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Додаток 10 
до Стандартів медичної допомоги «COVID-19» 

 

 
Клінічні синдроми, пов'язані COVID-19 

 
Патологічний стан Характеристика 
Пневмонія легкого 
ступеню тяжкості 

Хворий на пневмонію при відсутності ознак тяжкої пневмонії. 
У дитини з пневмонією легкого ступеня тяжкості наявний кашель за 
відсутності утрудненого дихання і збереження нормальної частоти 
дихальних рухів (нормальна частота дихання (вдихів/хв): < 2 місяці – 
менше 60; 2–11 місяців – менше 50; 1–5 років – менше 40). 

Пневмонія тяжкого 
ступеня 

Для підлітків або дорослих: гарячка або підозра на респіраторну 
інфекцію, плюс частота дихання > 30 вдихів/хв, виражена дихальна 
недостатність або SpO2 <90% при спонтанному диханні в приміщенні. 
Дитина з кашлем або утрудненням дихання і хоча б одне з наступних: 
1) центральний ціаноз або SpO2 <90%; 
2) виражена дихальна недостатність (наприклад, хрипи, напруження 
грудної клітки); 
3) ознаки 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. 
Діагноз – клінічний; рентгенологічне дослідження органів грудної клітки 
може бути корисним. 

ГРДС Початок: 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. 
Походження набряку легень: дихальна недостатність не повністю 
пояснюється серцевою недостатністю або перевантаженням рідиною. 
Потрібна об'єктивна оцінка (наприклад, ехокардіографія), щоб 
виключити гідростатичну причину набряку, якщо немає фактору ризику. 
Насичення киснем крові у дорослих: 
• легкий ГРДС: 200 мм.рт.ст. <PaO2/FiO2 ≤ 300 мм.рт.ст. (з PEEP або 
CPAP ≥5 см H2O, або не вентильований); 
• помірний ГРДС: 100 мм.рт.ст. <PaO2/FiO2 ≤200 мм.рт.ст. з PEEP ≥5 см 
H2O, або не вентильований); 
• тяжкий ГРДС: PaO2/FiO2 ≤ 100 мм рт.ст. з PEEP ≥5 см H2O, або не 
вентильований); 
• якщо PaO2 недоступний, використовується SpO2/FiO2, при SpO2/FiO2 
≤315 підозрюється ГРДС (у тому числі у не вентильованих пацієнтів). 
Насичення крові киснем у дітей (зверніть увагу OI – індекс оксигенації 
та OSI – індекс оксигенації за допомогою SpO2): 
• дворівнева НІВ або CPAP ≥5 см Н2О через повну маску для обличчя: 
PaO2/FiO2 ≤ 300 мм.рт.ст. або SpO2/FiO2 ≤264; 
• легкий ГРДС (інвазивна вентиляція): 4 ≤ OI <8 або 5 ≤ OSI <7,5; 
• помірний ГРДС (інвазивна вентиляція): 8 ≤ OI <16 або 7,5 ≤ OSI <12,3 
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Патологічний стан Характеристика 
• тяжкий ГРДС (інвазивна вентиляція): OI ≥ 16 або OSI ≥ 12.3 

Сепсис Дорослі: 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. 
Діти: підозрювана або доведена інфекція та ≥2 критерії SIRS, з яких має 
бути аномальна температура або кількість лейкоцитів. 

Септичний шок Дорослі: зберігається гіпотонія, незважаючи на об'ємну ресусцитацію, 
потреба у вазопресорах для підтримки СерАТ ≥65 мм.рт.ст. та рівень 
лактату в сироватці крові > 2 ммоль/л. 
Діти: будь-яка гіпотензія (систолічний артеріальний тиск <5-й центіль 
або > 2 SD нижче норми за віком) або 2-3 з наступного: 
1) змінений психічний стан; 
2) тахікардія або брадикардія (ЧСС <90 уд/хв або> 160 уд/хв у немовлят 
та ЧСС <70 уд/хв або > 150 уд/хв у дітей); 
3) тривале капілярне наповнення (> 2 сек); 
4) тахіпноє; 
5) строкаті шкірні петехіальні або пурпурові висипання; 
6) підвищений лактат; 
7) олігурія; 
8) гіпертермія або гіпотермія. 

 
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 шкалою Глазго; 
6) ниркова – знижений діурез або високий вміст креатиніну. 
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. 
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Додаток 11 
до Стандартів медичної допомоги «COVID-19» 

 
 
 

Рання підтримуюча терапія за наявності ТГРС 
 

Слід ініціювати кисневу терапію починаючи з 5 л/хв та регулювати 
швидкість потоку до досягнення цільового рівня SpO2 ≥ 93% у невагітних 
дорослих та SpO2 ≥ 92-95% у вагітних пацієнток. Діти з екстреними ознаками 
(утруднене чи відсутнє дихання, ГРДС, центральний ціаноз, шок, кома або 
судоми) повинні отримувати кисневу терапію під час реанімаційних заходів до 
досягнення SpO2 ≥ 94%; в іншому випадку цільовий SpO2 становить ≥ 90%. 

Необхідно використовувати контактні заходи безпеки при роботі із 
забрудненими кисневими інтерфейсами пацієнтів із COVID-19. 

Пацієнтам в тяжкому стані без ознак шоку слід обережно вводити рідини 
внутрішньовенно (рестриктивна стратегія інфузійної терапії), оскільки швидке 
введення рідини може погіршити оксигенацію, особливо в умовах обмеженого 
доступу до механічної вентиляції. 

Пацієнтам в тяжкому стані з ознаками сепсису слід почати вводити 
емпіричні антимікробні препарати з урахуванням всіх ймовірних збудників, 
протягом однієї години від встановлення сепсису. Емпіричне лікування 
антибіотиками повинно ґрунтуватися на клінічному діагнозі (наприклад, 
негоспітальна або госпітальна пневмонія), епідеміологічних даних та 
регіональних/місцевих даних щодо антимікробної резистентності. 
Антибактеріальну терапію слід коригувати на основі результатів 
мікробіологічних досліджень і клініко-лабораторних даних (наприклад, рівень 
прокальцитоніну в крові). 

Заборонено давати системні кортикостероїди для лікування вірусної 
пневмонії або ГРВІ, якщо вони не показані з іншої причини. 

Відсутні дані, які б рекомендували будь-яке специфічне лікування для 
пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Проводяться клінічні випробування, що 
оцінюють різні потенційні противірусні засоби. 

У деяких країнах при тяжкому перебігу пневмонії в комплексі лікування 
застосовуються протималярійні (хлорохін, гідроксихлорохін), антиретровірусні 
препарати (лопінавір/ритонавір) та  рекомбинантні моноклональні антитіла до 
людського рецептору інтерлейкіну-6. Однак, переконливі доказові данні щодо 
ефективності застосування даних препаратів відсутні.  

Уважно слідкуйте за хворими в тяжкому стані з метою раннього виявлення 
ознак клінічного погіршення, таких як швидко прогресуюча дихальна 
недостатність та сепсис, і негайно призначайте підтримуючу терапію за 
необхідності. Застосування своєчасної, ефективної та безпечної підтримуючої 
терапії є наріжним каменем терапії для пацієнтів, у яких розвиваються тяжкі 
прояви COVID-19. 
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Додаток 12 
до Стандартів медичної допомоги «COVID-

19» 
 
 

ГРДС і гіпоксемічна дихальна недостатність 
у хворих на COVID-19 

 
У хворого на COVID-19 може продовжуватися порушення дихання або 

гіпоксемія, навіть коли кисень подається через маску для обличчя з резервуарним 
мішком (швидкість потоку 10-15 л/хв, що, як правило, є мінімальним потоком, 
необхідним для підтримки інфляції мішка; FiO2 0,60-0,95). Гіпоксемічна 
дихальна недостатність при ГРДС зазвичай є наслідком невідповідності 
внутрішньолегеневої вентиляції та перфузії або шунту і зазвичай потребує 
механічної вентиляції. 

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. 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). При цьому 
слід враховувати, що доказових рекомендацій щодо НКВП не існує, а 
повідомлення про НКВП у пацієнтів з близькосхідним коронавірусним 
респіраторним синдромом обмежені. 

Вказівки щодо НІВ не містять рекомендацій щодо застосування при 
гіпоксемічній дихальній недостатності (крім кардіогенного набряку легень та 
післяопераційної дихальної недостатності) або ГРВІ і пандемічного грипу. До 
ризиків можна віднести затримку інтубації, великі приливні об'єми інфузії та 
шкідливий транспульмональний тиск. Обмежені дані говорять про високий 
рівень відмов, коли пацієнти з близькосхідним коронавірусним респіраторним 
синдромом отримували НІВ. Пацієнти, які отримують НІВ, повинні знаходитись 
у контрольованих умовах та з досвідченим персоналом, здатним до 
ендотрахеальної інтубації, якщо стан пацієнта гостро погіршиться або не 
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покращиться після короткого випробування (близько однієї години). Пацієнти з 
гемодинамічною нестабільністю, поліорганною недостатністю або порушенням 
психічного стану не повинні отримувати НІВ. Останні публікації припускають, 
що новіші системи НКВП та НІВ з герметичним інтерфейсом не створюють 
широкої дисперсії повітря, що видихається, і тому вони повинні бути пов'язані з 
низьким ризиком передавання інфекції повітрям. 

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. 

Швидка інтубація є доцільною після оцінки дихальних шляхів, яка не 
виявляє ознак утрудненої інтубації. 

Механічну вентиляцію слід здійснювати у дорослих пацієнтів із 
дихальною недостатністю, спричиненою сепсисом, які не відповідають 
критеріям ГРДС, використовуючи менший об'єм вдиху (4–8 мл/кг ідеальної маси 
тіла (PBW) та нижчий тиск вдиху (плато тиск < 30 см H2O). Початковий об'єм 
вдиху становить 6 мл/кг PBW; об'єм вдиху до 8 мл/кг PBW дозволений, якщо 
виникають небажані побічні ефекти (наприклад, дисинхронія, pH < 7,15). 

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.  

Пацієнтам із вираженим ГРДС рекомендується вентиляція легень у 
положенні 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 
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ситуаціях: виражена десинхронізація з респіратором, незважаючи на седацію, 
таким чином, що обмеження припливного обсягу не може бути надійно 
досягнуто; за рефрактерної гіпоксемії або гіперкапнії. 

Уникайте відключення пацієнта від ШВЛ, що призводить до втрати PEEP 
та ателектазу. Використовуйте вбудовані катетери для відсмоктування секрету 
дихальних шляхів і затискання ендотрахеальної трубки, коли потрібно 
відключення (наприклад, переведення на транспортну вентиляцію). 
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Додаток 13 
до Стандартів медичної допомоги «COVID-

19»  
 
 

Септичний шок у хворих на COVID-19 
 

За відсутності можливості визначення лактату використовуйте СерАТ та 
клінічні ознаки перфузії для діагностики шоку. Стандартна допомога включає 
раннє розпізнавання та наступні методи лікування протягом однієї години після 
розпізнавання: антибактеріальна і інфузійна терапія та вазопресори при 
рефрактерній гіпотензії. Використання центральних венозних та артеріальних 
катетерів повинно ґрунтуватися на наявності ресурсів та індивідуальних потреб 
пацієнта. 

При інтенсивній терапії септичного шоку дорослим рекомендовано ввести 
не менше 30 мл/кг ізотонічного кристалоїду протягом перших 3 годин. При 
інтенсивній терапії дітям септичного шоку рекомендовано ввести 20 мл/кг у 
вигляді швидкого болюсу та до 40-60 мл/кг у перші години. 

Не використовуйте гіпотонічні кристалоїди, крохмалі або желатини для 
інтенсивної терапії. 

Надмірне введення рідини може призвести до об'ємного перевантаження, 
включаючи дихальну недостатність. Якщо немає реакції на введення рідини і 
з’являються ознаки перевантаженості об’ємом (наприклад, здуття яремної вени, 
крепітація при аускультації легень, набряк легень на рентгенівських знімках або 
гепатомегалія у дітей), то необхідно зменшити або припинити введення рідини. 
Цей крок є особливо важливим, коли відсутня механічна вентиляція. 

Кристалоїди включають звичайний фізіологічний розчин та розчин 
Рінгера. 

Визначте потребу в додаткових болюсних рідинах (250-1000 мл у дорослих 
або 10-20 мл/кг у дітей) на основі клінічної реакції та покращення перфузійних 
цілей. Перфузійні цілі включають СерАТ (> 65 мм.рт.ст. або показники, 
відповідно віку) у дітей, виділення сечі (> 0,5 мл/кг/год у дорослих, 1 мл/кг/год у 
дітей) та покращення кольору шкіри, заповнення капілярів, рівень свідомості та 
лактату. Розгляньте динамічні показники реагування на об’єм, щоб розрахувати 
об’єм рідини після початкової ресусцитації на основі місцевих ресурсів та 
досвіду. Ці показники включають пасивне піднімання ніг, оцінку циркулюючого 
об’єму рідини при серійному вимірюванні або зміни систолічного тиску, 
пульсового тиску, розміру порожнистої вени, або ударного об'єму у відповідь на 
зміни внутрішньогрудного тиску під час ШВЛ. 

Застосування розчинів ГЕК пов'язане з підвищеним ризиком смерті та 
гострим ураженням нирок порівняно з кристалоїдами. Ефекти желатинів менш 
чіткі, але вони дорожчі, ніж кристалоїди. Гіпотонічні (проти ізотонічних) 
розчини менш ефективні для збільшення внутрішньосудинного об’єму. 



35 
 

 

Рекомендовано використовувати альбумін для ресусцитації, коли пацієнти 
потребують значної кількості кристалоїдів, але ця умовна рекомендація 
ґрунтується на доказах низької якості. 

Слід використовувати вазопресори, якщо шок зберігається під час або 
після введення рідини. Початкова ціль для артеріального тиску становить  
сАТ ≥ 65 мм.рт.ст. у дорослих та віковий рівень у дітей. 

Якщо центральні венозні катетери недоступні, вазопресори можна вводити 
через периферичну вену, але використовувати вену великого діаметру та 
ретельно стежити за ознаками екстравазації та локального некрозу тканин. Якщо 
відбувається екстравазація, припиніть інфузію. Вазопресори також можна 
вводити через внутрішньокісткові голки. 

Якщо ознаки поганої перфузії та серцевої дисфункції зберігаються, 
незважаючи на досягнення мети СерАТ з рідинами та вазопресорами, розгляньте 
інотроп, такий як добутамін. 

Вазопресори (тобто норадреналін, епінефрин, вазопресин та дофамін) 
найбезпечніше вводити через центральний венозний катетер із суворо 
контрольованою швидкістю, але також їх можна безпечно вводити через 
периферичну вену та внутрішньокісткову голку. Часто контролюйте 
артеріальний тиск і титруйте вазопресор до мінімальної дози, необхідної для 
підтримки перфузії та запобігання побічних ефектів. Норепінефрин вважається 
першою лінією у дорослих пацієнтів; Для досягнення мети СерАТ можуть бути 
додані епінефрин або вазопресин. Через ризик виникнення тахіаритмії 
резервуйте дофамін для окремих пацієнтів з низьким ризиком розвитку 
тахіаритмії або пацієнтів із брадикардією. 
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Додаток 14 
до Стандартів медичної допомоги «COVID-19» 

 
 

Профілактика ускладнень та інфекційних хвороб, 
пов’язаних з наданням медичної допомоги 
у пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 

 
Передбачувані 

результати втручання 
Втручання 

Скорочення днів інвазивної 
ШВЛ 

Використовуйте 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 

Зниження захворюваності 
на вентилятор-асоційовану 
пневмонію 

Пероральна інтубація є кращою, ніж носова інтубація у підлітків 
та дорослих. 
Тримайте пацієнта в напівлежачому положенні (підйом голови в 
ліжку 30-45º). 
Використовуйте закриту відсмоктувальну систему. 
Використовуйте новий контур ШВЛ для кожного пацієнта; після 
того, як пацієнт провентилюється, змініть контур, якщо він 
забруднений або пошкоджений. 
Міняйте тепловологообмінник, коли він несправний, при 
забрудненні або кожні 5–7 днів. 

Зменшення частоти 
виникнення пролежнів 

Перевертайте пацієнта кожні дві години. 

Зменшити частоту 
стресових виразок та 
шлунково-кишкових 
кровотеч 

Раннє ентеральне харчування (протягом 24–48 годин після 
поступлення). 
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. 

Зменшення гіподинамії Активно мобілізуйте пацієнта на початку хвороби, коли це 
безпечно 
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