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Динамічне спостереження індикаторів
запальної реакції

▪ У більшості пацієнтів, нормальний рівень
прокальцитоніну і суттєво підвищений рівень C-
реактивного білка. 

▪ Швидке і суттєве підвищення рівня C-реактивного 
білка вказує на можливість вторинної інфекції.

▪ У важких випадках рівень D-димера зростає, що
потенційно ,є фактором ризику для несприятливого
прогнозу.

▪ Швидке зниженння кількісты лімфоцитів на початку 
хвороби

▪ Контроль рівня IL-6 і IL-10 допомагає оцінити ризик
розвитку важкого стану.



Комп'ютерна томографія легень
Типові ознаки:

1. Многоочаговое помутніння типу 
«матове скло»

2. Периферичні або базальні розподіл

3. Нечітке розмежування

4. Потовщення судин



Показаннями до переводу хворого у ВІТ 
є (достатньо одного з критеріїв) 

• ЧД більше 30/хв.; 
• SpO2 ≤ 92 % 
• PaO2/FiO2 ≤ 200 мм рт. ст.; 
• прогресування пневмонії (збільшення площі ін

фільт ративних змін > 25 % на протязі 24–48 
год.); 

• зниження рівню свідомості; 
• необхідність респіраторної підтримки

(неінвазивної та інвазивної вентиляції легень); 
• нестабільна гемодинаміка (систолічний АТ 

менше 90 мм рт. ст. або діастолічний АТ менше
60 мм рт.ст., потрібність у вазопресорних
препаратах, діурез менше 0,5 мл/кг/час); 

• синдром поліорганної недостатності; 



Етіотропна терапія

На сьогоднішній день у світі не існує специфічних етіотропних засобів
терапії хворих на COVID-19

Не дивлячись на це, зараз в практичній медицині використовується
значна кількість лікарських засобів, до яких належать препарати або
їх комбінації (гідроксихлорохін, хлорохін/хлорохін фосфат, 
лопінавір/ритонавір, ремдесивір, тоцилізумаб, фавіпіравір), що
застосовуються при різних захворюваннях — малярії, ревматизмі, 
ВІЛ/ СНІД, грипі, лихоманці Ебола та ін. 

Проведення етіотропної, в першу чергу противірусної, терапії у 
хворих на COVID-19 здійснюється відповідно до чинної редакції
Протоколу, затвердженого наказом МОЗ № 852 від 10.04.2020 р., що
діє на момент призначення такої терапії. В той же час при виборі
емпіричної антибактеріальної терапії, яка доповнює противірусні
засоби.
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При цьому у пацієнтів із середньотяжким або тяжким перебігом
НП, що викликана тільки SARS–CoV–2, при відсутності клініко-
лабораторних доказів бактеріальної суперінфекції (сухий кашель 
або виділення незначної кількості слизової мокроти, лейкопенія), 
рекомендовано призначення азитроміцину по 0,5 г один раз на 
добу протягом 3–5 днів.
Обумовлена в першу чергу його неантибактеріальними
ефектами — посиленням експресії протизапальних цитокінів ; 
моделюючим впливом на нейтрофіли посилюють

• Фагоцитоз;
• Хемотаксис;
• Кілінг;
• Апоптоз;

Зменшенням продукції і поліпшенням властивостей реології
бронхіального секрету;
А також перешкоджанням їх адгезії до слизової оболонки
дихальних шляхів, що знижує колонізацію бронхіального дерева 
цими мікроорганізмами



Антибактеріальна терапія хворих на НП, 
інфікованих SARS-CoV-2, в умовах стаціонару

Група хворих Можливий збудник Препарат вибору Альтернативний препарат

Госпіталізовані у 
терапевтичне
відділення з 

середньотяжким
перебігом НП

SARS-CoV-2 Перорально азитроміцин
500 мг 1 раз на добу 3-5 
діб

Перорально респіраторний фторхінолон
(моксифлоксацин 400 мг, левофлоксацин 500 
мг 1 раз на добу)

SARS-CoV-2+ S. pneumoniae, 
H. influenzae, атипові збудники, 
грамнегативні ентеробактерії, 
респіраторні віруси

Парентеральне
застосування (в/м, в/в): 
амінопеніцилін
(переважно захищений) + 
макролід (per os) або
цефалоспорин ІІІ покоління
+ макролід (per os) 

Внутрішньовенне застосування: фторхінолон
ІІІ–IV покоління або карбапенем (неактивний
щодо синьогнійної палички - ертапенем) + 
макролід (per os), або цефтаролін + макролід
(per os)

Госпіталізовані у ВІТ 
з тяжким/ вкрай

тяжким перебігом
НП

SARS-CoV-2 Перорально азитроміцин
500 мг 1 раз на
добу 3-5 діб

Перорально респіраторний фторхінолон
(моксифлоксацин 400 мг, левофлоксацин 500
мг 1 раз на добу)

SARS-CoV-2 + S. pneumoniae, 
Legionella spp., H. influenzae, S. 
aureus, М. pneumoniae, 
грамнегативні ентеробактерії, 
Pseudomonas spp., респіраторні
віруси, полімікробні асоціації

При відсутності факторів
ризику інфікування P. 
aeruginosa –
внутрішньовенне
застосування: захищений
амінопеніцилін + макролід
або цефалоспорин III 
покоління + макролід, або
ертапенем + макролід, або
цефтаролін + макролід

Внутрішньовенне застосування: фторхінолон
III–IV покоління + β-лактам



Застосування кортикостероїдів при ГРДС

Показання до застосування кортикостероїдів: 
• для тих, хто перебуває у важкій і критичній стадії

захворювання; 

• для тих, хто має стійку високу температуру (температура 
вище 39 ° C); 

• для тих, чия комп'ютерна томографія (КТ) 
продемонструвала плямисте загасання матового скла або
ураження більш ніж 30 % легень; 

• для тих, у кого КТ продемонструвала швидке
прогресування (більше 50 % площі залучених в легеневу
КТ зображень протягом 48 годин);

Рекомендується початковий рутинний прийом
метилпреднізолона в дозі: 

• 0,75 ~ 1,5 мг / кг внутрішньовенно один раз на день;



Оксигенотерапія

У пацієнтів з COVID-19 і насиченням гемоглобіну киснем 
менше 92 % рекомендовано починати оксигенотерапію до 
досягнення SpO2 96–98 % у тих, хто відповідає
(респондерів) на інгаляцію кисню з помірним потоком (до 
5 л/хв)

У разі ж її неефективності та збереженні інтенсивних
дихальних зусиль пацієнта, які можуть призводити до 
ушкодження його легень, слід розпочати респіраторну
підтримку. Її проводять в режимі неінвазивної чи
інвазивної вентиляції (допоміжної чи контрольованої
через інтубаційну трубку)



Показання до неінвазивної
вентиляції:

• тахіпное (більше 25 рухів за хвилину для дорослих), що
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 мл / кг (дихальний об'єм (мл) / маса тіла (кг) 
пацієнта);
• SpO2 <92%;
Абсолютні протипоказання до проведення неінвазивної
вентиляції:
• виражена енцефалопатія;
• відсутність свідомості;
• аномалії і деформації лицьового скелета, що
перешкоджають накладенню
маски.



Високопоточна назальна канюля (HFNC) кисневої
терапії рекомендується пацієнтам з наступними
станами: 

• SpO2 <93%;

• PaO2 / FiO2 < 300 мм. рт. ст.

• Ч/д > 25 разів на хвилину в ліжку;

• помітне прогресування при рентгенографії

Повітряний потік кисневої терапії HFNC повинен 
починатися з низького рівня і поступово
збільшуватися до 40-60 л / хв, коли PaO2 / FiO2 
знаходиться в межах 200-300 мм рт.ст., щоб
пацієнти не відчували явного утруднення в 
грудях і задишки. 



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) - не зникає після зниження температури
тіла; 

• PaO2 60 мм.рт.ст .; або PaO2 / FiO2 <100;

• PaCO2> 60 мм.рт.ст .; 

• pH<7,25;

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

• SpO2 <90%.



Стандарти виписки:

• температура тіла залишається нормальною 
не менше 3 днів.

• респіраторні симптоми значно
поліпшуються; аналіз нуклеїнових кислот з 
респіраторного тракту негативний два рази 
поспіль (інтервал відбору проб більше 24 
годин); 

• візуалізація легень показує очевидне
поліпшення стану уражених ділянок; 
немає ніяких супутніх захворювань або
ускладнень, які потребують госпіталізації; 

• SpO2> 93% без допоміжної інгаляції кисню; 

• виписка схвалена багатопрофільною
медичною бригадою.


