норепінефрину > 1 мкг/(кг × 

хв); 

•серцево-легенева реанімація, підтримка життєдіяльності in 

vitro – екстракорпоральнасерцево-легенева реанімація 

(ECPR). 

Протипоказання 

до ЕКМО 

• Важкі супутні захворювання з очікуваноїтривалістю життя 

пацієнта не більше 5років; 

• Поліорганна недостатність або SOFA> 15балів; 

• Немедикаментозна кома (внаслідок інсульту); 

• Технічна неможливість венозного абоартеріального 

доступу; 

• Індекс маси тіла> 40 кг / м2 

 

Септичний шок у хворих на COVID-19 

Лікування пацієнтів з септичним шоком: 

1. При септичному шоці слід негайно здійснитивнутрішньовенну 

інфузійну терапію кристалоїдними розчинами (30мл / кг, інфузія одного літра 

розчину повинна здійснитися протягом 30хвилин або менше). 



 

 

2. Якщо стан пацієнта в результаті болюсної інфузії розчину 

неполіпшується і з'являються ознаки гіперволемії (тобто вологі хрипи 

приаускультації, набряк легенів за даними рентгенографії грудної клітини), 

тонеобхідно скоротити обсяги уведених розчинів, або припинити інфузію. 

Не рекомендується використовувати гіпотонічні розчини або 

розчиникрохмалю. 

3. При відсутності ефекту від стартової інфузійної терапії 

призначаютьвазопресори (норадреналін, адреналін (адреналін) і дофамін). 

Вазопресори рекомендується вводити в мінімальних дозах, які 

забезпечуютьпідтримку перфузії (тобто систолічний артеріальний тиск> 90 мм 

рт. ст.), через центральний венозний катетер під суворим контролем 

швидкостівведення, з частою перевіркою показників тиску крові. При 

ознакахзниження тканинної перфузії вводять добутамін. 

4. Пацієнтам з персистуючим шоковим станом, якимпотрібно підвищення 

доз вазопресорів, доцільно внутрішньовенневведення гідрокортизону (до 200 

мг / добу) або преднізолону (до 75 мг / добу). 

Експерти ВООЗ рекомендують при коронавирусной інфекції 

застосовувати, за можливістю, невисокі дози і нетривалі курси. 

5. При гіпоксемії з SpO2 <90% показана киснева терапія, починаючизі 

швидкості 5 л / хв з подальшим титруванням до досягнення цільовогорівня 

SpO2 ≥ 90% у невагітних дорослих і дітей, у вагітних пацієнток - до SpO2 ≥ 92-

94%. 

Профілактика ускладнень та інфекційних хвороб, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 

Для скорочення днів інвазивної ШВЛ необхідно використовувати 

протоколи відлучення, що включають щоденну оцінку готовності до 

спонтанного дихання. Звести до мінімуму безперервну або періодичну седацію, 

орієнтуючись на конкретні кінцеві точки титрування (легка седація, якщо не 

протипоказана), або з щоденним перериванням седації. 

З метою  зниження захворюваності на вентилятор-асоційовану пневмонію 

пероральна інтубація є кращою, ніж носова інтубація у підлітків та дорослих. 

Для профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії необхідно тримати 

пацієнта у напівлежачому положенні (підйом голови в ліжку 30-45º). З 

використанням закритої відсмоктувальної системи. Крім того, забезпечити 

новим контуром ШВЛ кожного пацієнта; після того, як пацієнт 

провентилюється, необхідно змінити контур, якщо він забруднений або 

пошкоджений. Провести заміну тепловологообмінника, коли він несправний, 

при забрудненні або кожні 5–7 днів.  



 

 

Для зменшення частоти виникнення пролежнів необхідно перевертати 

пацієнта кожні дві години. 

Задля зменшення частоти стресових виразок та шлунково-кишкових 

кровотеч бажано впровадити раннє ентеральне харчування (протягом 24–48 

годин після поступлення). Для цього застосовують блокатори рецепторів 

гістаміну-2 або інгібітори протонної помпи пацієнтам із факторами ризику 

розвитку кровотеч із ШКТ. Факторами ризику шлунковокишкової кровотечі є 

коагулопатія, замісна терапія нирок, захворювання печінки. 

 

Порядок виписки пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом 

COVID19 

 

Виписка пацієнтів дозволяється за відсутності клінічних проявів хвороби 

і отриманнідвох негативних результатів лабораторного дослідження 

нанаявність РНК SARS-CoV-2 методом ПЛР з інтервалом не менше 1 дня. 

 

 

Таблиця 1. Лікування пацієнтів дорослого віку 

 

Ступінь тяжкості Лікувальні заходи Протипоказання 

Підтверджений COVID-

19. Захворювання 

середнього ступеню 

тяжкості, пацієнт 

належить до групи 

ризику тяжкого і 

критичного перебігу 

Розгляньте початок 

лікування 

гідроксихлорохіном, 

якщо немає 

протипоказання: 400 мг 

при підозрі/діагнозі; 400 

мг через 12 годин; 

надалі 200 мг двічі на 

день до 5 днів. Зверніть 

увагу: припиніть 

лікування 

гіроксихлорохіном, 

якщо спостереження за 

пацієнтом буде 

продовжуватися вдома. 

Якщо немає 

гідросихлорохіна, 

розгляньте можливість 

застосування препаратів 

на основі хлорохіна 600 

мг (10мг/кг) при діагнозі 

та 300мг (5мг/кг) через 

12 годин, надалі 300 мг 

Протипоказання 

інтервал QTс > 500 

мсек; взаємодія 

лікарських засобів, 

відповідно до інструкції 

для медичного 

застосування. Можлива 

взаємодія 

гідросихлорохіна, 

ймовірно, така сама як у 

хлорохіна: важка 

міастенія; порфірія; 

патологія сітківки; 

епілепсія. Зверніть 

увагу: вагітність не є 

протипоказанням, як 

така (великий досвід 

безпечного 

застосування 

хлорохіну); див. баланс 

користь/ризик. Робіть 

ЕКГ щоденно, якщо 

початковий інтервал 



 

 

(5 мг/кг) двічі на день до 

5 днів або хлорохін 

фосфат 1000 мг при 

діагнозі та 500мг через 

12 годин, надалі 300 мг 

двічі на день протягом 

дня 

QTс 450-500 мсек, та 

біохімію відповідно до 

основного 

захворювання 

Підтверджений COVID-

19. Тяжкий перебіг ≥1 з 

наступного: частота 

дихання ≥30/хв 

(дорослі); ≥40/хв (діти 

50% легеневого поля 

протягом 24-48 год. 

Оптимальна 

підтримуюча терапія в 

лікарняній палаті (або 

реанімаційному 

відділенні). Забезпечте 

О2. Ретельно розгляньте 

застосування 

антибіотиків або 

протигрибкових засобів 

відповідно до локальної 

епідеміології. 

Розгляньте початок 

лікування 

гідроксихлорохіном, 

якщо немає 

протипоказання: 400 мг 

при діагнозі; 400 мг 

через 12 годин; надалі 

200 мг двічі на день до 5 

днів. Зверніть увагу: 

якщо немає 

гідросихлорохіна, 

розгляньте можливість 

застосування препаратів 

на основі хлорохіна 600 

мг (10мг/кг) при діагнозі 

та 300мг (5 мг/кг) через 

12 годин, надалі 300 мг 

(5 мг/кг) двічі на день до 

5 днів або хлорохін 

фосфат 1000 мг при 

діагнозі та 500 мг через 

12 годин, надалі 300мг 

двічі на день до 5 днів. 

Розгляньте застосування 

лопінавір/ ритонавір* 

400/100 мг (2 таблетки 

по 200/50 мг) двічі на 

день протягом 14 днів), 

Протипоказання: 

інтервал QTк > 500 

мсек; лікопов’язана 

взаємодія. Можлива 

взаємодія 

гідросихлорохіна, 

ймовірно, така сама як у 

хлорохіна: важка 

міастенія; порфірія; 

патологія сітківки; 

епілепсія. Зверніть 

увагу: вагітність не є 

протипоказанням, як 

така (великий досвід 

безпечного 

застосування 

хлорохіну); див. баланс 

користь/ризик. Робіть 

загальний біохімічний 

аналіз щоденно та ЕКГ 

щоденно, якщо 

початковий інтервал 

QTс > 450 мсек (та інші 

призначені 

дослідження). Уникайте 

хінолонів, якщо 

можливо, або проводьте 

ретельний моніторинг 

інтервалу QT, якщо 

потрібні ці антибіотики. 

Якщо слід 

застосовувати 

антибіотики, розгляньте 

додаткове застосування 

азитроміцину (за умови 

його можливого 

синергічного ефекту з 

гідроксихлорохіном), 

але з особливою 



 

 

як другий варіант 

вибору лише якщо 

гідрохлорохін/хлорохін 

протипоказані та за 

умови, що він може 

застосовуватись 

протягом 10 днів після 

початку симптомів 

(перевірте також 

взаємодію лікарських 

засобів); або у дітей < 

10 кг (після консультації 

інфекціоніста (IDS) 

обережністю щодо 

взаємодій та пролонгації 

інтервалу QTс (щоденно 

ЕКГ або моніторинг 

серця) 

Підтверджений COVID-

19. Критичне 

захворювання ≥1 з 

наступного: гострий 

респіраторний дистрес 

синдром; сепсис; 

змінена свідомість; 

поліорганна 

недостатність. 

Оптимальна 

підтримуюча терапія у 

відділенні інтенсивної 

терапії. Механічна 

вентиляція. Спеціальна 

профілактика та 

лікування гострого 

респіраторного дистрес 

синдрому. Відстеження 

вторинних 

бактеріальних та 

опортуністичних 

інфекцій (Aspergillus). 

Запобігання 

подальшому фіброзу 

легень. Ремдесивір** 

(тільки в умовах 

клінічного 

дослідження): ударна 

доза 200 мг (в/в, 

протягом 30 хв); 100 мг 

один раз на день від 2 до 

10 днів. Якщо 

ремдесивір відсутній: 

розгляньте можливість 

застосування 

гідроксихлорохіна, 

хлорохіна, при тому ж 

дозуванні та 

моніторингу, як вище; 

замініть ремдесивіром, 

якщо з'явиться. 

Гідроксихлорохін, 

Все ще існує обмежена 

інформація щодо 

взаємодії лікарських 

засобів. Оцінку 

користь/ризик слід 

проводити 

індивідуально. 

Рекомендовано 

ретельний моніторинг 

токсичності ремдесивіру 

або зменшеної 

ефективності 

супутнього препарату. 

Перевірте взаємодію з 

іншими лікарськими 

засобами. 



 

 

хлорохін з обережністю 

застосовувати при 

нирковій/ печінковій/ 

серцевій недостатності. 

Розглянути призначення 

тоцилізумабу пацієнтам 

групи ризику 

(визначених в наказі 

МОЗ №722 від 

28.03.2020 р.) при 

загрозі тяжкого перебігу 

та швидкого 

прогресування 

захворювання: 

лейкопенія та/або 

лімфопенія в загальному 

аналізі крові; 

підвищений рівень 

Среактивного білка; 

підвищений рівень ІЛ-6, 

ІЛ-2. 
*Станом на 31.03.2020 наявні публікації щодо відсутності переваг ефективності 

застосування зазначеного лікарського засобу, порівняно із підтримуючою 

терапією. 

**тільки в умовах клінічного дослідження. 

 

Таблиця 2. Варіанти схем лікування для дорослих пацієнтів 

 

Тяжкість 

захворювання 
Схеми лікування 

Середньотяжк 

ий ступінь у 

пацієнта групи 

ризику 

Лопінавір/ ритонавір 

+ хлорохін або 

гідроксихлорохін 

протягом 5-7 днів 

Розгляньте 

застосування 

лопінавір/ 

ритонавір; 

тривалість в 

залежності від 

моніторингу 

екскреції вірусу 

Розгляньте 

застосуван ня 

хлорохіну 

протягом 5 

днів 

 

Тяжкий ступінь 

Хлорохін або 

гідроксихлорохін 

+ремдесивір 

протягом 5-20 днів 

Ремдесивір, 

тривалість в 

залежності від 

моніторингу 

Хлорохін 

(600- 300мг; 

день 2- день 5 

300 мг двічі на 

Лопінавір/ 

ритонавір 



 

 

(якщо ремдесивір 

відсутній: 

підтримуюча терапія 

лопінавіром/ритонаві 

ром з хлорохіном) 

екскреції вірусу 

(жодного 

варіанту другого 

вибору) 

день); 

лопінавір/ 

ритонавір як 

варіант 

другого 

вибору 

(протягом 10-

14 днів) 

Критичний 

ступінь 

Хлорохін або 

гідроксихлорохін 

+ремдеcивір 

протягом 5-20 днів 

(якщо ремдесивір 

відсутній: 

підтримуюча терапія 

лопінавіром/ 

ритонавіром з 

хлорохіном) 

Ремдесивір; 

тривалість в 

залежності від 

моніторингу 

екскреції вірусу; 

лопінавір/ритона 

вір, як варіант 

другого вибору 

(в залежності від 

кожного 

конкретного 

випадку) 

Хлорохін 

(протягом 5 

днів)+ 

ремдесивір 

(протягом 10 

днів) 

Ремдесивір як 

варіант 

першого 

вибору 

(протягом 10 

днів), 

Лопінавір/ 

ритонавір (+ 

гідроксихлоро 

хін якщо < 

65/відсутність 

супутнього 

захворювання) , 

як варіант 

другого вибору 

(якщо 

ремдесивір 

відсутній). 

 

 

 

Таблиця 3. Лікування пацієнтів дитячого віку із підтвердженим випадком, 

підозрілим випадком із клініко-епідеміологічним підтвердженням, тяжким 

перебігом 

 

Лікарський засіб Дозування 
Тривалість 

курсу 

 Всі ступені тяжкості  

Гідроксихлорохін 
Вік <6 років: 

гідроксихлорохін 

сульфат 6,5 мг / кг / добу, 

5 днів 



 

 

розділений 

на 2 рази на день 

(максимальна доза - 

400 мг / добу) 

Вік > 6 років: 

гідроксихлорохін 

сульфат 10 мг / кг / добу, 

розділений 

на 2 рази на день 

(максимальна доза - 400 

мг / добу). 

або   

Хлорохіну фосфат 

1-й день 16 мг/кг/1 раз, 

через 12 

годин — 7,6 мг/кг, на 2-й - 

5-й день 

по 7,6 мг/кг/добу 

5 днів 

 Тяжкий перебіг  

або   

Лопінавір / 

ритонавір (розчин) 

від 7 до 15 кг - 12/3 мг/кг 

7 – 10 кг - 1,25 мл 

> 10 кг < 15 кг - 1,75 мл 

від 15 до 40 кг - 10/2,5 

мг/кг 

15-20 кг - 2,25 мл 

>20-25 кг - 2,75 мл 

>25-30 кг - 3,5 мл 

>30-35 кг - 4 мл 

>35-40 кг - 4,75 мл 

7 днів 

> 2 тижнів життя до 6 

місяців 

16/4 мг/кг (відповідає 0,2 

мл/кг), 

300/75 мг/м2 (відповідає 

3,75 мл/м2) 

Двічі на добу під час 

годування 

7 днів 

Лопінавір / 400 мг/100 мг двічі на 7 днів 



 

 

ритонавір таблетки, 

капсули 

добу 

Тоцилізумаб 

Вага <30 кг: 12 мг / кг в/в 

(розвести до 

50 мл фізіологічним 

розчином і ввести 

через 1 годину) 

Вага ≥30 кг: 8 мг / кг в\в 

(розвести до 

100 мл фізіологічним 

розчином і 

ввести через 1 годину). 

Максимальна доза 800 мг 

на одну 

інфузію. 

Однократно 

 
При коінфекції вірусу 

грипу 
 

Осельтамівір 

Діти віком 0 - 12 місяців - 

3 мг/кг двічі 

на добу 

Від 10 кг до 15 кг - 30 мг 2 

рази на 

добу 

> 15 кг до 23 кг - 45 мг 2 

рази на добу 

> 23 кг до 40 кг - 60 мг 2 

рази на добу 

> 40 кг - 75 мг 2 рази на 

добу 

5 днів 
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