
 

 

І. Інфекційний контроль 

  

Ризик передачі SARS-CoV-2  

У нещодавньому звіті Китайського центру контролю та 

профілактики захворювань описано 72 314 випадків COVID-19 з 

Китаю, з яких 44 672 були підтверджені лабораторно. Серед 

лабораторно підтверджених випадків 1716 (3,8%) пацієнтів були 

медичними працівниками, більшість з яких 63% (1080 з 1716) 

Заразилися інфекцією в Ухані. У звіті описано, що 14,8% (247 з 1668) 

інфікованих медичних працівників мали важкі або критичні 

захворювання, а 5 померли. В Італії станом на 15 березня 2020 

року задокументовано 2026 випадків COVID-19 серед медичних 

працівників. Хоча дані про захворюваність відсутні, ці дані вказують 

на значний тягар зараження серед медичних працівників. Ризик 

передачі від пацієнта до пацієнта у відділенні інтенсивної терапії 

наразі невідомий, тому дотримання запобіжних заходів щодо 

боротьби з інфекцією є першорядним. 

  

Медичні працівники повинні дотримуватися політики та процедур 

інфекційного контролю, які вже існують у їхніх медичних закладах. 

Наступні рекомендації та пропозиції ми пропонуємо до 

обмірковування, а не як вимогу змінити політику інфекційного 

контролю в закладі. 

 

Рекомендація:  

1. Медичним працівникам, які виконують процедури, під час 

яких утворюються аерозолі*, пацієнтам із COVID-19 у 

відділенні інтенсивної терапії, ми рекомендуємо додатково 

використовувати респіратори, які щільно прилягають, 

(респіратори N95, FFP2 тощо) на противагу 

хірургічним/медичним маскам, а також інші засоби 

індивідуального захисту (наприклад, рукавички, халат та 

засоби захисту очей, наприклад, щиток для обличчя або 

захисні окуляри) (твердження на основі кращої практики). 

 



 

 

*Процедури, під час яких утворюються аерозолі, у відділенні 

інтенсивної терапії включають: ендотрахеальну інтубацію, 

бронхоскопію, відкрите відсмоктування, небулайзерну терапію, 

мануальну вентиляцію перед інтубацією, фізичне випробовування 

пацієнта, відключення пацієнта від вентилятора, неінвазивну 

вентиляцію з позитивним тиском, трахеостомію та серцево-

легеневу реанімацію. 

 

Обгрунтування:  

Респіратори призначені для блокування 95 -99% частинок 

аерозолю. Тип N95 відповідає стандартам Управління з 

санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів 

США, а FFP2 - європейським стандартам - стандартам 

Європейського комітету зі стандартів). Персонал повинен 

перевіряти щільність прилягання для кожного типу. Хірургічні (також 

відомі як медичні) маски призначені для блокування великих 

частинок, крапель та спреїв, але менш ефективні для блокування 

аерозолів з дрібними частинками (<5 мікрометрів). 

  

Ця рекомендація заснована на консенсусі рекомендацій CDC, 

ВООЗ та інших громадських організацій охорони здоров’я, а також 

епідеміологічних даних, що демонструють, що аерозольні 

процедури збільшують ризик для медичних працівників під час 

епідемії SARS. Респіратори з механічним очищенням повітря 

(PAPR) можуть використовуватися медичними працівниками, у 

яких не щільно прилягає респіратор N95 і коли доступ до N95 

обмежений. 

  

Рекомендація:  

2. Ми рекомендуємо проводити процедури, під час яких 

утворюються аерозолі, пацієнтам із COVID-19, які 

перебувають у відділенні інтенсивної терапії, у палаті з 

негативним тиском (твердження на основі кращої практики). 

  

Обгрунтування:  



 

 

Палати з негативним тиском - це інженерний контроль, 

призначений для запобігання поширенню контагіозних патогенів, 

які переносяться аерогенним механізмом, з одного приміщення в 

інше (наприклад, кір та туберкульоз). Основна мета - уникнути 

випадкового вибільнення мікроорганізмів у більший простір та 

відкритий об’єкт, захищаючи тим самим медичних працівників та 

пацієнтів у лікарняних умовах. У палаті пацієнта створюється 

негативний тиск повітря, щоб утримати збудника всередині і 

уникнути його розповсюдження. Вживаючи цю обережність, коли в 

приміщенні проводяться процедури, при яких утворюються 

аерозолі, такі як інтубація трахеї, бронхоскопія або неінвазивна 

вентиляція з позитивним тиском (НІВПТ), існує нижчий ризик 

перехресного зараження всередині приміщення та інфікування 

персоналу й пацієнтів за межами палати. Негативний тиск 

створюється та підтримується вентиляційною системою, яка 

дозволяє надлишковому повітрю потрапляти в ізольоване 

приміщення при різниці тисків і вентилюватися безпосередньо 

назовні або фільтруватися через високоефективний фільтр 

твердих часток (HEPA) безпосередньо перед рециркуляцією. 

Більше того, слід уникати присутності зайвого персоналу в 

приміщенні. 

  

Палати з негативним тиском виявились ефективною мірою, яка 

допомогла уникнути перехресного зараження під час епідемії 

SARS. Відповідно, для проведення процедур, при яких утворюються 

аерозолі, вказівки ВООЗ щодо COVID-19 рекомендують 

використовувати приміщення з негативним тиском із мінімальним 

обміном повітря 12 разів на годину щонайменше 160 

л/секунду/пацієнта у приміщеннях із природною вентиляцією. 

Бронхоскопії належать до процедур, що мають найвищий ризик 

аерозолізації, і їх використання слід звести до мінімуму. 

Неінвазивна вентиляція також несе високий ризик аерозолізації, і 

було описано стратегії, що містять ризик поширення вірусу, також 

згідно з попереднім повідомленням про інфікування SARS. 

  

У приміщенні, де це неможливо, слід використовувати 

портативний фільтр HEPA, за можливості. Фільтр HEPA - це 



 

 

механічний повітряний фільтр, який використовується для ізоляції, 

де потрібно максимальне зменшення або видалення 

субмікронних твердих частинок з повітря. Продемонстровано, що 

фільтри HEPA знижують передачу вірусу в умовах моделювання. 

 

Рекомендації:  

3. Для медичних працівників, які здійснюють звичайний догляд за  

пацієнтами з COVID-19 без штучної вентиляції, ми 

пропонуємо використовувати хірургічні/медичні маски, на 

відміну від респіраторів, а також інші засоби індивідуального 

захисту (наприклад, рукавички, халат та захист очей 

(наприклад, щиток для обличчя або захисні окуляри) (слабка 

рекомендація, докази низької якості). 

 

4. Для медичних працівників, які виконують процедури, при яких 

не утворюються аерозолі, з механічно вентильованим 

(закритим контуром) пацієнтам із COVID-19, ми пропонуємо 

використовувати хірургічні/медичні маски, на відміну від 

респіраторів, а також інших засобів індивідуального захисту 

(наприклад, рукавички, халат та захист очей, наприклад, 

щиток для обличчя або захисні окуляри) (слабка 

рекомендація, докази низької якості). 

  

Обґрунтування:  

Наші рекомендації відповідають керівництву ВООЗ та чинним 

свідченням, що свідчить про те, що хірургічні/медичні маски, 

ймовірно, не поступаються респіраторам N95 для забезпечення 

захисту від лабораторно підтверджених сезонних респіраторних 

вірусних інфекцій (наприклад, грипу, але не кору). Ми оновили 

останні останні систематичні огляди та мета-аналізи РКД та 

визначили одне нове РКД. Загалом, в 4 РКД (5549 осіб) 

рандомізували медичних працівників відповідно до респіраторів 

N95 або медичних масок. Використання медичних масок, на 

відміну від респіраторів N95, не збільшувало кількість лабораторно 

підтверджених випадків респіраторної інфекції (ВШ 1,06, 95% ДІ 



 

 

0,90 до 1,25). Хоча точні оцінки дозволяють припустити, що 

використання медичних масок було пов’язано з підвищеним 

ризиком виникнення грипоподібного захворювання (ВШ 1,31, 95% 

ДІ 0,94, 1,85) та клінічної респіраторної інфекції (ВШ 1,49, 95% ДІ 0,98 

- 2,28), відмінності не були статистично значущими. Нещодавній 

систематичний огляд та метааналіз дійшли до аналогічних 

висновків. 

  

Лише у одному РКД повідомили про коронавірус. Під час 

тестування на сезонний коронавірус (OC43, HKU1, 229E, NL63) за 

допомогою ПЛР у цьому РКТ у 4,3% (9/212) медсестер з групи, що 

одягали медичні маски, були підтверджені випадки коронавірусної 

інфекції, підтвердженою ПЛР-РЧ порівняно з 5,7 % (12/210) у групі, 

що одягали респіратори N95. 

  

Виконуючи ці рекомендації, група розглядала відсутність 

переконливих доказів того, що респіратори N95 покращують 

клінічні результати, витрати та ресурси, пов’язані з використанням 

респіратора N95, та необхідність збереження постачання 

респіраторів N95 для процедур, при яких утворюються аерозолі. 

Тому колегія випустила пропозицію використовувати медичні 

маски в цьому контексті. Однак SARS-CoV-2, схоже, передається 

легше та є смертельнішим, ніж сезонний грип. Зокрема, за 

ранньою оцінкою репродуктивної кількості (R0) SARS-CoV-2 

середня кількість людей, яких заражена людина згодом може 

заразити, становить 2,3, що є функцією біологічних властивостей 

збудника в поєднанні з соціальними та екологічними факторами. 

Для порівняння, середня оцінка R0 для пандемії грипу 1918 року, що 

спричинила 50 мільйонів смертей у світі, становила 1,8, а середня 

оцінка R0 для сезонного грипу - 1,28. Отже, як мінімум 

рекомендується використання хірургічної/медичної маски для 

медичних працівників, які доглядають за невентильованими 

пацієнтами COVID-19, а також для медичних працівників, які 

виконують процедури, при яких не утворюються аерозолі, з 

механічно вентильованими (закритим контуром) пацієнтами із 

COVID-19. Якщо немає такої проблеми як дефіцит, розумним 

варіантом є використання респіратора, який щільно прилягає. 



 

 

 

Рекомендація:  

5. Для медичних працівників, які виконують ендотрахеальну 

інтубацію пацієнтів із COVID-19, ми пропонуємо 

використовувати відеоларингоскопію більше, ніж пряму 

ларингоскопію, якщо такою є можливість (слабка 

рекомендація, докази низької якості). 

  

Обґрунтування:  

Не існує прямих доказів, які б порівнювали використання 

відеоларингоскопії з прямою ларингоскопією для інтубації 

пацієнтів із COVID-19. Незважаючи на те, що SARS-CoV-2 

переважно поширюється з великими крапельками виділень з 

дихальних шляхів, можливо, інтубація є процедурою, при якій 

утворюються аерозолі з невеликими частинками (менше 5 

мікрометрів), що збільшує ризик передачі збудника медичним 

працівникам. Інтубація особливо ризикована з огляду на тісний 

контакт медичних працівників з дихальними шляхами та 

виділеннями з дихальних шляхів пацієнта. Таким чином, методики, 

що дозволяють зменшити кількість спроб ендотрахеальної інтубації 

й тривалість процедури та мінімізувати близькість між оператором 

та пацієнтом, повинні бути пріоритетними, потенційно знижуючи 

ризик ускладнень у гіпоксичних пацієнтів із COVID-19. У 

систематичному огляді, що включає 64 дослідження та 7444 

пацієнтів, відеоларингоскопія знизила ризик невдалої інтубації (ВШ 

0,35, 95% ДІ 0,19 до 0,65), не маючи істотного впливу на частку 

успішних спроб першого проходження (ВШ 0,79, 95 % CI 0,48 до 

1,3), гіпоксію (ВШ 0,39, 95% ДІ 0,1-1,44) або час для інтубації трахеї. 

У пацієнтів із важкими дихальними шляхами показник успішної 

спроби може бути покращений за допомогою 

відеоларингоскопії. 

  

Таким чином, в умовах, де відеоларингоскопія доступна та 

персонал кваліфікований у її використанні, ми пропонуємо 

використовувати її більше, ніж пряму ларингоскопію, для 

максимізації успішності. Зважаючи на те, що не всі центри 



 

 

матимуть швидкий доступ до відеоларингоскопії або 

кваліфікованих провайдерів, ця рекомендація є умовною. 

  

6. Для пацієнтів із COVID-19, які потребують ендотрахеальної 

інтубації, ми рекомендуємо проводити ендотрахеальну 

інтубацію медичним працівником, який має найбільший 

досвід управління дихальними шляхами, щоб мінімізувати 

кількість спроб та ризик передачі (заява, заснована на 

кращій практиці). 

  

Обґрунтування:  

Подібно до вищезазначених міркувань, слід використовувати 

фактори, які максимально збільшують шанси на успішність 

першої спроби, при інтубації пацієнтів із підозрою або 

підтвердженим COVID-19. Таким чином, ми рекомендуємо 

медичному працівнику, який має найбільше досвіду та навичок 

управління дихальними шляхами, повинен бути першим, хто 

спробує проводити інтубацію. 

  

II. Лабораторна діагностика та зразки 

  

Покази до тестування пацієнтів відділення інтенсивної терапії на 

SARS-CoV-2  

ВООЗ нещодавно оголосила пандемію COVID-19. Відповідно, 

кожного важкохворого пацієнта, який надійшов із ознаками 

респіраторної інфекції, слід вважати потенційно інфікованим 

SARS-CoV-2. Полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі 

(ПЛР-РЧ) є золотим стандартом для подібних вірусних інфекцій, 

включаючи SARS. Зокрема, COVID-19 ставить перед собою 

декілька діагностичних проблем через тривалий інкубаційний 

період (приблизно два тижні), що включає тривалий інтервал 

(приблизно 5 днів) від початку виділення вірусу до появи симптомів. 

Більше того, тривалість безсимптомного виділення вірусу не лише 

змінюється, але може також відрізнятися залежно від анатомічного 

рівня (верхній та нижній) інфекції в дихальній системі. Відповідно, 



 

 

показники біомолекулярного аналізу можуть змінюватися залежно 

від місця відбору проб. 

 

Рекомендація:  

7. Для дорослих з інтубацією та механічною вентиляцією з 

підозрою на COVID-19: 

7.1. Для діагностичного тестування ми пропонуємо отримати 

зразки нижніх дихальних шляхів на перевагу зразкам 

верхніх дихальних шляхів (носоглоткові або 

орофарингеальні) (слабка рекомендація, докази низької 

якості).  

7.2. Що стосується зразків з нижніх дихальних шляхів, ми 

пропонуємо отримати ендотрахеальні аспірати на 

відміну від зразків з бронхів або бронхоальвеолярного 

промивання (слабка рекомендація, докази низької якості). 

  

Обґрунтування:  

Діагностика COVID-19 заснована на тестуванні ПЛР-РЧ зразків із 

дихальних шляхів з назофарингеальних та орофарингеальних 

мазків та зразків нижніх дихальних шляхів, коли це можливо. 

Бронхоальвеолярне промивання слід обмежити та проводити 

лише за показаннями та з дотриманням відповідних запобіжних 

заходів, через ризик аерозолізації та наслідків впливу на медичних 

працівників. Так само слід уникати індукції виділення мокротиння 

через підвищений ризик аерозолізації. Здається, що зразки 

аспіратів з трахеї мають менший ризик аерозолізації, а іноді їх 

можна отримати, не відключаючи пацієнта від ШВЛ. 

  

Процедури, пов'язані з лабораторним тестуванням ПЛР-РЧ на 

SARS-CoV-2 з використанням низки аналізів, які зараз 

використовуються, добре описані. Незважаючи на загально 

високу чутливість та специфічність аналізів на основі ПЛР-РЧ, 

можливо, недостатньо покладатися на зразки орофарингеальних 

мазків для діагностики SARS-CoV-2 через їхнє низьке негативне 

прогностичне значення. У недавньому дослідженні лише 9 із 19 



 

 

(47%) орофарингеальних мазків пацієнтів із COVID-19 виявили 

позитивними методом ПЛР-РЧ. Аналогічні дані повідомлялися за 

допомогою ПЛР-РЧ під час епідемії SARS 2002–2003 рр. 

Використовуючи сероконверсію як «золотий стандарт» для 

діагностики SARS, тести ПЛР-РЧ, проведені на зразках з носоглотки 

та горла, були позитивними лише у 65% та 70% випадків відповідно. 

Однак не було виявлено помилкових позитивних результатів, що 

вказували б на 100% специфічність аналізу. Аналогічно, у 

дослідженні даних КТ серед підозрюваних випадків COVID-19, 48% 

з негативними мазками ротоглотки або носа вважалися дуже 

ймовірними випадками, а 33% вважалися ймовірними 

випадками. Отже, один негативний мазок з верхніх дихальних 

шляхів не виключає зараження SARS-CoV-2 і повторний відбір проб 

з декількох ділянок, включаючи нижні дихальні шляхи, підвищить 

діагностичний вихід. Аналогічно, враховуючи, що спостерігається 

коінфекція з іншими вірусними збудниками, позитивний тест на 

інший респіраторний вірус не виключає COVID-19 і не повинен 

відкладати тестування, якщо є значна підозра на COVID-19. 

Враховуючи цю високу специфічність, один позитивний резульат 

підтверджуює діагноз COVID-19 і його досить для початку 

запобіжних заходів щодо боротьби з інфекцією та належного 

лікування пацієнта. 

  

Вважається, що зразки з нижніх дихальних шляхів дають більш 

високий діагностичний вихід, ніж зразки з верхніх дихальних шляхів 

у пацієнтів із пневмонією, що відповідає тому, що спостерігалося 

при SARS, і тому їх слід отримувати, за можливості. 

 

Переклад: Гандзій Марина 

 

ВШ – відношення шансів 

ДІ – довірчий інтервал 

ПЛР-РЧ – полімеразна ланцюгова реакція в реальному часі 


