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Коморбідність

Алгоритм призначений для використання в умових первинної 
медичної допомоги та грунтується на даних, доступних у 
березні 2020 року, значна частина яких знаходиться у Китаї. 
Він буде переглянутий, коли з'являться оновлені дані.

Visual summary
Covid-19: дистанційні консультації
Швидкий алгоритм для оцінки стану пацієнта за допомоги 
телефонного чи відеозв'язку
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1  Підготовка

2  З'єднання

3   Розпочніть  
консультацію

4  Анамнез

5   Огляд

6   Рішення та дії

Підготуйтеся і вирішіть, 
яким чином встановити 
зв'язок з пацієнтом для 
телеконсультації

Налаштуйте 
відеозв'язок. Якщо це 
неможливо, то 
зателефонуйте 
пацієнту

Візуально оцініть стан 
пацієнта. Як він виглядає 
на перший погляд

З'ясуйте історію 
хвороби пацієнта

Оцініть фізичний 
і ментальний 
стан пацієнта та 
розумові функції

Відеозв'язок корисний 
пацієнтам:

Попросіть по телефону 
пацієнта описати:

Перевірка дихальної функції. При важких 
захворюваннях – нездатність вимовити повне 
речення

За допомоги 
відео оцініть:

Перевірте відео 
та звук

Контакти Найбільш поширені симптоми

Історія даного 
захворювання

Швидка оцінка Встановіть, що саме пацієнт 
хоче отримати від консультації

Персональні дані 
пацієнта

Червоні прапорці

Ви мене 
чуєте/

бачите?

Ім'я

Дата 
народження

Перевірте 
знаходження 

пацієнта

Якщо з'єднання не відбулось, 
перевірте правильність номера 
телефону

Забезпечте конфіденційність 
розмови

Клінічні ознаки, 
що виявлені у 
1099 пацієнтів,які 
госпіталізовані в 
м. Ухань, КНР:

Важка задишка
у спокої
Важке дихання

Холодна, 
бліда шкіра

Сплутаність 
свідомості

Кровохаркання

Сині губи та 
обличчя
Зменшен./відсутн. 
сечовиділення
Важко розбудити

Біль або тиск
у грудях

Covid-19:

Ригідність 
потилочних м'язів

Інші можливі
симптоми:

Якщо стан пацієнта важкий, він 
задихається при розмові – 
перейдіть до ключових питань:

Пацієнт може мати 
можливість зробити вдома 
деякі вимірювання 

Інтерпретуйте результати 
самооцінки з обережністю та з 

урахуванням всіх ознак

Важко хворим

Тривожним, у комор-
бідних станах

З порушенням слуху

Де Ви зараз 
знаходитесь?

Тісний контакт із хворим 
на COVID-19

Симптоми хвороби 
у членів сім'ї

Група професійного 
ризику

Коли вперше 
з'явились 
симптоми

Стан дихання

Колір губ та шкіри

Загальний 
стан

Колір шкіри

Вам сьогодні 
легше дихати, 

ніж учора?

Задишка Вам 
заважає щось 

робити?

Кашель

Кашель зазвичай 
сухий, але буває з 
мокротинням

Близько 50% 
пацієнтів не мають 
підвищення 
температури

Як Ваше 
дихання? 

Схоже на 
COVID-19, але 

з легкими 
симптомами

Супутні 
захворювання

Необхідність 
доступу до 
пацієнта 

Викликати 
"швидку"

(103)

Активний 
нагляд за 
пацієнтом 

Рідина, 
парацетамол

Яких хворих необхідно 
госпіталізувати?

•  Температура> 38°C
•
•

 ЧДР > 20*
 Пульс > 100†

• Насичення
киснем ≤ 94%‡

Порадьте та організуйте 
подальші дії, з урахуванням 
місцевих можливостей

Зменшіть ризик 
поширення вірусу. 

Дотримуйтесь правил. 
Залишайтесь вдома.

Стратегія дій
Якщо пацієнт живе 
сам – постійний 
контроль його 
стану

Споживання 
рідини – 6-8 
склянок на день

При наявності 
симптомів 
"червоних 

прапорців" – 
негайна медична 

допомога

* Вдохів на хвилину † Скорочень на хвилину ‡ Якщо є оксиметр для самоконтролю Висип, що не 
зникає при 
натисканні

Підготуйте рекомендації
BMJ щодо консультації 
пацієнта

Рекомендації Уряду: 
https://covid19.com.ua/

Перегляньте медичну картку пацієнта на 
наявність наступних факторів ризику:
 Діабет     Вагітність       Куріння         Астма

ХОЗЛ       Хронічні хвороби нирок або печінки

Серцево-судинні захворювання
Стероїдна або імуносупресивна терапія

Консультацію щодо 
свого фізичного стану

Довідку 

Направлення

Поради з самоізоляції

Заспокоєння

Втома Гарячка     Задишка

Температура Пульс

АТ Сатурація кисню

Пікова швидкість видиху

Клінічна картина:

Схоже на COVID-19, 
погіршення 

Організуйте подальші дії. 
Проведіть динамічне 

спостереження, якщо Ви 
підозрюєте у пацієнта 

пневмонію 

Disclaimer: This infographic is not a validated clinical 
decision aid. This information is provided without any 
representations, conditions, or warranties that it is accurate 
or up to date. BMJ and its licensors assume no responsibility 
for any aspect of treatment administered with the aid of this 
information. Any reliance placed on this information is strictly 
at the user's own risk. For the full disclaimer wording see 
BMJ's terms and conditions: 
http://www.bmj.com/company/legal-information/




