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- Нову коронавірусну інфекцію виявлено в місті Ухань, Китай, в січні 2020 року. На час  

останнього оновлення цього документа близько 191 000 осіб захворіли і близько 7 800  

осіб померли. У Європейському регіоні кількість випадків захворювання/смертей  

становить близько 75 000/3 400.  

- Ризик інфекції в декількох країнах зростає. Більш детальну інформацію див. у звітах  

про ситуацію ВООЗ 1.  

- Зверніть увагу, що вся інформація стосовно COVID-19 може швидко змінюватися.  

Звертайтеся до офіційних джерел, особливо щодо епідеміологічних даних та критеріїв  

відбору пацієнтів для обстеження на наявність інфекції.  

- Крім виявлення тяжких випадків, які потребують лікарняної допомоги, важливо також  

знайти випадки з легкими симптомами, особливо серед медичного персоналу.  

- 31 січня ВООЗ оголосила спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією  

міжнародного значення у сфері громадського здоров'я (PHEIC) 2, а 11 березня –  

пандемією 3.  



- Збудник (SARS-CoV-2) дуже подібний до збудника епідемії коронавірусу в 2003 році.  

- Кілька країн оголосили COVID-19 небезпечною інфекційною хворобою з конкретними  

наслідками на основі місцевого законодавства.  

- Див. візуалізацію глобальних випадків, підготовлену університетом Джона Хопкінса 4.  

- Див. також інші міжнародні джерела (ВООЗ, ECDC (Європейський центр з  

профілактики та контролю захворюваності), CDC (Центр контролю та профілактики  

захворювань США)), перелічені в посиланнях нижче.  

Основні факти  

- Поширені коронавіруси, як правило, викликають легкі інфекції верхніх дихальних  

шляхів.  

- Внаслідок епідемії SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром), яка виникла в Китаї  

в 2003 році, захворіло близько 8 000 осіб, з них приблизно кожний десятий помер.  

- У вересні 2012 року був виявлений новий, раніше невідомий, схожий на SARS  

коронавірус, відомий як MERS (Близькосхідний респіраторний синдром, MERS-CoV).  

- При будь-якій підозрі на випадки серйозної коронавірусної інфекції слід звернутись до  

лікаря-інфекціоніста, дотримуючись суворих запобіжних заходів щодо уникнення  

контактів і повітряно-крапельного шляху передачі інфекції. Якщо можливо, в лікарні  

також необхідно забезпечити заходи щодо ізоляції інфекцій, що передаються  

повітряним шляхом.  

- Спочатку необхідно виключити можливість виникнення інших інфекцій та відібрати  

відповідні зразки (мокротиння, кров, зразки сироватки в гострому періоді й при  

видужанні, сеча, рентгенографія органів грудної клітини); специфічні діагностичні тести  

на коронавіруси слід проводити у відповідності до національних або регіональних  

настанов.  

- Треба відстежувати тісні контакти всіх підозрюваних випадків та надавати інформацію  

щодо карантинних процедур та інших запобіжних заходів.  



Епідеміологія  

- Коронавірус передається при тісному контакті з виділеннями або повітряно-  

крапельним шляхом.  

- Медичний персонал, який доглядає за пацієнтами з коронавірусною інфекцією,  

виділяють в особливу групу ризику.  

Клінічна картина  

- Захворювання зазвичай починається з високої раптової температури (> 38,5 °C) і  

кашлю.  

- Жоден із симптомів не є специфічним. Захворювання може навіть не викликати  

лихоманку і нагадувати легку інфекцію дихальних шляхів.  

- У гострій стадії у пацієнта може також розвинутися тяжка інфекція нижніх дихальних  

шляхів, яка може прогресувати до гострого респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС).  

- Також спостерігалися симптоми ниркової недостатності та кишкових розладів.  

Діагностика  

- Нижче наведено два набори критеріїв: спочатку критерії ВООЗ для підозрюваних  

випадків, а потім критерії, які зараз застосовуються у Фінляндії для тестування  

підозрюваних випадків. Зверніться також до місцевих посібників для ознайомлення з  

відповідними критеріями, що застосовуються у вашому регіоні.  

- Критерії ВООЗ  

• Підозрюваний випадок  

# Пацієнт з гострим респіраторним захворюванням (лихоманка і хоча б  

одна ознака/симптом респіраторного захворювання (наприклад, кашель,  

задишка) ТА відсутність іншої етіології, яка повністю пояснює клінічну  



картину ТА в анамнезі подорож до країни/регіону або території, де  

зареєстровані випадки місцевої передачі або проживання в таких  

країнах/регіонах/територіях (див. оновлені дані щодо реєстрації випадків  

у ситуаційних звітах про ситуацію 1) коронавірусної хвороби COVID-19  

протягом 14 днів до появи симптомів. АБО  

# B. Пацієнт з будь-яким гострим респіраторним захворюванням ТА який  

контактував із підтвердженим або ймовірним випадком COVID-19 (див.  

визначення контакту) протягом останніх 14 днів до появи симптомів;  

АБО  

# C. Пацієнт з тяжкою гострою респіраторною інфекцією (лихоманка та  

хоча б одна ознака/симптом респіраторного захворювання (наприклад,  

кашель, задишка) ТА потреба в госпіталізації ТА без іншої етіології, яка  

повністю пояснює клінічну картину.  

• Ймовірний випадок  

# Підозрюваний випадок, для якого тестування на COVID-19 є  
непереконливим.  

Непереконливим вважається результат тестування, повідомлений лабораторією.  

• Підтверджений випадок  

# Особа з лабораторно підтвердженою інфекцією COVID-19, незалежно  

від клінічних ознак та симптомів.  

Інформацію щодо лабораторних настанов можна знайти тут 5.  

- Критерії тестування підозрюваних випадків, що застосовуються у Фінляндії  

Національним інститутом охорони здоров'я та добробуту.  
• I. Тестування на COVID-19 проводиться насамперед у наступній групі пацієнтів:  

# Пацієнт, який звертається за невідкладною допомогою до лікарні, або 
якого направлено до лікарні, з респіраторною інфекцією, яка потребує 
лікарняної допомоги, і пневмонією без підозри на іншу очевидну етіологію.  

• II. Тестування на COVID-19 проводиться у таких медичних працівників:  



# Медичного персоналу, який має критично важливе значення для  

функціонування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (в  

лікарнях, клініках/відділеннях екстреної медичної допомоги первинної  

медико-санітарної допомоги, лікарняних палатах первинної медико-  

санітарної допомоги, закладах довгострокової медичної та іншої  

допомоги, службах догляду за пацієнтом в домашніх умовах), якщо у  

медичного працівника є симптоми гострої респіраторної інфекції  

(лихоманка, кашель та/або задишка).  

# Якщо клінічна картина має ознаки тяжкого стану, тестування на COVID-  

19 проводиться лише тоді, коли симптоми у медичного працівника  

тривають принаймні 2 дні. У цей час людина залишається вдома. На  

першому етапі пріоритет надається медичним працівникам, які  

працюють в лікарнях та клініках/відділеннях екстреної медичної  

допомоги.  

• III. Якщо епідемія респіраторної інфекції підозрюється у лікувальному закладі або  

закладі з догляду (в лікарнях, клініках/відділеннях екстренної медичної допомоги  

первинної ланки, лікарняних палатах первинної медико-санітарної допомоги,  

закладах довгострокової медичної та іншої допомоги, службах догляду за  

пацієнтом в домашніх умовах) і її мікроорганізм-збудник невідомий, тестування  

на COVID-19 проводять у наступних групах (не у всіх осіб з симптомами,  

достатньо 1–3 проби на кластер) на основі консультацій з фахівцями з  

інфекційних хвороб цього регіону:  

# Медичні і соціальні працівники, а також пацієнти та мешканці із  

симптомами гострої респіраторної інфекції.  

• IV. Епідеміологічна ситуація та ресурси дозволяють в контексті відстеження  

контактів та на розсуд лікуючого лікаря проводити тестування на COVID-19 у  

наступних пацієнтів:  



# пацієнт, який звертається за медичною допомогою на первинну ланку  

або в телефонному режимі і має симптоми гострої респіраторної  

інфекції ТА  
перебував за кордоном АБО у тісному контакті з лабораторно підтвердженим випадком 
COVID-19 протягом 14 днів до появи симптомів.  

• V. Тестування на COVID-19 може проводитися на розсуд лікуючого лікаря у  

наступних пацієнтів:  

# Літні люди (старше 70 років) із симптомами гострої респіраторної  

інфекції, особливо якщо вони мають первинні захворювання та  

користуються службою надання допомоги в домашній умовах.  

• Зверніть увагу на те, що безсимптомні особи на COVID-19 не обстежуються.  

- У Фінляндії лікар в місці перебування пацієнта повинен спочатку ретельно з’ясувати  

точну історію контактів та симптоми пацієнта під час співбесіди та оцінити, чи  

дотримуються критерії щодо підозрюваного випадку COVID-19. Пацієнта направляють  

на дослідження згідно з вимогами регіональних та місцевих настанов.  

- У підході до підозрюваних випадків можуть бути національні відмінності. Див. також  

доступні місцеві вказівки щодо того, коли і з ким консультуватися.  

- Мікробіологічні дослідження повинні бути зосереджені в лабораторіях, які мають  

достатній досвід та рівень біобезпеки. Дані щодо регіональних лабораторій, які мають  

засоби тестування відповідного вірусу (вірусів), повинні бути доступними для  

медичного персоналу. Можливо, буде потрібно звернутися в лабораторію за  

інформацією перед тим, як проходити тест і замовляти аналіз.  

Лікування  

- У зв’язку з поточною епідемією у цьому розділі увага приділяється лікуванню інфекції  

COVID-19.  

- Необхідно проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом щодо лікування та місця  



лікування пацієнта з інфекцією COVID-19. Лікування може проводитися в інфекційному  

відділенні або, якщо пацієнт перебуває у задовільному стані, на розсуд лікаря-  

інфекціоніста, наприклад, вдома.  

- Лабораторні дослідження, які проводяться через підозру на COVID-19, не повинні  

затримувати інші діагностичні дослідження та лікування особи, яка серйозно захворіла.  

- Були спроби вживати різні засоби фармакотерапії (наприклад, хлорохін), але для  

визначення ефективності лікарських засобів потрібно більше інформації.  

- Рекомендації ВООЗ щодо ведення пацієнтів див. в посиланні 6.  

- Рекомендації CDC щодо ведення пацієнтів див. в посиланні 7.  

Робота з контактами пацієнтів з коронавірусною 
інфекцією  

- Мета полягає в тому, щоб виявити всі тісні контакти якомога раніше. Залежно від  

епідеміологічної ситуації та ресурсів у кожному регіоні, контакти ідентифікуються,  

перелічуються та класифікуються як тісні контакти чи інші контакти.  

- Тісні контакти охоплюють осіб, які мали з інфікованою особою або прямий контакт, або  

контакт в тому ж закритому просторі понад 15 хвилин, наприклад:  

• особи, які проживають в одному домогосподарстві або відвідали його  

• супутники хворого на COVID-19 у подорожах  

• особи, пов’язані навчанням і спільною роботою  

• в галузі охорони здоров'я медичні працівники, які надавали допомогу пацієнтам з  

COVID-19 або обробляли лабораторні зразки COVID-19 (див. нижче).  

- При інших контактах ризик є мінімальним.  

- Дії в разі тісних контактів  

• Тісні контакти встановлюють та інформують про потенційну небезпеку захворіти на  

коронавірусну інфекцію. Контактних осіб інформують щодо догляду за пацієнтами з  

легкими симптомами в домашніх умовах (тестування не потрібне), а також щодо  

звернення за медичною допомогою, якщо з’являться тяжкі симптоми.  

• Осіб, які мали тісні контакти, інформують про необхідність уникати соціальних  



контактів і подорожей та відстежувати свої симптоми протягом 14 днів від останнього  

контакту з інфекцією.  

• Залежно від національного законодавства, осіб, які мали тісний контакт, можна  

відправити на карантин, якщо здійснювати активний та надійний моніторинг їхнього  

здоров'я іншим способом неможливо.  

• Організовуючи карантин в домашніх умовах, слід приділити належну увагу  

спеціальним групам ризику, таким як особи віком старше 65 років та особи з  

первинними захворюваннями.  

- Тісні контакти в медичних закладах  

• В усіх медичних закладах слід мати перелік усіх осіб, які доглядали за  

пацієнтом з COVID-19 або обробляли зразки COVID-19.  

• Медичний працівник, який доглядав за пацієнтом із COVID-19 без відповідних  

засобів індивідуального захисту (детальнішу інформацію див., наприклад, в п.  

8 та національних настановах), має бути негайно відсторонений від роботи і  

бути під активним щоденним наглядом для виявлення нових симптомів. Слід  

уникати соціальних контактів і подорожей та бути на зв’язку. Моніторинг  

продовжується протягом 14 днів від останнього контакту з інфекцією.  
• Медичному працівнику, який мав належний захист, надаються інструкції щодо  

відстежування своїх симптомів протягом 14 днів від останнього контакту з  

інфекцією. Якщо розвиваються симптоми респіраторної інфекції, необхідно  

звернутися до служби професійної патології, яка оцінює необхідність  

проведення досліджень.  

• Служба професійної патології повинна отримати  

консультацію лікаря-інфекціоніста щодо необхідності проведення досліджень  

та їх практичної реалізації. Медичний працівник не повинен повертатися на  

роботу без дозволу служби професійної патології.  

Профілактика інфекції  



- Уникайте епідемічних зон і особливо скупчень людей, якщо ви потрапили в таку зону.  

- Уникайте тісного контакту з особами, які мають інфекцію COVID-19.  

- Застосовуйте відповідні засоби захисту під час контакту з особою з COVID-19. Див.  

рекомендації ВООЗ 8 та місцевих джерел.  

- Дотримуйтесь належної гігієни рук (мийте руки насамперед милом та водою).  

- Кашляти і чхати треба правильно і навчати цьому пацієнтів та їхніх близьких:  

• Під час кашлю або чихання прикривайте рот одноразовою хустинкою, а  

використану хустинку негайно викидайте в сміття.  

• Якщо хустинки немає, кашляйте або чихайте у верхню частину рукава одягу  

(не в руки!)  

- Див. також «Що я можу зробити, щоб захистити себе і запобігти поширенню хвороби?»  

в п. 9.  
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