
 

 

 

 

 

 



 

 

Примітка редакторів 

 

Захворювання, що викликається новим коронавірусом (COVID-19) швидко поширюється по 

всьому світу, що змусило Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) оголосити це 

пандемічною хворобою. Про цей вірус ще багато невідомо. З огляду на це, пульмонологи з 

різних країн, які постраждали від цієї хвороби, об'єдналися для розробки цього консенсусу з 

приводу аспектів профілактики та лікування цього захворювання. Я хотів би подякувати всім, 

хто 

мав змогу зробити свій внесок у цю статтю. Цей посібник доступний для всіх безкоштовно. 

Також я б хотів попросити усіх читачів вибачити створювачів цього посібника за незначні 

помилки; це сталось виключно через брак часу, який ми мали для створення цього COVID-19 

консенсусів. Також від імені всіх учасників я хотів би присвятити цей посібник кожному 

медичному працівнику, який зробив неабиякий внесок у боротьбі проти цієї смертельної 

хвороби. Давайте всі ми приєднаємось і боротимемось проти COVID-19. 

 

Разом ми зможемо. "Ніколи не зупиняйся. Роби все що можеш. Сьогодні ви - чиясь надія і 

одного дня - чийсь герой " 
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1. Вступ 

 

Коронавіруси - це велика родина вірусів, які найчастіше зустрічаються серед людей та тварин 

(верблюди, велика рогата худоба, коти, кажани). Існує сім різних штамів коронавірусів: 

 

◆ 229Е (альфа-коронавірус) 

◆ NL63 (альфа-коронавірус) 

◆ ОС43 (бета-коронавірус) 

◆ HKU1 (бета-коронавірус) 

◆ MERS-CoV (бета-коронавірус, що викликає Близькосхідний Респіраторний синдром або 

MERS) 

◆ SARS-CoV (бета-коронавірус, що викликає важкий гострий респіраторний синдром або 

SARS) 

◆ SARS-CoV-2 (новий коронавірус, що викликає коронавірусну хворобу 2019 або COVID-19) 

  

Іноді коронавірус, що циркулює серед тварин, інфікує людей та здійснюється трансмісія від 

людини до людини, як з MERS-CoV, SARS-CoV, та зараз з COVID-19 ( коронавірусну хворобу 

2019). Вірус, що спричиняє COVID-19 визначається як важкий гострий респіраторний синдром, 

викликаний коронавірусом 2 (SARS-CoV-2); попередньо, названий 2019-nCoV. 

На початку грудня новий коронавірус був ідентифікований як причина інфекцій верхнього та 

нижнього відділів респіраторного тракту у місті Вухань, провінції Хубей Китайської Народної 

Республіки. Це захворювання швидко поширилось та спричинило епідемію у Китаї, а потім 

поширилось на інші частини світу у пандемічних пропорціях. Воно уразило майже кожен 

континент цього світу, крім Антарктиди. У лютому 2020 року Всесвітня Організація Охорони 

Здоров’я визначила дане захворювання як COVID-19, що означає коронавірусна хвороба 2019. 

 

Цілі: 

✔ Спосіб передачі                            

✔ Епідеміологія                              

✔ Клінічні ознаки                             

✔ Діагностика                                               

✔ Лікування                                               

✔ Профілактика          

✔ Поширені питання 

  

 



2. Спосіб передачі 

 

Наше розуміння способу передачі на даний момент є неповним. Епідеміологічні дослідження у 

місті Вухань показали, що початок спалаху був асоційований з ринком морепродуктів, на якому 

більшість пацієнтів працювало або відвідувало його. На ринку морепродуктів такох продавались 

живі кролики, змії та інші тварини. Первинне заключення було таким: вірус поширився від змій, 

але пізніше дослідження підтвердило, що імовірніше від летючих мишей. Тим не менш, доки 

поширення тривало, основним шляхом поширення стала передача від людини до людини через 

краплі та предмети побуту.  

  

2А Як здійснюється передача від людини до людини? 

  

Передача через краплі 

Вірус вивільняється через респіраторні виділення, коли інфікована особа кашляє, чхає або 

розмовляє. Ці краплі можуть інфікувати при прямому контакті зі слизовою оболонкою. Інфекція 

також може поширюватись через контакт із контамінованою поверхнею та подальшим дотиком 

до очей, носа або рота. В основному, краплі не поширюються далі, ніж на 2 метри та не 

затримуються у повітрі. Однак, враховуючи поточну невизначеність щодо механізмів передачі, у 

деяких країнах і умовах проведення процедур з високим ризиком зараження рекомендуються 

заходи профілактики захворювань, що передаються повітряно-крапельним шляхом.  

Вважається, що пацієнти є найбільш контагіозними, коли вони мають симптоми [6]. Певне 

поширення може бути можливим до появи симптомів, але це не вважається звичним явищем [3-

5]. 

 

Інші можливі шляхи передачі 

Цілком можливо, що людина може отримати COVID-19, торкнувшись поверхні або предмета, 

контамінованого вірусом, а потім торкаючись власного рота, носа чи, можливо, очей, але це не 

вважається основним шляхом поширення вірусу. 

 

Одне дослідження припускає, що вірус також може бути присутнім в калі і може контамінувати 

такі місця, як унітази та рукомийники для ванної  кімнати[60]. Але дослідники відзначили, що цей 

спосіб передачі потребує додаткових досліджень. 

 

У лютому 2020 року китайському новонародженому діагностували новий коронавірус лише 

через 30 годин після народження. Мати дитини мала позитивний тест до того, як народила. 

Незрозуміло, як хвороба передавались - в утробі матері, або після народження [61]. Нещодавно 

в Лондоні був ще один випадок, коли у новонародженого виявився позитивним тест на 

коронавірус, зазначається, що це другий такий випадок, оскільки пандемія погіршується. [62]. 

 

 



 

3. Епідеміологія 

 

З моменту перших повідомлень про випадки у місті Ухань, наприкінці 2019 року, було 

повідомлено про понад 80 000 випадків COVID-19 у Китаї; включаючи всі підтверджені 

лабораторні випадки, а також клінічно діагностовані випадки в провінції Хубей. Про зростання 

кількості випадків також повідомляється в інших країнах на всіх континентах, крім Антарктиди. 

Кількість нових випадків за межами Китаю перевищила показник у Китаї, що призвело до 

оголошення Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ) COVID-19 пандемією. 

 

СПАЛАХ COVID-19 (СВІТОВІ ДАНІ) 

 

 

Мапа поширення коронавірусу: Розподіл випадків COVID-19. 18 березня, 2020.  

Ресурс: ВООЗ (зображення використане з дозволу ВООЗ) 

 

Оновлено 21 березня 2020 

Випадки COVID-19 Померло Одужало 

2,077,049 11,422 91,986 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Клінічні ознаки 

4а Інкубаційний період 

Точна тривалість інкубаційного періоду є невідомою. Припускається, що він триває від 2 до 14 

діб після зараження, найбільша кількість випадків виникає на 5 день після зараження. 

4б Спектр важкості захворювання 

Більшість інфекцій є самолімітованими. COVID-19 може викликати більш важкі захворювання у 

людей поважного віку або у пацієнтів з наявними медичними проблемами. У звіті Китайського 

центру контролю та профілактики захворювань, що включав приблизно 44500 підтверджених 

випадків з визначенням важкості [11] 

⮚ Легкий перебіг - у 81% 

⮚ Важкий перебіг (гіпоксемія, візуалізоване залучення >50% легеневої тканини протягом 

періоду від 24 до 48 годин) у 14% 

⮚ Критично важкий перебіг (Дихальна недостатність, шок, синдром поліорганної 

недостатності) у 5% пацієнтів 

⮚ Загальний рівень смертності від 2,3% до 5% 

4в Вік хворих 

✧ Найчастіше - середній вік (старше 30 років) та люди похилого віку. 

✧ Захворювання з появою симптомів є нехарактерним для дітей, та коли воно виникає, 

протікає зазвичай в легкій формі. 

4г Клінічні прояви 

У дослідженні, що описує 1099 пацієнтів з COVID-19-асоційованою пневмонією у місті Вухань, 

найбільш частими клінічними проявами були:  

✔ Лихоманка у 88% 

✔ Загальна слабкість у 38% 

✔ Сухий кашель у 67% 

✔ Міалгії у 14,9% 

✔ Диспное у 18,7% 

Пневмонія була найбільш частим та важким проявом маніфестації інфекції. У цій групі пацієнтів 

утруднене дихання розвивалося після 5 днів від початку захворювання. Гострий респіраторний 

дистрес синдром розвинувся у 3,4% пацієнтів. 

 

 Інші симптоми 

✔ Головний біль 

✔ Біль у горлі 



✔ Ринорея 

✔ Гастроінтестинальні симптоми 

Більше 80 % пацієнтів з підтвердженими випадками COVID-19 мали мали симптоми легкого 

перебігу або середньоважкого, і приблизно у 13% виникло важке захворювання(диспное, 

частота дихальних рухів ≥30/хв, сатурація крові ≤93%, співвідношення PaO2/FiO2 <300, та/або 

ураження >50% легень протягом 24-48 годин). 

Критична хвороба (Дихальна недостатність, септичний шок та/або синдром поліорганної 

недостатності) виявляється менше ніж у 6% випадків. 

4д COVID-19 у педіатричних пацієнтів 

У цьому спалаху, порівняно з дорослими випадками, було менше випадків серед дітей, у них 

були легші симптоми та кращий прогноз. Також діти менш часто підлягали впливу основних 

джерел передачі. Більшість інфікованих дітей одужували протягом одного-двох тижнів від 

початку симптомів та не було даних щодо смертельних випадків протягом лютого 2020. 

Відповідно до нещодавнього звіту Експертної Групи Об’єднаної Місії Китаю та ВООЗ, поточні 

місцеві дані показали, що діти у віці молодше 18 років складали 2,4% від усіх підтверджених 

кейсів, також не було зареєстровано жодного смертельного випадку. [21] 

Можливі причини, Чому діти є менш вразливими до COVID-19 

● Час спалаху: період зимніх канікул в університетах, школах та дитячих садках. Це гарний 

час, щоб побути з власною сім'єю, що є еквівалентом активної домашньої ізоляції. Це 

гарний час для уникнення колективного поширення вірусу. 

● По-друге, розвиток гуморального та клітинного імунітету є неповним. Це може бути 

одним з механізмів, що призводить до відсутності важкої імунної відповіді після вірусної 

інфекції. 

● Оскільки вірус COVID-19 використовує АСЕ2 рецептори для входу всередину клітини, 

недостатня експресія та незрілість АСЕ2 рецепторів у дітей є ще одною гіпотезою на 

дану тему. 

● Тим більше, постійна експозиція до вірусів, як респіраторно-синцитіальний вірус, взимку 

може спричиняти утворення вищих рівнів імуноглобулінів проти нової вірусної інфекції 

порівняно з дорослими. Немає прямих доказів вертикальної передачі від матері до 

дитини, але новонароджені можуть бути інфіковані під час близького контакту. 

 

Нещодавні дослідження в КНР,не визначили різниці між ураженням дітей різних статей, а також, 

що діти віком від 1 доби до 18 років були схильні до інфікування вірусом COVID-19 [49]. 

Симптоми COVID-19 схожі у дітей та дорослих. Однак, діти з підтвердженим COVID-19, як 

правило, мають легкі симптоми та зазвичай одужують протягом 1 - 2 тижнів. Повідомляється, 

що прояви коронавірусної хвороби у дітей можуть включати симптоми, схожі на ГРВІ, наприклад 

лихоманку, сухий кашель, біль у горлі, нежить та чхання. Повідомлялося також про шлунково-

кишкові прояви, включаючи блювоту та діарею. 

У 13 педіатричних пацієнтів (13/20, 65%), які мали виявлений анамнез тісного контакту з 

підтвердженим COVID-19 у членів сім'ї. Лихоманка (12/20, 60%) та кашель (13/20, 65%) були 

найпоширенішими симптомами. [15] Діти, що мають інші медичні стани та спеціальні потреби в 

охороні здоров'я можуть мати більш високі ризики розвитку тяжкого перебігу захворювання. Ми 

маємо дізнатися ще багато чого про те, як дана хвороба впливає на дітей. 

Для лабораторних результатів на ранній стадії захворювання характерним є те, що загальна 

кількість лейкоцитів крові залишається в нормі або їх рівень знижується, кількість лімфоцитів 



зменшується, а у деяких дітей з’являється підвищення печінкових ферментів, 

лактатдегідрогенази (LDH), м’язових ферментів та міоглобіну; деякі критично хворі пацієнти 

мають підвищення рівнів тропоніну, D-димеру та феритину, кількість лімфоцитів периферичної 

крові поступово зменшувалась. Як і у дорослих, у дітей з важкими та критичними 

захворюваннями можуть виникати підвищення рівня запальних факторів, таких як інтерлейкін 

(IL) -6, IL-4, IL-10 та фактор некрозу пухлин (ФНП) -α. [50] 

На ранніх стадіях захворювання немає очевидних знахідок у дітей з COVID-19 на рентген-

знімках, таким чином, рутинне застосування рентгену не рекомендується, особливо на ранніх 

стадіях і для тих, у кого немає симптомів або будь-яких наявних факторів ризику. Підозрілі 

випадки повинні підлягати КТ-діагностиці грудної клітки якомога швидше. Найважливіша 

знахідка на ранніх стадіях - це поодинокі чи множинні затемнення у вигляді «матового скла», які 

здебільшого розташовані під плеврою або біля кореня легень, особливо в нижніх долях. Важкі 

прояви є рідкісними, проявляються дифузною односторонньою або двосторонньою 

консолідацією легеневої тканини і наявністю змішаних затемнень у вигляді «матового скла». [51] 

Також порівняно з дорослими, у педіатричних пацієнтів частіше спостерігається консолідація з 

оточуючими ознаками “ореолу”, що було запропоновано розцінювати як типову ознаку у 

педіатричних пацієнтів. [16] На даний момент, лікування є підтримуючим; специфічних 

противірусних препаратів для дітей немає. 

 

5. Встановлення діагнозу 

5А. Визначення випадку [23] (згідно з звітом об’єднаної комісії ВООЗ-Китай) 

5.1.1 Підозра на випадок COVID-19 

Згідно з епідеміологічними характеристиками, що спостерігались під час спалаху у Китаї, 

кожна людина підпадає під ризик зараження, однак існують фактори ризику, що 

збільшують сприйнятливість до інфекції.  

➢ Пацієнт з гострою респіраторною інфекцією (раптовий початок хоча б одного з 

симптомів: кашель, лихоманка, задишка) ТА без іншої визначеної етіології яка б 

повністю пояснювала клінічні прояви ТА з анамнезом подорожі або проживання у 

країні/регіоні, де було повідомлено про внутрішню  або  контактну передачу* 

протягом 14 днів до розвитку симптомів ; 

АБО 

➢ Пацієнт з будь якими проявами гострої респіраторної інфекції ТА той, що 

перебував у близькому контакті з підтвердженим або ймовірним випадком 

COVID-19 протягом останніх 14 днів до початку симптомів; 

АБО 

➢ Пацієнт з важкою гострою респіраторною інфекцією (лихоманка та щонайменше 

один симптом респіраторного захворювання (кашель, лихоманка, задишка)) ТА 

який має потребу в госпіталізації (важка ГРІ) ТА з відсутністю іншої етіології яка б 

повністю пояснювала симптоматику. 

 

5.1.2 Ймовірний випадок 

Підозрюваний випадок, для якого результати тестування на вірус, що спричиняє COVID-

19 непереконливі (згідно з результатами тестування наданими лабораторією) або для 

якого було позитивним тестування на загальній коронавірусній панелі.    

 

5.1.3 Підтверджений випадок 



Людина з лабораторно підтвердженою наявністю в організмі вірусу, що спричиняє 

COVID-19 незалежно від клінічних проявів та симптомів. 

 

 

5.1.4 Близькі контакти 

Близький контакт з ймовірним або підтвердженим випадком визначається як: 

● Людина, яка проживає на одній житловій площі з пацієнтом з випадком COVID-19; 

● Людина, що мала прямий фізичний контакт з випадком COVID-19 (напр. 

рукостискання); 

● Людина яка мала прямий незахищений контакт з інфікованими виділеннями 

пацієнта з COVID-19 (напр. внаслідок розповсюдження виділень з кашлем, 

доторкання до використаних паперових серветок голими руками); 

● Людина яка мала контакт обличчя до обличчя з пацієнтом з COVID-19 на відстані 

до 2 метрів протягом більше ніж 15 хвилин;  

● Людина яка знаходилась у закритому середовищі (наприклад класна кімната, 

кімната переговорів, кімната очікування лікарні, тощо) з людиною з COVID-19 

протягом 15 хвилин або більше на відстані меншій ніж 2 метри; 

● Співробітник галузі охорони здоров’я який надавав пряму допомогу пацієнту з 

COVID-19 або співробітники лабораторії, що проводили маніпуляції з біологічним 

матеріалом від пацієнта з COVID-19 без рекомендованих засобів індивідуального 

захисту (ЗІЗ) або з можливим порушенням цілісності ЗІЗ; 

●  Контактна особа у літаку, що сиділа на відстані двох сидінь (у будь якому 

напрямку) з людиною з випадком COVID-19, компаньйони по подорожі, та члени 

екіпажу, які обслуговували секцію літака, де знаходилась інфікована людина 

(якщо тяжкість симптомів або переміщення особи з випадком COVID-19 вказують 

на більш широке розповсюдження, пасажири з усієї секції або всі пасажири літака 

можуть вважатись контактними). [24] 

 

5В. Лабораторні ознаки 

Кількість лейкоцитів 

● Загальна кількість лейкоцитів може варіюватись. Вона не надає чіткої інформації 

на рахунок COVID-19. [40] 

● Надходили дані про лейкопенію та про лейкоцитоз, та лімфопенію. 

● Лімфопенія є більш розповсюдженою, спостерігалась у більше ніж 80% пацієнтів 

[40]. 

● Часто спостерігалась помірна тромбоцитопенія. Однак тромбоцитопенія 

вважається поганою прогностичною ознакою. [40,41]  

 

МАРКЕРИ ЗАПАЛЕННЯ 

Прокальцитонін сироватки 

● Рівень прокальцитоніну зазвичай є нормальним під час госпіталізації; однак він 

підвищується у пацієнтів, що потребують переведення до ВРІТ. В одному 

дослідження з несприятливим прогнозом пов’язували високий Д-димер та 

лімфопенію. [40,41] 

С-реактивний білок 

● При COVID-19 підвищується рівень СРБ. Це може корелювати з важкість хвороби 

та прогнозом. У пацієнтів, що мають важку дихальну недостатність з нормальним 



рівнем СРБ, необхідно завжди розглядати можливість альтернативного діагнозу. 

[40, 41]   

 

Пацієнти, які відповідають критеріям підозри на випадок COVID-19, мають пройти 

тестування на SARS-CoV-2 та інші респіраторні патогени. Збір біологічного матеріалу з 

верхніх, та особливо з нижніх дихальних шляхів має відбуватись під суворим 

дотриманням заходів інфекційного контролю для повітряно-крапельних інфекцій [25]. 

Бажано, щоб ці зразки були отримані якнайраніше від моменту початку симптомів, 

оскільки в цей час концентрація вірусу є найвищою.  

 

5С. Рекомендації з забору біологічного матеріалу 

● Збір біологічного матеріалу для тестування на SARS-CoV-2 з верхніх дихальних 

шляхів (мазок з ротоглотки та з носоглотки) вважається методом вибору для 

діагностики; 

● Збір харкотиння не рекомендований; 

● Бронхоскопія є аерозоль-утворюючою процедурою, що має потенціал сприяти 

розповсюдженню інфекції. В зв’язку з цим рекомендовано за можливості уникати 

її проведення та обмежувати її використання для відсмоктування 

виділень/слизових пробок у пацієнтів що є заінтубованими [46] 

●  Усі процедури з відбору біологічного матеріалу мають відбуватись у кімнатах з 

негативним тиском 

● Додатковий біологічний матеріал (напр. кров, кал, сеча) має бути зібраний з 

метою підтвердження альтернативного/супутнього діагнозу 

5D.Поточні рекомендовані діагностичні методи для COVID 19 

● РНК SARS-CoV-2 визначається за допомогою полімеразної ланцюгової реакції 

(Real Time ПЛР) [25] 

● Результати зазвичай готові протягом періоду від декількох годин до 2 днів 

● Один позитивний тест має бути підтверджений повторним ПЛР, спрямованим на 

інший ген SARS-CoV-2 

● Якщо результат першого тесту негативний, але залишається підозра на COVID-

19, ВООЗ рекомендує повторний забір та проведення тестування зразків з різних 

ділянок дихальних шляхів 

● З міркувань безпеки, біологічний матеріал від пацієнта з підозрою або з 

підтвердженим COVID-19 не повинен направлятись на культуральне 

вірусологічне дослідження 

● Зразки також мають бути обстежені на інші вірусні/бактеріальні патогени   

 

5Е. Швидкі тести на COVID-19 

Швидкий тест на COVID-19 дозволяє якісно визначити антитіла IgG та IgM до SARS-CoV-

2  у людській цільній крові, сироватці та плазмі. У цьому тесті застосовується метод 

імунохроматографії з зсувним потоком та він є допоміжним інструментом для 

діагностики інфекції, спричиненої SARS-CoV-2. Комбінований  IgM-IgG тест приносить 

більшу користь та є більш чутливим ніж тести на визначення одного виду антитіл IgM 

або IgG. Він може бути використаний для швидкого скринінгу носіїв SARS-CoV-2 

симптоматичних чи асимптоматичних у лікарнях, клініках та лабораторіях. [26] 

 

 

 



 

 

 

Рекомендація: незважаючи на багатообіцяючі характеристики тесту, відсутні конкретні 

дані щодо застосовності швидких тестів для тестування зразків з респіраторних 

шляхів/сироватки крові у пацієнтів з підозрою на COVID-19. 

 

Зображення: швидкий тест на COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5F.Бронхоскопія 

Переваги: 

● Є корисною для отримання зразків бронхоальвеолярного лаважу у пацієнтів, які 

не в змозі самостійно відкашляти мокротиння для їх дослідження шляхом 

бактеріологічного посіву/мазку на наявність кислотостійких бактерій/ за 

допомогою системи gene Xpert (виявлення МБТ). 

● Бронхоскоп може використовуватись для очищення дихальних шляхів від 

слизових пробок у пацієнтів на механічній вентиляції.  

Ризики: 

● Може стати причиною погіршення стану, особливо у пацієнтів які перебувають на 

високодозовій кисневій підтримці 

● Високий ризик передачі інфекції тим хто здійснює процедуру 

● Значний розхід цінних ресурсів під час процедури (респіратори N95, лікарі 

терапевти, респіраторні терапевти) - постачання цих ресурсів буде обмежене в 

часі пандемії.  

Рекомендації: 

● Бронхоскопія не повинна проводитись лише з метою встановлення COVID-19 [28 

&46]. Ризик передачі інфекції іншим через аерозолі є дуже високим. 

● Може проводитись, якщо неможливо отримати іншим шляхом зразок мокротиння 

для встановлення альтернативного діагнозу (туберкульоз, бактеріальні/грибкові 

пневмонії) 

● Може проводитись для відсмоктування слизових пробок у пацієнтів на ШВЛ 

● За можливості розгляньте варіант використання одноразового бронхоскопу 

● Розгляньте варіант проведення бронхоскопії у палаті де перебуває пацієнт для 

мінімізації розповсюдження інфекції 



● Зведіть до мінімуму кількість персоналу у приміщенні під час процедури. 

● Проводьте процедуру у кімнаті з негативним тиском, якщо є можливість 

● Під час процедури на персоналі має бути повний комплект ЗІЗ: лицьовий 

щит/окуляри, маска N95, ізолюючий халат, рукавички 

● При очистці бронхоскопу та відеомонітору необхідно дотримуватись стандартних 

протоколів дезінфекції  

 

5G. Радіологічні дослідження при коронавірусній інфекції 

 

У цьому розділі ми збираємось описати особливості візуалізації при COVID-19. 

Інформація, на яку ми спираємось на даний момент, отримана з нещодавніх китайських 

реєстрів та публікацій.  

Дуже добре, що Американський радіологічний коледж видав рекомендації з 

рентгенографії та комп’ютерній томографії грудної клітини протягом останніх двох тижнів 

(11 березня). В офіційній версії рекомендацій наголошується на тому, що інформація 

про інфекцію та її перебіг швидко змінюється. Також існують рекомендації CDC, що 

свідчать на користь того факту, що рентгенографія та комп’ютерна томографія грудної 

клітини не рекомендовані для діагностики COVID-19. Посилання на CDC: www.cdc.gov 

Знахідки при візуалізації органів грудної клітини не є специфічними для конкретної 

інфекції, та можуть перетинатись з іншими нозологічними одиницями, наприклад грипом. 

Також існують рекомендації щодо проведення рентгенографії грудної клітини, включно з 

тим фактом що краще уникати переміщень пацієнта по лікарні. 

 

 

Рентгенографія органів грудної клітини 

Знахідки під час рентгенографії ОГК є неспецифічними, та на початкових стадіях 

захворювання, результати обстеження можуть бути в нормі. Найбільш частою знахідкою 

є потовщення тканини легені, що може займати одну або декілька долей легені, або 

знаходитись білатерально.  

 

Комп’ютерна томографія ОГК 

Нещодавні дослідження надали дані з приводу особливостей КТ-діагностики. Pan et al 

[65] описали томографічні зміни у 21 пацієнта з перебігом захворювання від 

середньоважкого до важкого, які одужали від захворювання, та описали чотири стадії: 

➢ Рання стадія (0-4 днів від початку симптомів), при якій часто зустрічаються 

затемнення у вигляді “матового скла”, з субплевральним поширенням та 

переважним залученням нижніх долей. Деякі пацієнти на цій стадії можуть мати 

нормальне КТ. 

➢ Стадія прогресування (5-8 днів після початку симптомів), знахідки зазвичай 

прогресують у швидке залучення обох легень або декількох долей з “матовим 

склом”, симптомом “бруківки” та ущільненням повітряних проміжків. 

➢ Пікова стадія (9-13 днів після початку симптомів), ущільнення стає ще більш 

вираженим та з’являється практично в усіх випадках. Ще однією знахідкою є 

залишкові паренхіматозні тяжі. 

➢ Стадія абсорбції (більше 14 днів від початку симптомів), не спостерігається 

симптом “бруківки”, можуть залишатись затемнення у вигляді “матового скла”. 

 



Shi et al [66] також описали КТ-знахідки у 81 пацієнта в Ухані, Китай. Усі пацієнти мали 

зміни на КТ, що включали у себе: затемнення у вигляді “матового скла”, м’яке та 

неоднорідне потовщення міждольових перетинок, патерн у вигляді “бруківки”, повітряну 

бронхограму та неоднорідне потовщення плеври. Зазвичай уражаються субплевральні 

ділянки та нижні долі.   

 

Ультразвукове дослідження легень 

УЗД-знахідки також не є специфічними для інфекції COVID-19. З цього приводу на 

сьогодні наявна дуже мала кількість інформації. Знахідки включають: неоднорідні 

контури плеври, субплевральні зони ущільнення, зони “білої” легені та потовщених В-

ліній (“хвіст комети”) [67]. Це інструмент, що може використовуватись біля ліжка хворого, 

що дозволить зменшити потребу у переміщенні інфікованих пацієнтів до радіологічного 

відділення [68].   

 

Функціональні дихальні тести 

У кабінеті функціональної діагностики може створюватись джерело перехресного 

інфікування через близький контакт, прямий контакт та через аерозольні часточки. 

Таким чином ці крапельки/ аерозольовані часточки це найбільш поширений шлях 

передачі інфекції. Багато факторів відіграють роль у вірулентності мікроорганізму: 

джерело та штам патогену, шлях інфікування, температура у кімнаті та інфікуюча доза 

патогену.  [47&48] 

 

 

Рекомендації: 

● Усі види функціональних дихальних тестів необхідно уникати у пацієнтів з 

підозрою на інфекцію верхніх або нижніх дихальних шляхів. 

● В зонах, ендемічних по COVID 19 буде доцільно уникати проведення 

функціональних тестів для більшості пацієнтів з метою уникнення передачі 

інфекції та обмежити його тільки для оцінки готовності до оперативного 

втручання. 

● Усі пацієнти, яким проводяться ФДТ мають бути ізольовані, оскільки це допомагає 

попередити поширення інфекції. Проведення рентгенографії ОГК перед ФДТ 

допоможе виявити деякі випадки респіраторних інфекцій. [47]  

● Необхідно мінімізувати контакт з потенційно інфікованими пацієнтами у кімнаті 

очікування. Хірургічні маски, серветки та контейнер для відходів групи В, 

спиртовмісні санітайзери повинні бути легкодоступними для інфікованих 

пацієнтів. 

● Усі елементи з’єднання дихальних шляхів пацієнта та апаратів ФДТ (труби та 

клапани) повинні бути очищенні та дезінфіковані перед повторним 

використанням. 

● Одноразові предмети у кабінеті ФДТ, наприклад мундштуки можуть бути 

резервуарами мікроорганізмів, тому повинні бути обережно утилізовані. 

● Використання засобів індивідуального захисту допомагає у зменшенні ризику 

контамінації.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Початкове ведення 
6А. Пацієнти, інфіковані COVID-19 

На сьогоднішній день, терапевтичні стратегії для лікування інфекції стосуються 

лише підтримуючої терапії, нашою найкращою зброєю у зменшенні передачі 

віруса є попередження інфікування.  

Агресивні ізоляційні заходи у Китаї призвели до прогресуючого зменшення кількості 

випадків протягом останніх декількох днів. В Італії, у північних регіонах, політики та 

керівники системи охорони здоров’я прикладають неймовірні зусилля для того щоб 

стримати ударну хвилю, яка є великим випробуванням для системи охорони здоров’я. 

 

6В. Хто потребує ізоляції? 

1. Будь яка особа з підтвердженою лабораторно SARS CoV 2 інфекцією, тестування 

на яку було проведено у рекомендованій державою лабораторії. 

2. Будь хто, хто має симптоми лихоманки та респіраторної інфекції, та має в 

анамнезі близький контакт з людиною якій було встановлено діагноз COVID-19, 

або яка подорожувала в регіон, де виявлено COVID протягом останніх 14 днів. 

3. Будь який медичний працівник, що має симптоми лихоманки та респіраторної 

інфекції, та який був прямо залучений до лікування пацієнтів з COVID- 19 

протягом останніх 14 днів.   

 

6С. Де ізолювати якщо є потреба? 

➢ Асимптоматичні особи, які контактували з Covid-19 - позитивними пацієнтами, 

мають перебувати на карантині у себе вдома, але під пильним наглядом 

державних органів. 

➢ Пацієнти з підозрою, мають бути ізольовані у добре провітрюваних, бажано 

роздільних кімнатах. 

➢ Пацієнти з підтвердженим COVID- 19, які мають симптоми, повинні бути 

госпіталізовані в ізоляторі та адекватно стану спостерігатись медичними 

працівниками. 

➢ Зразки мокротиння/БАЛ мають бути зібрані (за потреби) в ізоляторі або в 

окремому приміщенні, оснащеному НЕРА фільтрами/вентиляцією з негативним 

тиском 

6D. Підготовка ізолятора 

➢ Переконайтесь, що у приміщенні наявні відповідні зручності для миття рук та є 

запас засобів для гігієни рук.  

➢ Наповніть зону біля раковини відповідними засобами для миття рук та встановіть 

ємність з антисептиком на спиртовій основі біля раковини, ліжка хворого та біля 

дверей кімнати.  

➢ Встановіть на двері знаки, які вказують на те, що це приміщення є ізолятором.  

➢ Усі відвідувачі мають консультуватись з відповідальним медичним співробітником 

перед тим як отримати доступ до ізолятора. Введіть реєстр усього персоналу, 

який працює в зоні ізоляторів, з метою дослідження потенційного спалаху та 



відслідковування контактних осіб. Деякі медичні центри повністю заборонили усі 

візити. 

➢ Приберіть усі меблі, що не є необхідними, та переконайтесь в тому, що ті меблі 

які залишились легко миються. 

➢ Зберігайте запас ЗІЗ та білизни ззовні ізолятору (напр. у кімнаті для 

перевдягання). З зовнішнього боку від дверей встановіть столик, де будуть 

знаходитись ЗІЗ. Для впевненості у тому, що наявні всі предмети захисту буде 

корисним чекліст.  

➢ До смітника помістіть відповідні пакети для відходів. За можливості 

використовуйте смітник, до якого не потрібно торкатися для того щоб відкрити. 

Переконайтеся, що використані (тобто брудні) смітники залишаються всередині 

ізоляторів.  

➢ Помістіть всередині ізолятора або зони ізоляції контейнери для використаних 

гострих предметів. 

➢ Зведіть до мінімуму кількість персональних речей пацієнта.  

➢ За можливості виділіть на кожного пацієнта медичне обладнання, яке не 

відноситься до засобів невідкладної допомоги (стетоскоп, термометр, манжету 

для вимірювання артеріального тиску та сфігмоманометр). Ретельно очистіть та 

продезінфікуйте медичні прилади перед їх використанням у наступного пацієнта.. 

➢ Всередині ізолятора повинно зберігатись відповідне обладнання для прибирання 

або дезінфекції всередині ізолятора, в кімнаті потрібно прибирати щоденно.  

➢ Встановіть в ізоляторі або зоні ізоляції телефон або інший засіб комунікації, для 

того щоб дозволити пацієнтам, членам сім’ї або відвідувачам комунікувати з 

медичними працівниками. Це дозволить знизити кількість разів, яку медичний 

персонал буде заходити до кімнати або зони ізоляції та кількість ЗІЗ яку він 

потребуватиме для цього.  

6Е. Як носити та знімати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) 

Перед тим як заходити до кімнати або зони ізоляції: 

● Візьміть усі необхідні предмети ЗІЗ 

● Не забудьте помити руки водою з милом та продезінфікувати антисептиком на 

спиртовій основі; 

● Одягайте ЗІЗ у тому порядку, який забезпечує відповідне розташування 

елементів ЗІЗ, що попереджає самозабруднення під час використання та зняття 

ЗІЗ. 

● Малюнки 1 та 2 ілюструють приклад порядку у якому необхідно одягати ЗІЗ та що 

для цього потрібно. 

 

А. Одягання ЗІЗ (коли потрібні всі елементи ЗІЗ) 

 
  
визначте небезпеку та керуйте ризиками; 

зберіть необхідні елементи ЗІЗ; 

сплануйте місце де одягатимете та зніматимете ЗІЗ;  

поруч з вами є колега або дзеркало? 

ви знаєте куди утилізуєте ЗІЗ після використання? 

 

  
 

одягніть халат                                



 

 

 

 

 
 

3      одягніть респіратор або маску; якщо використовуєте респіратор,     

           перевірте чи він щільно прилягає до обличчя 

 

 

 

 

 

 
4     одягніть захист для очей (лицьовий щит чи окуляри);     

        розгляньте варіант використання протитуманного покриття чи   

        окулярів, що не запотіватимуть 

        носіння шапочки є опціональним - якщо вдягаєте, то після окулярів 

 

 

 
вдягніть рукавички поверх манжетів халату 

 

 

 

 

 

Рисунок 1: Покрокове одягання ЗІЗ 

       В. Як правильно знімати ЗІЗ       

- Уникайте забруднення себе, оточуючих та навколишнього 

середовища; 

- Спершу знімайте найбільш забруднені елементи ЗІЗ; 

- Зніміть рукавички та халат: стягніть з себе халат та 

рукавички та виверніть навиворіт; безпечно утилізуйте халат та 

рукавички. 

 

- Продезінфікуйте  руки 

 

 

 

 

- Зніміть шапочку (якщо ви її одягали); 

- Зніміть окуляри, взявшись за дужки (ззаду наперед); 

- Помістіть окуляри в окремий контейнер для дезінфекції 

 

 

 

- Зніміть респіратор торкаючись лише резинок, якими він 

закріплений (ззаду наперед) 

 

 



  

- Продезінфікуйте руки 

 

 

Рисунок 2: Покрокове знімання ЗІЗ 

6F. Як правильно виходити з зони ізоляції 

● Або знімайте ЗІЗ у передпокої, або, якщо його немає, переконайтесь, що ЗІЗ не 

буде забруднювати середовище поза зоною ізоляції або інших людей; 

● Зніміть ЗІЗ запобігаючи самозабрудненню елементами ЗІЗ або руками. Загальні 

принципи: 

- Спершу зніміть найбільш забруднені елементи ЗІЗ; 

- Одразу після того як зняли рукавички, продезінфікуйте руки; 

- Зніміть в останню чергу маску або респіратор (візьміться за резинки, якими 

він кріпиться та знімаючи ззаду наперед, опустіть одразу до смітника); 

- Утилізуйте всі елементи ЗІЗ до закритого смітника; 

- Помістіть ті елементи, що підлягають багаторазовому використанню до 

сухого (без жодного дезинфікуючого розчину) закритого контейнеру; 

- Приклад порядку в якому треба знімати елементи ЗІЗ, якщо ви вдягнули 

всі його елементи: рукавички (якщо халат одноразовий, його можна 

стягнути з себе разом з рукавичками), дезінфекція рук, халат, захист для 

очей, маска або респіратор та знову дезінфекція рук. 

Дезінфікуйте руки спиртовмісним антисептиком (надавайте перевагу) або водою з 

милом кожного разу коли руки без рукавичок торкаються контамінованих елементів ЗІЗ. 

 

6G. Пацієнт, що перебуває в ізоляторі 

● Бажано знаходитись у масці стільки часу протягом доби, скільки це можливо; 

● Обмежити пересування пацієнта на рентген/КТ/лабораторні обстеження, оскільки 

це може призвести до поширення інфекції до інших зон. 

● В кожному ізоляторі окреме судно/ванна кімната 

● Окремі переносні стетоскопи/рентген/КТ/УЗД апарати мають бути виділені для 

пацієнтів з COVID-19 

● Пацієнт має знаходитись в ізоляції допоки два підряд дослідження мазків з 

дихальних шляхів не будуть негативними.   

 

 

7. Можливості для лікування COVID-19 
Відсутнє специфічне противірусне лікування, рекомендоване при COVID-19, також 

на момент написання даної статті відсутня вакцина проти цієї інфекції [28]. 

 

Легкий перебіг 

У цих пацієнтів спостерігатимуться симптоми: 

● Вірусної інфекції верхніх дихальних шляхів 

● Субфебрилітет, кашель, нездужання, виділення з носа, біль або дискомфорт у 

горлі без жодних тривожних ознак 

● Задишка 

● Кровохаркання 

● Шлунково-кишкові симптоми: нудота, блювання, діарея 



● Без змін в психічному статусі (дезорієнтація, летаргія) 

● Не імуноскомпроментовані пацієнти 

Рекомендація: розглядайте варіант ізоляції вдома при асимптоматичному/легкому 

перебігу 

 

7А. Хто потребує госпіталізації з COVID-19? 

Важкий перебіг (14%) 

● Частота дихання > 30 за хвилину 

● SpO2 <93% 

● PaO2/FiO2 <300 

● Інфільтрація легеневої тканини >50% протягом 24-48 годин 

 

Критично хворі 

● Дихальна недостатність (потреба у механічній вентиляції) 

● Септичний шок 

● СПОН 

 

Чи існує визначена терапія? 

● Препарат вибору відсутній 

● Киснева підтримка 

● Підтримка сатурації киснем на рівні не нижче 90% 

● Консервативна корекція балансу рідини 

● Призначте емпірично антибіотики (згідно з локальним протоколом лікування 

позалікарняної пневмонії)/противірусні препарати (Озельтамівір) 

● За потреби лікування у інтенсивній терапії/реанімації 

 

7В. Противірусна терапія 

На даний момент не існує противірусного препарату, який би діяв проти COVID-19 

у людей. Зараз проходить велика кількість РКД; сподіваємось, що скоро вони нададуть 

нам нові дані. [28] 

Коли можливо, необхідно залучати пацієнтів до РКД 

● Нижче наведено інформацію щодо найбільш популярних препаратів, які 

використовують деякі практикуючі лікарі 

● Включення препарату до цього розділу не є рекомендацією для використання 

одного або декількох з них. Ця інформація надається для ознайомлення для того 

щоб допомогти нам зрозуміти ці методи терапії 

● Найбільше уваги приділяється лопінавіру/ритонавіру та хлорокіну, оскільки ці 

препарати є на сьогоднішній день доступними 

● Практикуючим лікарям пропонуємо оглянути наявні доказові дані та зробити 

власні висновки щодо використання цих препаратів 

 

Показання для противірусної терапії 

Ретроспективні дані з приводу SARS дозволяють зробити припущення про те , що ранній 

початок лікування (протягом 1-2 днів з моменту госпіталізації) є більш ефективним ніж 

відкладення терапії до моменту розвитку поліорганної недостатності  (Chan 2003). Це 

збігається з даними щодо грипу, які вказують на те, що існує обмежене терапевтичне 

вікно, що виникає достатньо рано в часі перебігу захворювання 



● Подавляюча більшість пацієнтів видужає без медикаментозної терапії, тобто у 

більшості випадків в ній немає потреби. 

● Не зважаючи на це, очікування моменту, коли пацієнт стане важким хворим, 

призводить до того, що ми впускаємо раннє терапевтичне вікно, протягом якого 

можна вплинути на перебіг захворювання. 

● В такому випадку буде корисним визначити предиктори несприятливого перебігу, 

що можуть вказати на тих пацієнтів, які не зможуть самостійно впоратись з 

інфекцією та для яких буде ефективним раннє призначення противірусної терапії, 

однак дані щодо цього є обмеженими. 

 

Молекули противірусних препаратів, що досліджуються 

Ремдесівір (використання лише як “терапії відчаю”) 

● Експериментальний противірусний препарат, в якого виявлено активність in vitro 

проти SARS-CoV-2 

● Немає опублікованих досліджень 3 фази 

● Механізм дії: екстрапольовано з  MERS CoV 

● Передчасне переривання транскрипції вірусної РНК 

● У дослідженнях in vitro виявлено, що він зменшує ураження легеневої тканини 

● Ремдесівір не використовується у комбінації з іншими експериментальними 

противірусними агентами 

● Також досліджувалась дія на вірус Ебола 

● Побічні ефекти - гепатотоксичність 

● Доза: дорослі: 200 мг/добу в/в в 1 день (доза насичення) з підтримуючою дозою 

100 мг/добу в/в протягом 9 днів 

● Для дітей до 40 кг: 5 мг/кг/добу в/в в 1 день, потім 2,5 мг/кг/добу в/в  

 

Лопінавір/Ритонавір (29) 

● На 50% зменшує реплікацію коронавірусу MERS іn vitro  

● Не доведено визначеної ефективності 

● ВООЗ внесла в список агентів, які можна випробовувати 

● Може також бути спроба використання разом з Інтерфероном альфа або 

Рибавірином 

● Потенційний інгібітор CYP3A4  - необхідне спостереження на рахунок взаємодії з 

іншими ліками 

● У наявності пероральні таблетовані та рідкі форми 

● Доза: Дорослі 400/100 мг п/о кожні 12 годин 

● Для дітей: педіатрична форма (за лопінавіром): пероральний розчин 

●  < 15кг: 12мг/кг/ДОЗУ кожні 12 годин 

●  15-40кг: 10мг/кг/ДОЗУ кожні 12 год 

●  >40кг: 400мг кожні 12 годин  

● Пероральні таблетки 

● ≥15-25кг: 200мг кожні 12 год  

● ≥25-35кг: 300мг кожні 12 год 

●  >35кг: 400мг кожні 12 год 

 

 

Рибавірин 



● Інгібує полімеризацію РНК  [30] 

● Виконувались дослідження ефективності при MERS 

● Концентрація необхідна для пригнічення MERS-CoV in vitro перевищує пікові рівні 

у крові при прийомі терапевтичної дози у людей 

●  Високий ризик токсичності 

● Необхідно визначити дозу, що безпечно виводиться нирками 

● Особливо небезпечний з точки зору розвитку гемолітичної анемії 

● Відсутні результати досліджень для SARS CoV2  

● Дозування (перорально): 2 грами на дозу потім 600 мг кожні 8 годин 

 

Озельтамівір 

● Інгібітор ферменту нейрамінідази при грипі 

● Не досліджувався in vitro на SARS CoV2 

● Немає досліджень з приводу ефективності при COVID-19  

● У багатьох пацієнтів з проявами, подібними до COVID 19 може бути насправді 

грип 

● Виходячи з цього, буде доцільним призначати препарат, для того щоб 

уникнути погіршення стану пацієнта через грип 

● Дозування: 150 мг двічі на добу протягом 5 днів  

 

7С. Інші доступні варіанти лікування 

Інгібітори АПФ (іАПФ)/Блокатори ангіотензинових рецепторів (БАР) 

● На сьогоднішній день приділяється багато уваги потенційній ролі інгібіторів 

АПФ/блокаторів ангіотензинових рецепторів у патофізіології захворювання, 

оскільки відомо, що вірус SARS-CoV-2 зв’язується з АПФ2 рецепторами для 

входу у клітину  

● Теоретично цей процес можна заблокувати БАР 

● Але АПФ2 є негативним регулятором ренін-альдостеронової системи (вона 

інактивує ангіотензин-2), тому ця позиція може бути суперечливою 

● АПФ (CD143) з’являється на плазматичній мембрані макрофага під час активації    

● Існують думки, що ці препарати можуть послаблювати “цитокінову бурю” 

● На сьогоднішній день відсутні дані з приводу доцільності початку або відміни 

прийому іАПФ/БАР у пацієнтів з COVID-19 

 

Інтерферони 

● IFN-α2a, IFN-α2b orIFN-β1a 

● SARS CoV2 послаблює інтерферонову відповідь вродженого імунітету 

● Пошкоджує противірусні адаптивні Т-хелперні клітини 1 типу 

● Але in vitro не спостерігалось повноцінного ефекту  

 

Хлорохін/Гідроксихлорохін 

● Запропонований механізм дії - перешкоджає залежним від низького рН етапам 

реплікації віруса 

● Немає необхідності у визначенні безпечної для виведення нирками або печінкою 

дози 

● Був запропонований навіть з метою профілактики, але бракує доказових даних 

● Побічні ефекти - подовження інтервалу QT 



● Доза (доросла): 400 мг п/о кожні 12 годин протягом 1 дня, 200 мг п/о кожні 12 

годин протягом 4 годин 

● Дитяча: 6,5 мг/кг/ДОЗУ п/о кожні 12 годин протягом дня, потім 3,25 мг/кг/ДОЗУ п/о 

кожні 12 годин протягом 4 днів (максимальна доза - доросла) 

Тоцилізумаб (опціонально) 

● Інгібітор IL-6  

● Запропонований для зменшення цитокінової бурі при COVID-19 

● Дані з приводу використання тоцилізумабу при COVID-19 зазвичай стосуються 

поодиноких випадків в Італії або серій випадків в Китаї 

● Побічні ефекти: підвищення печінкових трансаміназ, підвищений ризик 

реактивації інших респіраторних інфекцій 

● Доза: 4-8 мг/кг (макс 400 мг) в/в однократно 

 

Кортикостероїди 

● Згідно з наявними доказовими даними, не показані для лікування SARS 

CoV2 

● Можуть подовжувати період виділення вірусу 

● Використовувати згідно показань при септичному шоці або якщо пацієнт має інші 

показання для призначення стероїдів  

 

Аскорбінова кислота 

● Аскорбінова кислота показала себе як препарат, що зменшує смертність у 

мультицентровому дослідженні CITRIS-ALI [31] 

● Обмежена кількість доказових даних вказує на ефективність аскорбінової кислоти 

у тваринних моделях коронавірусу (Atherton 1978) 

● Може бути призначена середня доза вітаміну С в/в (наприклад 1,5 г в/в 

аскорбінової кислоти 1 раз на 6 годин + 200 мг тіаміну в/в кожні 12 годин). Така 

доза повинна бути безпечною. Однак на сьогодні відсутні доказові дані високої 

якості на користь використання аскорбінової кислоти при вірусній пневмонії. 

 

Антибактеріальна терапія 

Початкове призначення емпіричних антибіотиків [28] 

● Діагноз COVID-19 не є показанням для призначення антибіотиків 

● Однак антибіотики можуть бути призначені для лікування вторинної бактеріальної 

пневмонії 

● Необхідно розпочати прийом антибіотиків широкого спектру згідно з локальними 

протоколами 

Відтермінована бактеріальна суперінфекція [28] 

● Бактеріальна пневмонія може розпочатись під час перебування у лікарні 

(особливо вентиляційна пневмонія у інтубованих пацієнтів) 

● При її розвитку необхідно призначати такі ж дослідження та таке ж лікування як і 

при інших вентиляційних або внутрішньолікарняних пневмоніях 

 

Інші препарати 

● BaricitinibDarunavir/Cobicistat 

● Уміфеновір(Арбідол)- 200 мг  

●  Favilavir- перший, підтверджений в Китаї препарат 

●  Galidesivir 



● Leronlimab 

● Brilacidin 

● Комбінація моноклональних антитіл 

● Традиційні для різних країн лікарські засоби 

 

7D. Що можна застосовувати у будь якому випадку? 

● Необхідно прокласифікувати пацієнта як легкого/середньотяжкого/важкого 

● Прийміть рішення чи потребує він ізоляції вдома 

● Оцініть рівень оксигенації при диханні кімнатним повітрям 

● Розгляньте можливість направлення до опорного центру, якщо є потреба у 

госпіталізації 

● Домашній догляд/дистанційні поради при легких/безсимптомних випадках 

 

7Е. Узагальнене ведення пацієнтів з СОVID-19 

Відсутні методи лікування COVID-19, ефективність яких є доведеною та які є 

законодавчо підтвердженими. Нижченаведений план лікування сформовано виходячи з 

інформації, наявної на сьогоднішній день з приводу різних експериментальних підходів 

до лікування. 

 

 

Важкість перебігу хвороби План лікування 

Легкий перебіг без жодних факторів 
ризику/супутніх захворювань 

● Амбулаторне лікування 
● Суворий домашній карантин під 

наглядом представників 
влади/медиків 

● Симптоматичне лікування 
● Оцінка стану пацієнта при 

телефонній 
розмові/використовуючи засоби 
телемедицини 

Середньоважкий перебіг: 
 

● Задишка 
● Гіпоксемія 
● Інфільтрати/ущільнення на 

рентгенограмі/КТ ОГК 

● Госпіталізуйте до ізолятора 
● Симптоматичне лікування 
● Розпочати емпіричну 

антибіотикотерапію згідно з 
локальним протоколом лікування 
позалікарняної пневмонії 

● Озельтамівір 75/150 мг двічі на 
добу 

● Розгляньте можливість початку 
прийому Гідрохлорохіну АБО 
Лопінавіру/Ритонавіру (якщо 
виявлено фактори ризику 
прогресування захворювання) 

Важкий перебіг: 
 

● Пацієнти на механічній 
вентиляції 

● Ураження декількох долей або 

● Ремдесівір (лише в якості терапії 
відчаю) 

● Тоцилізумаб може 
використовуватись (перед 
початком терапії перевірте рівень 



обох легень ІЛ-6). Особливо у пацієнтів з 
ознаками синдрому надмірного 
вивільнення цитокінів. 

● Продовжуйте в/в введення 
антибіотиків та підтримуючу 
терапію 

● Виключайте вентиляційну 
пневмонію/катетер-асоційовані 
інфекції та інші 
бактеріальні/грибкові/вірусні 
інфекції 

● Завжди пам'ятайте про 
диференційну діагностику 
пневмонії, що погано піддається 
лікуванню 

●  У пацієнтів на механічній 
вентиляції: дотримуйтесь стратегії 
протоколу ГРДС NET  

● При зростаючій потребі - 
розгляньте можливість ЕКМО 

● Рефрактерні або прогресуючі 
випадки у ВРІТ: розгляньте 
призначення інтерферону бета В1. 
Але його потрібно поєднувати з 
противірусним препаратом 
(Лопінавір/Ритонавір) та 
гідроксихлорохіном 

 

 

Підсумкова таблиця наявних препаратів, які можуть бути потенційно використані 

у лікуванні COVID-19 

Застереження:Нижче наведені варіанти препаратів НЕ Є ліцензованими для лікування 

COVID-19 

 

 

Препарат Класифікація Механізм дії Дозування Побічні ефекти 

Гідроксихлорохін Використання поза 
інструкцією 

Перешкоджає 

залежним від 

низького рН етапам 

реплікації віруса 

 

400 мг 
двічі на добу 
x 2 дози 
потім 200 
мг 
двічі на добу 
5 
днів 
 

Подовження 
інтервалу QT 

Озельтамівір Відсутні 
дослідження 
ефективності при 
COVID-19 

Інгібітор ферменту 

нейрамінідази при 

грипі 

150 мг 2 рази 
на добу 
протягом 5 
днів 
 

Непереносимість 
шлунково-кишковим 
трактом; головний 
біль; безсоння 



Ремдесівір Експериментальний 
(може 
використовуватись 
лише як терапія 
відчаю) 

РНК-залежний 
інгібітор РНК-
полімерази 

200 мг в/в 
доза 
насичення, 
потім 
100 мг в/в 
1 раз на добу, 
до 10 
днів 
 

Непереносимість 
шлунково-кишковим 
трактом; 
гепатотоксичність 

Лопінавір/Ритонавір Використання поза 
інструкцією 

Інгібітор 3CLpro 
(вірусної протеази) 

400/100 
мг 
двічі на добу 
до 10 днів 
 

Подовження 
інтервалу QT; 
гепатотоксичність 

Рибавірин Використання поза 
інструкцією 

Інгібітор 
полімеризації РНК 

2 г 
(доза 
насичення) 
потім 
600 мг тричі 
на добу 
 

Високий ризик 
токсичності; 
особливе 
застереження щодо 
розвитку 
гемолітичної анемії 
 

Інтерферон бета В1 Використання поза 
інструкцією 

Імуномодуляторна 
дія; посилення 
вродженого та 
адаптивного 
противірусного 
імунітету 

 Грипоподібний 
синдром; депресія 

Тоцилізумаб Використання поза 
інструкцією 

Моноклональне 
антитіло до 
рецептору 
ІЛ6/призначається 
при синдромі 
вивільнення 
цитокінів 

 Підвищення 
печінкових 
трансаміназ; 
підвищений ризик 
реактивації інших 
респіраторних 
інфекцій 

Антибіотики 
(широкого спектру) 

Відповідно до 
національного 
протоколу з 
лікування 
позагоспітальної та 
госпітальної (ВАП) 
пневмоній 

Вторинна 
бактеріальна 
інфекція 
(позагоспітальна 
пневмонія)/ВАП 

-  -  

Кортикостероїди Не показані для лікування SARS CoV2 згідно з наявними доказовими даними. 
Можуть подовжувати період виділення вірусу. Використовуйте при наявності 
показань при септичному шоці, або якщо пацієнт має інші показання для 
призначення кортикостероїдів. 

Внутрішньовенні 
імуноглобуліни (ВВІГ) 

Використання поза 
інструкцією 

Антитіла з плазми 
реконвалесцентів 
можуть подавляти 

Розглядайте 
введення 
ВВІГ у 

Може вступати у 
взаємодію з 
противірусними 



віремію 
 
Теоретично: 
найкраще починати 
лікування на ранніх 
етапах 
захворювання 

стандартній 
дозі 
1мг/кг/добу у 
двох дозах 

препаратами 

 

 

7F. Ведення пацієнтів у ВРІТ і тих, хто потребує механічної вентиляції легень  

Роль неінвазивної вентиляції з позитивним тиском (НІВПТ): 

• НІВПТ відведена обмежена роль, оскільки у пацієнтів зазвичай спостерігається 

тахіпное і гіпоксія, тому підключення і підтримання НІВПТ з частими перериваннями 

може спричинити ще більше виділення аерозолів з часточками вірусу і, таким чином, 

більший ризик для медичних працівників. 

• Уникайте застосування швидкопотокової назальної канюлі (ШПНК) або НІВПТ у зв’язку 

з вище вказаними причинами, окрім окремих випадків (наприклад, пацієнт з ХОЗЛ, 

статус Не інтубувати/Не реанімувати тощо). [54] 

• При неможливості уникнення НІВПТ (мало ліжок у ВРІТ або недоступність механічної 

вентиляції) проводьте НІПВТ через шолом або маску. (Бажано) 

• Виявлено, що використання НІВ асоціюється з гіршим результатом.  

 

Пацієнти, які потребують інтубації та механічної вентиляції 

Перестороги щодо інтубації/реанімації пацієнта 

• Виконуйте процедуру у присутності мінімальної кількості людей (високий ризик 

утворення аерозолю) з повним комплектом ЗІЗ 

• Стандартні протоколи інтубації та реанімації мають виконуватись з найвищим ступенем 

дотримання заходів попередження поширення інфекції 

• Інтубуйте якомога раніше, при контрольованому стані пацієнта якщо є 

можливість/низький поріг для завершення вичікувальної тактики 

• Потрібен окремий бокс/палата для інтубованих пацієнтів 

• Тривалий моніторинг гемодинаміки та оксигенації  

• Використовуйте консервативний контроль балансу рідини у пацієнтів з ГРДС, які не 

перебувають у стані шоку для зменшення тривалості механічної вентиляції [55]  

• Раннє адекватне застосування емпіричних антибіотиків широкого спектру 

 

 

Стратегія вентиляції: ведення відповідно до рекомендацій з вентиляції у 

протоколі ARDS NET 

Вентиляція, спрямована на захист легеневої тканини (низький дихальний об'єм, низький 

тиск плато, високий РЕЕР для отримання адекватних показників Spo2 та допущення 

гіперкапнії для захисту легень від вентиляційної травми) та дотримання протоколу ГРДС.  

 Впровадження стратегії/протоколу вентиляції низьким об'ємом та низьким тиском з 

цільовим дихальним об'ємом 6 мл/кг (очікуваної маси тіла), тиском плато у дихальних 

шляхах (Pplat) ≤ 30 см мм. вод.ст та SpO2 88–93% або PaO2 55–80 мм рт.ст. (7.3–10.6 

кПа) показало зниження смертності у гетерогенній популяції пацієнтів з ГРДС [56] 

● Седація та паралізуючі засоби для розслаблення пацієнта і полегшення 

вентиляції з щоденним припиненням седації і паралізуючих засобів. Введення 



нервово-м’язових блокаторів протягом перших 48 годин пов’язане з  

покращеннням виживаності і збільшенням часу без допоміжної вентиляції, що не 

супроводжується значним ослабленням [56] 

● Положення на животі (Стежте за випадковим зміщенням трубок  і катетера) [56]  

● Можна спробувати введення інгаляційних простациклінів  

● У окремих випадках ЕКМО може бути також варіантом (незрозуміло, хто є 

ідеальним кандидатом, хоча може бути застосовано при рефрактерній гіпоксемії). 

● Досліджувані методи терапії повинні бути продовжені, незважаючи на нестачу 

вагомих доказів. Кортикостероїди можуть зменшити запалення. Жоден з 

досліджуваних методів терапії не має доведеної ефективності, але дані швидко 

оновлюються, і ми сподіваємося, що скоро  специфічне лікування буде доступне. 

7G РИЗИК РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСУ  

● Точна динаміка не відома 

● Перший випадок COVID 19 був виявлений у США на 4-й день захворювання 

пацієнта. Це свідчить про високе вірусне навантаження та високу можливість 

передачі. Було також виявлено РНК 2019-nCoV у зразку калу, відібраному на 7-й 

день захворювання. [43] 

● Проте позалегеневе виявлення вірусної РНК не обов’язково свідчить про 

наявність вірусу в організмі, і клінічне значення позалегеневої вірусної РНК на 

даний момент не відоме 

● З запобіжною метою пацієнт, який перебував на лікуванні/ізоляції, може бути 

виписаний лише двох негативних аналізів (з проміжком у 24 години)  

7D КОЛИ СЛІД ВИПИСУВАТИ ПАЦІЄНТА  

● Зникнення симптомів 

● Покращення радіологічних проявів 

Виведення вірусу з організму, підтверджене двома задокументованими негативними 

зразками з інтервалом хоча б 24 години.  

 

8. Прогностичні Фактори 

Загальний прогноз [28] 

Переважна більшість інфікованих пацієнтів (e.g. >80%) не хворіють важко і не 

потребують госпіталізації. 

● Серед госпіталізованих пацієнтів (Guan та ін 2/28) 

● 10-20% пацієнтів знаходяться у ВРІТ. 

● 3-10% потребують інтубації. 

● 2-5% помирають. 

Довгострокові результати: Тривале перебування на допоміжній вентиляції? У міру 

прогресування епідемії проблемою може бути велика кількість пацієнтів, які не можуть 

відмовитися від допоміжної вентиляції. 



 

Епідеміологічні фактори ризику 

● Похилий вік 

● Чоловіча стать 

● Супутні захворювання 

● Хронічні захворювання легень 

● Серцево-судинні захворювання 

● Хронічні захворювання нирок 

● Діабет 

9 Профілактика 

9A ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ КОНТАКТНИМ?  

● Контактною вважається особа, до якої може бути застосована будь-яка з 

наступних характеристик: [33] 

● Надання безпосередньої допомоги пацієнтам з COVID-19 без використання 

засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) 

● Перебування в близькому оточенні пацієнта з COVID-19 (включаючи робоче 

місце, клас, дім, збори). 

● Подорожі будь-яким видом транспорту в близькості (1 м) з пацієнтом з COVID-19 

в період до 14 днів від появи симптомів 

● Згідно з дослідженням Sebastian Hoehl та ін., опублікованим у NEJM, скринінгове 

виявлення інфекції SARS-CoV-2, основане на виявленні симптомів, не було 

ефективним по відношенню до двох осіб, у яких пізніше було виявлено SARS-

CoV-2 у мазку з горла, і передача інфекції може здійснюватися від людей без 

лихоманки і без або з мінімальними клінічними проявами [44] 

9B  ЧИ МОЖЕ ВІРУС ЗБЕРІГАТИСЯ НА ПОВЕРХНЯХ ПРЕДМЕТІВ? 

● Вірус COVID-19 може зберігатись на поверхнях, таких як метал, скло або пластик, 

протягом до 9 днів, але може бути ефективно знешкодженим дезінфекційними 

процедурами з використанням 62–71% етанолу, 0,5% перекису водню або 0,1% 

гіпохлориту натрію протягом 1 хвилини. [45] 

● Інші біоцидні засоби, такі як 0,05–0,2% бензалконію хлорид або 0,02% 

хлоргексидину диглюконат, є менш ефективними. 

● Отже, заключна дезінфекція важлива навіть після виписки пацієнта [39] 

9C  ЩО МАЄ ВКЛЮЧАТИ ІДЕАЛЬНИЙ НАБІР ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

(ЗІЗ)? 

 ЗІЗ для працівників медичних закладів з групи ризику 

Запобіжні заходи при виконанні процедур, пов’язаних з утворенням аерозолів: 

 



 Рукавички 

Рукавички нітрилові, без пудри, нестерильні. (наприклад, мінімальна довжина 

23мм. Різні розміри: маленький, середній, великий) 

  

 Маска (медичні працівники) 

 Маска медична, з хорошою повітропроникністю, чітко ідентифікуючи зовнішню і 

внутрішню поверхню  

  

 Лицьовий захисний щиток  

 Вироблений із прозорого пластику та повинен забезпечувати хорошу видимість як 

для працівника, так і для пацієнта, наявна регульована смужка, яка міцно 

прикріплюється навколо голови і щільно прилягає до чола, стійкий до запотівання 

(бажано), повністю покриває всю довжину обличчя і бокові поверхні, можливе 

повторне використання (виготовлений з міцного матеріалу, який можна очистити і 

продезінфікувати) або одноразові щитки. 

  

 Респіратор класу N95 або вище  

 Респіратор N95 або FFP2 або вище. Хороша повітропроникність з конструкцією, 

яка не допускає торкання до роту (наприклад, у формі качиного дзьобу, чашки) 

  

Зображення: Маска проти Респіратора 

N95 проти FFP3 і FFP2 

Найчастіше обговорюється респіратор типу N95. Це американський стандарт, згідно з 

NIOSH – частини Центру Контролю Захворювань (CDC). [34] В Європі використовується 

a оцінка фільтрувальних респіраторів (FFP). Це походить зі стандарту EN 149:2001 – 

розробленого і підтриманого CEN (Європейський комітет стандартизації). 



 

Зображення: Різні типи респіраторів, які часто використовуються 

 

Стандарт респіратора 
Фільтрувальна здатність (видаляє x% 

усіх часточок діаметром 0,3 мікронів 

або більше) 

FFP1 80% 

FFP2 94% 

N95 95% 

FFP3 99,95% 

N100 99,97% 

Таблиця 1: Фільтрувальна здатність різних респіраторів 

 



Чи є N95/N100 дійсно кращими, ніж FFP2/FFP3? 

Хоча технічні характеристики для NIOSH (N95/N100) є незначно кращими, ніж FFP, це не 

означає, що респіратори є кращими. [34] 

Чи можуть хірургічні маски захистити від коронавірусу? 

 

Хоча FFP2/FFP3 або N95/N100 вважаються золотим стандартом стосовно захисту 

обличчя, що з хірургічними масками, чи надають вони якийсь захист? [35-36] 

Хірургічні маски насамперед призначені для захисту вразливих пацієнтів від медичних 

працівників. Для зупинки розповсюдження мікробів під час кашлю/чхання/розмови. Таким 

чином, вони розроблені для захисту пацієнтів, не для захисту персоналу, що їх носить. 

На даний час не існує досліджень щодо ефективності хірургічних масок (чи навіть 

респіраторів) для захисту тих, хто їх носить, від коронавірусу. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ХІРУРГІЧНИХ ТРИШАРОВИХ МАСОК/ 

РЕСПІРАТОРІВ 

1. Безсимптомним особам носіння маски будь-якого типу не рекомендоване  

2. Носіння масок без показань призводить до невиправданих витрат та 

навантаження на закупівлі, особливо під час епідемії/пандемії  

3. Особи з респіраторними проявами або ті, які доглядають за пацієнтами з  COVID-

19 вдома, повинні користуватися тришаровими хірургічними масками. [57-59] 

4. Респіратори (N95, FFP2 або подібних стандартів) повинні бути збережені для 

проведення процедур, пов’язаних з утворенням аерозолів (інтубація трахеї, 

неінвазивна вентиляція, трахеостомія, бронхоскопія і серцево-легенева 

реанімація) разом з іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) 

5. Медичні працівники, які залучені до надання безпосередньої допомоги пацієнтам 

з COVID-19, повинні використовувати тришарові хірургічні маски/ респіратори 



(лише при наявності в достатній кількості) та інші ЗІЗ (захист очей, рукавички і 

халати/рідинонепроникні фартухи) 

6. Медичні працівники, що працюють у ВРІТ, повинні використовувати респіратори 

(N95/FFP2 або їхній еквівалент) 

7. Під час наявної пандемічної ситуації респіратори (наприклад, N95, FFP2 або 

відповідний стандарт) можуть використовуватись тривалий час, без замінювання, 

особливо під час догляду за декількома пацієнтами з однаковим діагнозом. 

Доказові дані свідчать про те, що респіратори зберігають свою захисну здатність 

протягом тривалого часу використання. [57-59] 

8. Завжди надавайте перевагу використання респіраторів N95 тими медичними 

працівниками, які мають вищий ризик інфікування. 

9. Найчастіше маску N95 можна використовувати до 8 годин безперервно або 

періодично, і в ідеалі її потрібно зняти після цього. 

10. Уникайте торкання внутрішньої частини респіратора. При виникненні 

ненавмисного контакту з внутрішньою частиною респіратора, здійсніть гігієнічну 

обробку рук. 

11. Використані маски слід розцінювати як потенційно інфікований матеріал і повинні 

бути утилізовані окремо в одноразовому пакеті з інфекційними відходами. 

12. Система охорони здоров’я повинна прийняти відповідні міри щодо утилізації 

використаних масок в усіх місцевостях. [63] 

Хірургічні костюми, верхня частина одягу 

Туніка/топ, верхня частина хірургічного костюму, багато- або одноразового 

використання, з коротким рукавом (туніка/топ), що одягається під комбінезон або халат. 

Хірургічні костюми, штани 

Тканинні штани, хірургічні штани, багато- або одноразового використання, що 

одягаються під комбінезон або халат. 

Фартух, передбачений для важких умов роботи 

Прямий фартух з накладкою, Тканина: 100% поліестер з ПВХ покриттям, або 100% ПВХ, 

або 100% гума, або інший матеріал з покриттям, стійким до дії рідин, Водонепроникний, 

Зшитий ремінь для кріплення на шиї та спині. Мінімальна базова маса: 300г/м2 покриття, 

розміри: 70-90 см (ширина) X 120-150см (висота), Багаторазове використання (за умови 

відповідних заходів для знезараження) 

Халат 

Одноразового використання, доступний для утилізації, довжина до середини литки. 

Чохол для взуття, каптур 

Захисні окуляри 

Щільне прилягання до шкіри обличчя, Гнучка рамка з ПВХ для легкого прилягання до 

рельєфу обличчя з рівномірним тиском, Повинні закривати очі та ділянку навколо очей, 



Повинні підходити для осіб, що носять окуляри для зору, Прозора пластикова лінза, 

резистентна до запотівання та подряпин, Регулююча смужка для міцного закріплення і 

унеможливлення послаблення під час клінічної діяльності, Непряма вентиляція для 

уникнення запотівання, Можуть бути багаторазового використання (за умови відповідних 

заходів для знезараження) або одноразові. 

 

 

Менший захист                              Більший захист 

ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ?  

Соціальне дистанціювання 

 

Новий коронавірус поширюється інфікованими людьми, які контактують з 

неінфікованими. Чим більше ви контактуєте з інфікованими людьми, тим більше у вас 

шансів інфікуватися. Соціальне дистанціювання - це спосіб інфекційного контролю, який 

можуть використовувати представники охорони здоров’я, щоб зупинити або сповільнити 

поширення високозаразного захворювання. 

На додаток до заходів соціального дистанціювання, які запроваджуються урядами, ми 

самі можемо обмежувати фізичні контакти з потенційно хворими людьми, наприклад:  



Розглянути можливість працювати з дому, якщо робота це дозволяє. 

Уникнення великих скупчень людей, таких як спортивні заходи. Або уникнення ситуацій, 

які можуть бути пов’язані з можливим скупченням людей, наприклад, відвідування 

людних торговельних центрів. 

Спілкування з людьми через телефонний/відео-зв’язок замість особистих зустрічей. 

Ці кроки можуть стати перешкодою для нормального життя. Проте намірено, що це 

тимчасові заходи (не назавжди!).  

Ризик пандемії в тому, що початкове поширення відбувається настільки швидко, що 

відбувається перевантаження служби медичної допомоги. Ключовою метою для кожної 

країни має бути уникнення цього, а соціальне дистанціювання може допомогти. 

9D РЕГУЛЯРНЕ МИТТЯ РУК 

CDC рекомендує регулярне миття рук з милом та водою протягом хоча б 20 

секунд. 

 

Рекомендовано мити руки перед їжею та після повернення з вулиці. Регулярне миття рук 

висушує їх, що може зробити їх вразливим для проникнення інфекції. Щоб уникнути 

цього, регулярно використовуйте зволожуючі креми на основі гліцерину з насосним або 

витискуючим механізмом. 

Дезінфікуючий засіб на основі спирту  

– CDC рекомендує при відсутності мила і води використовувати дезінфікуючий засіб для 

рук на основі спирту (хоча б 60% спирт). Дайте рукам висохнути. 

 

 

 



9E  ОБРОБЛЯЙТЕ СВІЙ ТЕЛЕФОН 

 

 З огляду на те, як часто ми користуємося нашими телефонами, логічно 

розглядати його як наступний по пріоритетності предмет для дезінфекції. 

Хорошою опцією є використання антибактеріальних або спиртових серветок (як 

правило, 70% спирт) для очищення телефону та інших предметів. Якщо 

заявлено, що антибактеріальні серветки здатні вбити вірус грипу (H1N1), це 

хороший знак - отже, вони можуть також бути ефективними щодо коронавірусу. 

Після закінчення протирання дайте висохнути на повітрі. 

  

9F  РЕГУЛЯРНО ДЕЗІНФІКУЙТЕ ІНШІ ПРЕДМЕТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ: 

● Комп’ютерну клавіатуру і мишку  

● Ключі від дому і машини 

● Пляшки для води багаторазового використання  

● Кермо автомобіля  

● Кишені одягу 

● Дверні ручки 

9G  ПІДТРИМУЙТЕ СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ  

Приклади дій, спрямованих на підтримку імунної системи: [37-38] 

 

● Сон – Достатньо і якісно спіть. Для більшості людей “достатньо” означає 7-8 

годин. У огляді літератури 2004 року було зроблено висновок, що "недосипання 

має значний вплив на імунну відповідь" і "сон слід вважати життєво важливою 

частиною імунної системи" 

● Вправи – Займайтеся спортом регулярно, але не занадто інтенсивно. Згідно з 

дослідженням 2007 року впливу фізичних вправ на імунну систему, “помірні 



фізичні вправи, схоже, сприяють захисту імунітету, тоді як сильні багаторазові 

навантаження можуть призвести до порушення імунної функції” 

9H ВАКЦИНАЦІЯ ВІД SARS COV 2 

● Інтраназальна вакцина від коронавірусу компанії Altimmune 

● INO-4800 – компанія Inovio Pharmaceuticals 

● mRNA-1273 вакцина – Moderna 

● Вакцина проти пташиного коронавірусного інфекційного бронхіту (IBV) – MIGAL та 

багато інших   

● Усі вакцини перебувають лише на стадії розробки  

9i ВАЖЛИВІ КРОКИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФЕКЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ  

● Старанне миття рук, особливо після торкання до поверхонь. Якщо руки помітно 

не брудні, використання дезінфікуючого засобу для рук, що містить щонайменше 

60% спирту, є розумною альтернативою. 

● Респіраторна гігієна та етикет кашлю (наприклад, прикривання під час кашлю та 

чхання). 

● Використання тришарової хірургічної маски, яка підлягає утилізації, при наявності 

респіраторних симптомів. 

● Уникайте скупчень людей (особливо в погано вентильованих приміщеннях) за 

можливості і близьких контактів з хворими. Також намагайтеся дотримуватися 

безпечної дистанції в 1 м. 

● Уникайте рукостискань, обіймів і поцілунків 

● Уникайте подорожей/зібрань, якщо це не є необхідним 

● Уникайте торкання перил  

● Використовуйте, наприклад, кулькову ручку для вмикання світла в приміщеннях 

загального користування і натискання кнопок ліфта  

● У лікарнях уникайте того, щоб документи пацієнта знаходились на ліжку  

● Використовуйте рукавички  

● Використані маски та інші засоби індивідуального захисту слід розцінювати як 

потенційно інфікований матеріал і повинні бути утилізовані окремо в 

одноразовому пакеті з інфекційними відходами. 

10. Висновки  

● Про коронавірусну хворобу 2019 (COVID-19) було повідомлено як про групу 

захворювань в Китаї в грудні 2019 

● З того моменту вона розповсюдилась по всіх континентах, крім Антарктиди, і 

ВООЗ оголосила пандемію COVID-19. 

● Люди похилого віку з супутніми захворюваннями є більш вразливими  

● Захворювання поширюється переважно крапельним шляхом  

● Пневмонія є найчастішим ускладненням  

● Важкі випадки характеризуються летальністю в межах 2,3-5% 

● В даний час не існує стандартизованого лікування або вакцини від COVID-19 

● Тактика стримування та профілактики є найкращим варіантом   
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