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Сьогодні, в умовах пандемії вірусу COVID-19, час та перевірена 
інформація - ключові ресурси медиків. Щодня лікарі та медсе-
стри ведуть боротьбу з ворогом, з яким світова медична спіль-
нота раніше ніколи не мала справи. Ми як лікарі добре знаємо 
ціну кожної хвилини, коли мова йде про людські життя. Тому, аби 
зекономити ваш час, підготували збірку, де зібрали в одному 
місці всю інформацію про COVID-19, методи його діагностики, 
схеми лікування, правила взаємодії з інфікованими пацієнтами 
та корисні сервіси, які допоможуть вам у роботі. 

У збірці зібрана лише точна та перевірена інформація з офіцій-
них джерел, тож цілком можете бути впевнені у її достовірності. 

Бережіть себе!

Щиро ваша, команда ЕМСІМЕД
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Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

COVID-19 - це інфекційне захворювання, спричинене новим не-
щодавно знайденим збудником - коронавірусом.

Наскільки COVID-19 небезпечний?

20% від усіх випадків захворювань, викликаних новою коро-
навірусною інфекцією, є тяжкими і лише близько 3% потребують ре-
анімаційних заходів.

Скільки триває інкубаційний період?

За рекомендацією ВООЗ, термін спостереження за особами, які 
контактували з пацієнтами, становить 14 днів.

Чи готова Україна?

Так. В Україні близько 12-ти тисяч місць в інфекційних стаціона-
рах, близько 2-х тисяч лікарів-інфекціоністів та 5-ти тисяч мед-
персоналу. В українських лікарнях є  інфекційні бокси.



Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

Скільки в Україні апаратів штучного дихання?

В Україні тільки в інфекційних лікарнях 605 апаратів штучного 
дихання. Цього достатньо. За потреби будуть залучені апарати 
штучного дихання з інших лікарень.

Що з захисними костюмами? Масками дійсно
не обійтися?

Україна забезпечена достатньою кількістью засобів індивідуаль-
ного захисту. Медична маска допомогає обмежити поширення 
вірусу, якщо ви захворіли.

Чи є в Україні тест-система для виявлення нового коро-
навірусу?

Україна закупила тест-систему для виявлення нового коро-
навірусу. 
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Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

Що буде з людиною, яка захворіла?

Більшість людей (80%) не потребують інтенсивного лікування і 
можуть одужати самостійно.

Лише близько 20% інфікованих можуть потребувати госпіталіза-
ції.

Інтенсивна терапія та спеціальний догляд може знадобитися 
лише незначний частині хворих на коронавірус; у групі ризику 
люди, що мають хронічні захворювання.
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Як передається?

Слина інфікованих коронавірусом під час чхання чи кашлю по-
трапляє у повітря, після чого - осідає на землю та інші поверхні.
 
Якщо у цей час поряд знаходяться інші люди, вони можуть вдих-
нути інфіковане повітря, доторкнутися до заражених поверхонь, 
потерти очі чи торкнутися рота - так вірус потрапляє до їхнього 
організму.

Імовірність підчепити вірус значно вища, якщо дистанція між 
людьми менша за 1 метр. 



Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

Які групи населення найбільш вразливі? Чи хворіють 
діти?

Захворювання спостерігали у всіх вікових групах.

Діти також можуть захворіти, якщо вдома є бодай 1 інфікований 
член родини.

У дітей захворювання протікає зазвичай у легкій формі.

Люди старшого віку та люди, у яких є певні медичні стани (на-
приклад, високий тиск, захворювання серця, захворювання 
легень, рак чи діабет) більш схильні до важкого перебігу хворо-
би, спричиненої коронавірусом.
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Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

Як довго коронавірус може “жити” на поверхнях?

Точних даних щодо тривалості життя вірусу на поверхні немає, 
але можна припустити, що тривалість життя COVID-19 така сама, 
як і у інших вірусів цього підвиду.

Результати досліджень свідчать, що коронавіруси можуть збері-
гатися на поверхнях від кількох годин до кількох днів залежно 
від умов.

Якщо ви вважаєте, що поверхня інфікована, очистіть її за допом-
огою дезінфектанта, щоб вбити вірус та захистити себе і оточую-
чих.

Уникайте контакту рук з очима, носом, ротом.
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Що таке COVID-19
та що про нього потрібно знати

Чи є ліки від коронавірусу?

Сьогодні немає специфічного лікування коронавіральної інфек-
ції, наразі у декількох країнах почались випробування вакцин 
на людях.

Лікування коронавірусної інфекції симптоматичне.

Як і при інших типах вірусної інфекції, 80% одужують за кілька 
днів.

Невелика кількість пацієнтів може потребувати госпіталізації 
або інтенсивної терапії, якщо симптоми дуже важкі.

Чи є специфічні ліки, здатні вилікувати коронавірусну 
інфекцію?

Ні, сьогодні немає специфічних антивірусних препаратів, що 
могли б впоратися з коронавірусом, але більшість людей одужує 
самостійно.

Деякі ліки, що були використані для інших коронавірусних 
інфекцій, тестуються на хворих.
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COVID-19 І ГРИП:
що між ними спільного і відмінного

Що спільного?

Нова коронавірусна інфекція COVID-19 і грип мають схожу 
клінічну картину. В обох випадках розвивається респіраторне 
захворювання, що може мати як легкий перебіг, так і важку 
форму і навіть призвести до смерті.

Новий коронавірус SARS-CoV-2 і віруси грипу передаються кра-
пельним шляхом. Тому запобігти поширенню інфекції допомо-
жуть такі заходи, як гігієна рук і дотримання етикету кашлю: 
руки треба мити з милом, часто і ретельно, а кашляти і чхати слід 
у згин ліктя або в одноразову серветку.
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COVID-19 І ГРИП:
що між ними спільного і відмінного

Що відмінного?

Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до 
появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (час між по-
слідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція.

Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для 
вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може по-
ширюватися швидше, ніж COVID-19.

Вважається, що інфікована вірусом SARS-CoV-2 людина може 
заразити від 2 до 2,5 осіб, — це більше, порівняно з грипом.

Проте, оцінки як SARS-CoV-2, так і вірусів грипу дуже контекстні 
та специфічні для часу, що ускладнює прямі порівняння.

Діти є важливими факторами передавання вірусу грипу в су-
спільстві. Для вірусу SARS-CoV-2 початкові дані показують, що 
діти інфікуються рідше, ніж дорослі, і частота випадків у віковій 
групі до 19 років є низькою.

Попередні дані, отримані в КНР, показують, що діти заражаються 
від дорослих, а не навпаки.
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Симптоми COVID-19 і грипу

Симптоми

Фахівці припускають, що 80% випадків коронавірусної інфекції 
COVID-19 мають легкий чи безсимптомний перебіг, 15% є тяжки-
ми і вимагають кисневої терапії, а 5% є критичними випадками, 
які потребують штучної вентиляції легень. Ці важкі й критичні 
випадки COVID-19 серйозніші, ніж під час грипу.

Найбільш схильні до ризику тяжкої грипозної інфекції діти, ва-
гітні жінки, люди похилого віку, особи з хронічними захворюван-
нями і люди з імунодефіцитом.

Щодо COVID-19, то, згідно із дослідженнями, старший вік і наявні 
супутні захворювання підвищують ризик розвитку важкої інфек-
ції.

Летальність COVID-19 і грипу

Відома наразі інформація свідчить про те, що смертність внаслі-
док COVID-19 є вищою від рівня смертності грипу, особливо се-
зонного.

Істинні показники смертності від COVID-19 достеменно не відомі, 
адже на їхнє визначення потрібно більше часу. Наявні дані пока-
зують лише приблизне співвідношення щодо смертності (кіль-
кість звітованих смертей поділена на кількість звітованих ви-
падків), що складає від 3% до 4%.

Для сезонного грипу летальність зазвичай нижча 0,1%.
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Правила спілкування з пацієнтами,
які звертаються про допомогу

Звернення пацієнтів з ознаками гострої респіраторної 
інфекції

Симптоми*:
Легкі симптоми:
- температура до 38 градусів,
- SpO2 ≥ 95%,
- кашель,
- нездужання,
- ринорея,
- біль у горлі.
Тяжкі симптоми:
- гарячка в анамнезі, або температура вища за 38 градусів,
- кашель протягом останніх 10 днів,
- задишка 30 дих/хв,
- посилення дихання,
- наявність мокротиння або кровохаркання,
- шлунково-кишкові симптоми (такі як нудота, блювання та/або 
діарея),
-  зміни психічного стану (сплутаність свідомості, млявість).

*Симптоми можуть проявитися через 2-14 днів після зараження новим 
коронавірусом. У багатьох пацієнтів COVID-19 спричиняє запалення обох 

легень (пневмонію).
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Правила спілкування з пацієнтами,
які звертаються про допомогу

Діагностика

Рішення стосовно медичної допомоги в домашніх умовах прий-
мається після оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта 
та ретельної клінічної оцінки стану пацієнта.
Особи з тяжкими симптомами ГРВІ та підозрою на інфекцію 
COVID-19 потребують негайної госпіталізації.

Підозрілими вважаються випадки:
ГРВІ (раптовий початок, лихоманка, та хоча б один з наступних 
симптомів: кашель або задишка).

Близький фізичний контакт з підтвердженим або ймовірним ви-
падком COVID19;
відвідування/проживання в країні/регіоні із місцевою переда-
чею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ.

Особи, які повертаються з регіонів з місцевою передачею вірусу 
в громаді підпадають під критерії для тестування.
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Збір епідеміологічного анамнезу

При відборі матеріалу для лабораторного тестування медичний 
працівник повинен обов’язково користуватись засобами індиві-
дуального захисту, включаючи нестерильні (оглядові) неталько-
вані рукавички. Після закінчення процедури відбору зразків всі 
використані засоби індивідуального захисту (в порядку: ізоля-
ційний (захисний) халат разом із рукавичками, захисні окуляри 
або щиток, маска) повинні бути утилізовані.

Відбір зразків для лабораторного дослідження на SARS-CoV-2 
проводиться одразу після встановлення клінічного діагнозу 
(підозрілого випадку). Зразки відбираються як з нижніх, так і з 
верхніх відділів дихальних шляхів (за можливості).
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Засоби індивідуального захисту
(ЗІЗ)

Вибір належного типу ЗІЗ, а також навчання, як його надягати, 
знімати та утилізувати, базується на оцінці ризику (наприклад, 
виду діяльності) та особливостей шляхів інфікування та переда-
вання вірусу (наприклад, контактний, краплинний або
повітряний):

   Ізоляційний халат

   Рукавички

   Медична (хірургічна) маска

   Захист очей (захисні окуляри або щиток)

   Респіратори класу захисту не нижче FFP2
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Визначення випадку:
стаціонар чи домашнє лікування

В залежності від наявності клінічних симптомів, або інших фак-
торів, медичний працівник приймає рішення про амбулаторне 
лікування або госпіталізацію пацієнта.

Рішення стосовно медичної допомоги в амбулаторно-поліклініч-
них умовах приймається після клінічної оцінки стану пацієнта та 
оцінки безпеки домашнього середовища пацієнта.

Для направлення на стаціонарне лікування необхідно викликати 
бригаду швидкої медичної допомоги для транспортування па-
цієнта в найближчий з визначених МОЗ закладів охорони здо-
ров’я.
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Корисні сервіси,
що допомагають лікарям

Медична інформаційна система EMCI - працюйте з пацієнтами 
онлайн!

Реєструйтесь в системі за посиланням https://mis.emci.ua/
і ведіть всі медичні записи онлайн. Через МІС можна записати 
пацієнта на прийом, управляти медичним закладом, в тому числі 
запасами на складі, вести звітність та виписувати електронні 
направлення.

Сервіси таксі Bolt та Uber будуть безкоштовно возити лікарів на 
роботу і додому. 10 000 поїздок, опція буде доступна в Києві, 
Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Мобільний оператор lifecell надав медпрацівникам, що надають 
первинну медичну допомогу, можливість отримати безкоштов-
ний мобільний зв’язок та мобільний інтернет до кінця квітня. 
Щоб отримати 20 ГБ та 1500 хвилин для медиків, потрібно на-
брати комбінацію *440*3# та дочекатися підтвердження запиту. 

Зверніть увагу: номер абонента має бути зареєстрований в 
електронній системі охорони здоров'я, контакт буде верифікува-
тися Національною службою здоров'я України.

Мобільний оператор “Київстар” нараховує по 150 бонусів (1 
бонус = 1 грн.) всім медичним працівникам, які мають номери 
“Київстар”. Бонуси діють протягом 30 днів з початку нарахуван-
ня, їх можна використати для дзвінків та SMS по Україні, а також 
для користування інтернетом та оплати пакету послуг.

Компанія WOG долучилася до ініціативи МОЗ та безкоштовно 
надасть пальне для машин швидкої допомоги під час карантину.
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Міністерство охорони здоров’я України - тут знайдете детальну 
інформацію про коронавірус.

Національна служба здоров’я України - детальна інструкція для 
лікарів щодо заходів, які необхідно вжити у разі виявлення ви-
падку захворювання на коронавірус.

Центр громадського здоров’я - інструкції для лікарів щодо ви-
користання засобів індивідуального захисту.

Довідник з профілактики та лікування COVID-19: досвід китайсь-
ких лікарів

ЕМСІМЕД - медична інформаційна система

Джерела та корисні посилання

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://nszu.gov.ua/covid/likaryam

https://alt.ua/wp-content/uploads/2020/03/Handbook-of-Covid-19-Prevention-and-Treatment.pdf

https://www.mcmed.ua/ua?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZqQCarrqHzryex88Te63Z5JidPs4wcSriVmqpsSwOcONS3U6UT20lgaAgKoEALw_wcB

https://www.phc.org.ua/news/instruktazhi-dlya-medpracivnikiv-schodo-vikoristannya-ziz


