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ВВЕДЕННЯ

У більшості пацієнтів з COVID-19 захворювання протікає в легкій (40%) або 
середньо – важкій формі (40%), приблизно у 15 % розвивається тяжке 
захворювання, потребуюче кисневої підтримки, а у 5% спостерігається вкрай 
важкий перебіг з такими ускладненнями, як дихальна недостатність, гострий 
респіраторний дістрес синдром, сепсис та септичний шок, тромбоемболія
та/або поліорганна недостатність, включаючи гостре ураження нирок та серця.



ВЕДЕННЯ COVID-19 ПРИ КРИТИЧНОМУ 
СТАНІ ПАЦІЄНТА: СЕПТИЧНИЙ ШОК

Діагностується у дорослих дане ускладнення при наявності таких ознак:

➢підозрювана або підтверджена інфекція;

➢СрАТ <65 мм рт. ст.;

➢підвищення рівня лактату ≥2 ммоль/л при відсутності гіповолемії.



Діагностується у дітей дане ускладнення при наявності таких ознак:

❖Будь-який рівень гіпотензії (середній артеріальний тиск <5-го 
центілю або >2 пунктів стандартного відхилення нижче норми за 
віком) 

Або дві-три з наступних ознак: 

❖змінений психічний стан; 

❖тахікардія або брадикардія (ЧСС <90 уд./хв або > 160 уд./хв у 
немовлят та ЧСС <70 уд./хв або >150 уд./хв у дітей); 

❖симптом блідої плями (>2 сек) або слабкий пульс; 

❖тахіпное; 

❖плямиста або прохолодна шкіра або петехіальні чи пурпурові 
висипання; 

❖підвищений лактат; 

❖олігурія; 

❖гіпертермія або гіпотермія



Стандартна клінічна тактика включає раннє виявлення та наступні втручання, 
які необхідно виконати протягом першої години після встановлення діагнозу:

o протимікробна терапія;

o болюсне введення рідини;

o введення вазопресорів для купування гіпотензії.

Показання к застосуванню центральних венозних та артеріальних катетерів 
залежать від наявних ресурсів та індивідуальних потреб пацієнтів.



АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

При підозрі чи підтвердженій інфекції COVID-19 з тяжким перебігом необхідно призначати 
антибактеріальні препарати в якості емпіричної терапії проти всіх можливих патогенів на 
підставі клінічного діагнозу (наприклад, негоспітальна або госпітальна пневмонія), 
епідеміологічних даних та регіональних/місцевих даних щодо бактеріальної резистентності.

Пацієнтам в тяжкому стані слід починати емпіричну протимікробну терапію з 
урахуванням всіх ймовірних збудників якомога швидше (по можливості протягом 1 
години від встановлення сепсису та протягом 4 годин від встановлення діагнозу 
бактеріальна пневмонія).

Тривалість емпіричної протимікробної терапії повинна бути настільки короткою, наскільки це 
можливо; як правило, 3-5 діб з наступним призначенням цілеспрямованої антибактеріальної 
терапії після отримання результатів бактеріологічного дослідження.



Цефалоспорини ІІІ покоління (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим, 
цефіксим, цефоперазон, цефподоксим) + макроліди (азитроміцин або 
кларитроміцин)

Респіраторні фторхінолони (левофлоксацин або моксифлоксацин) як 
монотерапія або в комбінації з цефалоспоринами ІІІ покоління.

За необхідності можна розглянути захищені цефалоспорини 
(цефоперазон/сульбактам, цефтріаксон/сульбактам, цефтріаксон/тазобактам, 
цефотаксим/сульбактам).



➢При проведенні реанімаційних заходів при септичному шоці у дорослих вводиться 250-500 
мл кристалоїдного розчину (ізотонічний розчина натрій хлору та розчин Рінгера- Локка) у 
якості швидкого болюса в перші 15 - 30 хвилин.

➢При проведенні реанімаційних заходів при септичному шоці у дітей 10 - 20 мл/кг 
кристалоїдного розчину у якості швидкого болюса в перші 30 - 60 хвилин.

❑NB! Інфузійна терапія як засіб реанімації може привести до перевантаження об'ємом, 
зокрема до дихальної недостатності, особливо при ГРДС. Якщо після швидкої інфузії
розчинів стан пацієнта не поліпшується або з'являються ознаки перевантаження об'ємом 
(наприклад, такі як набухання шийних вен, хрипи при аускультації легень, набряк легень за 
даними рентгенографії або гепатомегалія), необхідно скоротити обсяг розчинів, які вводяться 
або припинити інфузію. Це особливо важливо для пацієнтів з гіпоксемічною дихальною 
недостатністю.



Визначити потребу в подальших болюсних інфузіях (250-500 мл у дорослих 10-20 мл / 
кг у дітей), виходячи із змін в клінічному стані пацієнта і ступеня відповідності 
показників перфузії цільовим значенням; після введення кожного болюса стежте за 
можливою появою ознак перевантаження рідиною. 

Цільові показники перфузії включають: 

❖СрАТ (> 65 мм рт. ст., САТ ≥100 мм. рт. ст.У дітей - значення, відповідні віковій 
нормі); 

❖діурез (> 0,5 мл / кг / год у дорослих, 1 мл / кг / год у дітей); 

❖зникнення плямистого ураження шкіри; 

❖поліпшення кровообігу в кінцівках; 

❖скорочення часу наповнення капілярів після натискання (<2-3 сек, якщо менше 65 
років; < 4-5 сек, якщо старше 65 років); 

❖ЧСС 60 – 90 уд. за хв.;

❖рівень свідомості за шкалою AVPU - A;

❖рівень лактату <2 ммоль/л.



У вагітних жінок здавлення нижньої порожнистої вени може викликати 
погіршення венозного відтоку, ослаблення переднагрузки серця і 
приводити до гіпотензії. З цієї причини вагітним жінкам з сепсисом і / 
або септичним шоком рекомендується положення лежачи на боці, щоб 
прибрати навантаження з нижньої порожнистої вени.



Треба розглянути 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.



При проведенні реанімаційних заходів не використовуйте гіпотонічні кристалоїди, крохмалі або
желатин.

Застосування крохмалю пов'язане з підвищеним ризиком летального результату і гострого 
пошкодження нирок, в порівнянні з кристаллоїдами. Ефект желатину менш очевидний, проте ці 
препарати є більш дорогими, ніж кристалоїди. Гіпотонічні розчини менш ефективні, ніж 
ізотонічні, в збільшенні внутрішньосудинного об'єму. У керівництві Surviving Sepsis також 
пропонується в рамках реанімаційних заходів застосовувати альбумін, коли пацієнтам потрібна 
значна кількість кристалоідів, але ця умовна рекомендація заснована на доказах низької якості.



Якщо у дорослих септичний шок не вдається купувати за допомогою інфузійної
терапії, застосовуйте вазопресори (норадреналін від 0.1 до 0.3 мкг/кг/хв, адреналін 
спочатку 0,5 мл в/в повільно, а потім 0,5 в/в крапельно, дофамін 2-5 мг / кг маси тіла за 
хв.). Цільове значення артеріального тиску у дорослих має становити: СрАТ ≥ 65 мм рт. 
ст. на тлі поліпшення показників перфузії.



У дітей застосовуйте вазопресори при наявності ознак перевантаження рідиною або 
при стійкому наявності таких ознак після двох болюсних введень розчинів:

❖симптоми шоку, такі як аномальний стан психіки;

❖брадикардія або тахікардія (ЧСС <90 або> 160 уд. / Хв у немовлят і ЧСС <70 або> 150 
уд. / хв у дітей більш старшого віку);

❖збільшений час капілярного наповнення (> 2 сек) або слабкий пульс; 

❖тахіпное; 

❖макулярна висипка або холодні шкірні покриви, або петехіальний висип, або пурпура;

❖ підвищений вміст лактату в крові; 

❖олігурія;

❖або неможливість досягнення показників артеріального тиску, відповідних віковій 
нормі.

У дітей препаратом першої ланки вважається адреналін, якщо на оптимальну дозу 
адреліну шок не купується, можна додати норадреналін.



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 середнього артеріального 
тиску з рідинами та вазопресорами, 
призначається інотроп, такий як добутамін.

Його потрібно вводити тільки в/в в 
разведеному вигляді. Перед застосуванням
р-м Рингера, натрія хлорида. 

Початкова швидкість введення добутаміна
—2,5 мг/кг массы тіла за 1 хв; у подальшому
швидкість поступово збільшується.Середня
швидкість інфузії для досягнення
оптимального терапевтичного ефекта — 10 
мкг/кг/хв; доза може бути підвищена до 20 
мкг/кг/хв.

Швидкість введення та тривалість терапії
визначаюсь на підставі клінічних параметрів
— ЧСС, діуреза, ХОК.



Використані джерела:

1. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-rus.pdf

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 квітня 2020 року № 762 (в редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України від «11»листопада 2020 року № 2583 ) Протокол «Надання медичної допомоги для 

лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»

3. https://www.youtube.com/watch?v=-P3mJYd8z8w

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332196/WHO-2019-nCoV-clinical-2020.5-rus.pdf

