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Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID19)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28
березня 2020 року № 722
1. У розділ Загальна частина Стандартів медичної допомоги
«Коронавірусна хвороба (COVID-19)» після слів гостра респіраторна хвороба
доповнити цифрами та словами «що підтверджена лабораторним тестуванням
незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);
U 07.2 – коронавірусна інфекція COVID-19, що діагностується клінічно або
епідеміологічно, але лабораторні обстеження непереконливі чи недоступні
(вірус не ідентифікований)».
2. У пункті 7 Стандарту 1. Організація протиепідемічних заходів та
медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2 доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР проводити кожні 5 днів медичним
працівникам, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або
проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівникам
лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на
COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро,
відділень, які безпосередньо приймають участь у розтині тіла, в тому числі
взятті зразків секційного матеріалу».
3. У пункті 11 Стандарту 3. Стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19
слово «спеціалізований» замінити словом «пологовий».
4. Стандарт 3. Стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 доповнити
пунктом 12 такого змісту:
«12. Рішення про виписку приймає лікуючий лікар на підставі відсутності
або зменшення клінічних ознак захворювання, стійкої тенденції до нормалізації
лабораторних показників (гемограми, СРБ, АЛТ, АСТ, сечовини, креатиніну) та
на підставі двократного негативного результату лабораторного тестування.
Якщо у хворого, попри відсутність клініко-лабораторних ознак активного
інфекційного процесу методом ПЛР визначаються фрагменти РНК збудника

(позитивний або сумнівний результат), хворий може бути виписаний додому на
самоізоляцію зі спостереженням лікаря первинної медичної допомоги.
Тестування з метою прийняття рішення стосовно виписки пацієнта
розпочинається не раніше 5 дня клінічного поліпшення перебігу хвороби.».
5. Додаток 4 до Стандартів медичної допомоги COVID-19 викласти в
редакції, що додається.
6. Додаток 14 до Стандартів медичної допомоги COVID-19 доповнити
новою позицією такого змісту:
Зниження захворюваності на венозну Використовуйте
фармакологічну
тромбоемболію
профілактику (гепарин з низькою
молекулярною вагою [бажано, якщо є
такий] або гепарин 5000 одиниць
підшкірно два рази на день) у
підлітків
та
дорослих
без
протипоказань. Тим, у кого є
протипоказання,
застосовувати
механічну профілактику (пристрої
для
переривчастої
пневматичної
компресії).
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