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Nota Editorului
Față de un virus necunoscut, distribuirea informatiilor și colaborarea sunt cel mai bun remediu.
Publicarea acestui manual este una dintre cele mai bune metode de a marca curajul și
înțelepciunea demonstrata de angajații noștri in domeniul sanatatii, in ultimele două luni.
Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest manual, împărtășind experiența neprețuită
cu colegii de asistență medicală din întreaga lume, salvând în același timp viața pacienților.
Mulțumim sprijinului colegilor de asistență medicală din China care ne-au oferit experiență,
care ne inspiră și ne motivează.
Mulțumim fundației Jack Ma pentru inițierea acestui program și AliHealth pentru sprijinul tehnic,
făcând posibilă editarea acestui manual pentru a sprijini lupta împotriva epidemiei.
Acest manual este disponibil pentru toată lumea gratuit. Cu toate acestea, din cauza timpului
limitat, pot exista unele erori și defecte. Feedback-ul și sfaturile dvs. sunt foarte bine primite!

Prof. Tingbo LIANG
Editor-șef al manualului pentru prevenirea și tratamentul COVID-19
Președinte al Primului Spital Afiliat, Școala de Medicină a Universității Zhejiang
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Cuvânt înainte
Acesta este un război global fără precedent, iar omenirea se confruntă cu același inamic, noul
coronavirus.
Primul câmp de luptă este spitalul, în care soldații noștri sunt lucrătorii medicali.
Pentru a ne asigura că acest război poate fi câștigat, trebuie mai întâi să ne asigurăm că
personalului nostru medical li se garantează resurse suficiente, incluzând aici experiență și
tehnologii. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că spitalul este terenul de luptă în care
eliminăm virusul, nu acolo unde virusul ne învinge.
Prin urmare, Fundația Jack Ma și Fundația Alibaba au convocat un grup de experți medicali
care tocmai s-au întors din primele linii de luptă împotriva pandemiei. Cu sprijinul Primului
Spital Afiliat, din cadrul Școlii de Medicină a Universității Zhejiang (FAHZU), au publicat rapid
un ghid despre experiența clinică a modului de tratament pentru acest nou coronavirus. Ghidul
de tratament oferă sfaturi și referințe împotriva pandemiei pentru personalul medical din
întreaga lume care urmează să se alăture războiului.
Mulțumirile mele speciale sunt adresate personalului medical din FAHZU. În timp ce își asumă
riscuri uriașe în tratarea pacienților cu COVID-19, au înregistrat experiența lor zilnică, care este
reflectată în acest manual. Zilele trecute, 104 pacienți confirmați au fost internați în FAHZU,
inclusiv 78 de pacienți grave și bolnavi critici. Datorită eforturilor de pionierat ale personalului
medical și aplicării noilor tehnologii, până în prezent, am asistat la o minune. Nu a fost infectat
niciun membru din personalul spitalului și nu a existat niciun diagnostic ratat sau pacienți
decedați.
Astăzi, odată cu răspândirea pandemiei, aceste experiențe sunt cele mai valoroase surse de
informații și cea mai importantă armă pentru lucrătorii medicali de la prima linie. Aceasta este
o boală cu totul nouă, iar China a fost prima care a suferit pandemia. Izolarea, diagnosticul,
tratamentul, măsurile de protecție și reabilitarea au început de la zero. Sperăm că acest
manual poate oferi medicilor și asistenților medicali din alte zone afectate informații
valoroase, astfel încât să nu fie nevoiți să intre singuri pe câmpul de luptă.
Această pandemie este o provocare comună cu care se confruntă omenirea în era globalizării.
În acest moment, schimbul de resurse, experiențe și lecții, indiferent de cine sunteți, este
singura noastră șansă de a câștiga. Adevăratul remediu pentru această pandemie nu este
izolarea, ci cooperarea.
Războiul tocmai a început.
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Prima parte – Managementul
prevenirii și controlului
I. Managementul zonei de izolare
Tratamentul și clinica în stările febrile
1.1 Aspect
(1) Unitățile de asistență medicală trebuie să înființeze o clinică pentru tratamentul starilor
febrilerelativ independentă, care să includă un pasaj exclusiv unidirecțional la intrarea în
spital, cu un semn vizibil;
(2) Mișcarea oamenilor trebuie să urmeze principiul „trei zone și două pasaje”: o zonă
contaminată, o zonă potențial contaminată și o zonă curată prevăzută și clar demarcată și
două zone tampon între zona contaminată și zona potențial contaminată;
(3) Un pasaj independent trebuie să fie echipat pentru obiectele contaminate; configurați o
regiune vizuală pentru livrarea unidirecțională a articolelor dintr-o zonă de birou (zona
potențial contaminată) într-o secție de izolare (zona contaminată);
(4) Procedurile adecvate sunt standardizate pentru ca personalul medical să-și pună și să-și
scoată echipamentul de protecție. Realizați diagrame de diferite zone, asigurați oglinzi
întregi și respectați strict rutele de mers;
(5) Tehnicienii de prevenire și control al infecțiilor sunt desemnați să supravegheze
personalul medical cu privire la instalarea și scoaterea echipamentului de protecție, astfel
încât să se prevină contaminarea;
(6) Toate elementele din zona contaminată care nu au fost dezinfectate nu trebuie
îndepărtate.
1.2 Amenajarea zonelor
(1) Se înființează o sală de examinare independentă, un laborator, o sală de observație și
o sală de resuscitare;
(2) Se instalează o zonă de pre-examinare și triaj pentru a efectua screeningul preliminar
al pacienților;
(3) Se separa zonele de diagnostic și cele de tratament: acei pacienți cu antecedente
epidemiologice și febră și / sau simptome respiratorii sunt ghidați într-o zonă cu pacienți
suspectati de COVID-19; acei pacienți cu febră regulată, dar fără antecedente
epidemiologice clare trebuie să fie ghidați într-o zonă de pacient cu febră normală,
obișnuită.
1.3 Managementul pacientului
(1) Pacienții cu febră trebuie să poarte măști chirurgicale medicale;
(2) Doar pacienții au voie să intre în zona de așteptare pentru a evita supraaglomerarea;
(3) Durata vizitei pacientului este redusă la minimum pentru a evita infecțiile încrucișate;
(4) Educați pacienții și familiile lor cu privire la identificarea timpurie a simptomelor și
acțiunilor preventive esențiale.
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1.4 Proiecție, admitere și excludere
(1) Toți angajații din domeniul sănătății trebuie să înțeleagă pe deplin caracteristicile
epidemiologice și clinice ale pacienților COVID-19 și ale ecranului, în conformitate cu criteriile
de screening de mai jos (a se vedea tabelul 1);
(2) Testarea acidului nucleic (NAT) se efectuează la acei pacienți care îndeplinesc criteriile de
screening pentru pacienții suspectați;
(3) Pacienții care nu îndeplinesc criteriile de screening de mai sus, dacă nu au un istoric
epidemiologic confirmat, dar nu pot fi exclusi / sunt suspecti să aibă COVID-19 pe baza
simptomelor lor, în special prin imagistică, li se recomandă o evaluare suplimentară și
obținerea unui diagnostic complet;
(4) Orice pacient testat negativ va fi re-testat 24 de ore mai târziu. Dacă un pacient are două
rezultate NAT negative și manifestări clinice negative, atunci poate fi exclus să aibă COVID-19 și
externat din spital. Dacă acei pacienți nu pot fi excludeți să aibă infecții cu COVID-19 pe baza
manifestărilor lor clinice, aceștia vor fi supuși testelor NAT suplimentare la fiecare 24 de ore
până când sunt excluse sau confirmate;
(5) Acele cazuri confirmate cu un rezultat pozitiv NAT sunt admise și tratate colectiv pe baza
gravității condițiilor lor (secția generală de izolare sau sectie izolată ATI - anestezie și terapie
intensivă).

Tabelul 1. Criterii de screening pentru cazurile suspectate COVID-19
① În termen de 14 zile înainte de debutul bolii, pacientul are
un istoric de călătorie sau reședință în regiuni sau țări cu risc
ridicat;

Istoric
Epidemiologic

② În termen de 14 zile înainte de debutul bolii, pacientul are
un istoric de contact cu cei infectați cu SARS-CoV-2 (cei cu un
rezultat NAT pozitiv);
③ În termen de 14 zile înainte de debutul bolii, pacientul a
avut contact direct cu pacienții cu febră sau simptome
respiratorii în regiuni sau țări cu risc ridicat;
④ Clusterizare (2 sau mai multe cazuri cu febră și / sau
simptome respiratorii apar în locuri precum casele, birourile,
sălile de clasă școlare etc. în termen de 2 săptămâni).

Pacientul
îndeplinește
1 istoric
epidemiologic si 2
manifestări
clinice

① Pacientul prezintă febră și / sau simptome respiratorii;

Manifestări
clinice

Pacientul
nu are
antecedente
epidemiologice și
întâlnește 3
manifestări
clinice

② Pacientul prezintă următoarele caracteristici de imagistică
CT in cazul COVID-19: mai multe umbre neuniforme și
modificări interstițiale apar devreme, în special la periferia
pulmonară. Condițiile se dezvoltă în mai multe opacități din
nedefinite și ambii plămâni infiltrează. În cazuri grave,
pacientul poate avea consolidare pulmonară și efuzie
pleurală rară;

Pacientul nu
are
antecedente
epidemiologi
ce și
întâlnește
1-2
manifestări
clinice, dar
nu poate fi
exclus din
COVID-19
prin
imagistică

③ Numărul de celule albe din sânge în stadiul incipient al
bolii este normal sau scăzut, sau numărul limfocitelor scade
în timp.
Diagnostic: caz suspect COVID-19

DA

DA

CONSULTARE
EXPERT
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Zona de izolare

2.1 Domeniul de aplicare
Zona de izolare include o zonă de observație, secții de izolare și o zonă ATI izolată.
Dispunerea clădirii și fluxul de lucru trebuie să îndeplinească cerințele relevante ale
reglementărilor tehnice privind izolarea spitalului. Furnizorii medicali cu camere cu
presiune negativă implementează un management standard în conformitate cu cerințele
relevante. Limitați strict accesul la secțiile de izolare.
2.2 Aspect
Vă rugăm să consultați stările clinice despre febră
2.3 Cerințe de zonă
(1) Pacienții suspectați și confirmați sunt separați în diferite zone de gardă;
(2) Pacienții suspectați trebuie izolați în camere individuale separate. Fiecare cameră este
dotată cu facilități precum o baie privată, iar activitatea pacientului trebuie să se limiteze
la secția de izolare;
(3) Pacienții confirmați pot fi aranjați în aceeași cameră cu o distanță de cel puțin 1,2
metri (aproximativ 4 metri). Camera trebuie să fie dotată cu facilități precum o baie și
activitatea pacientului trebuie să se limiteze la secția de izolare.
2.4 Managementul pacientului
(1) Vizitele în familie și asistența medicală sunt refuzate. Pacienților trebuie să li se
permită să aibă dispozitivele lor de comunicare electronică pentru a facilita interacțiunile
cu cei dragi;
(2) Educați pacienții pentru a-i ajuta să prevină extinderea suplimentară a C0VID-19 și să
ofere instrucțiuni despre cum să poarte măști chirurgicale, spălare manuală
corespunzătoare, etichetă pentru tuse, observație medicală și carantină la domiciliu.
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II. Managementul personalului

Managementul fluxului de lucru
(1) Înainte de a lucra într-o clinică de febră și un cabinet de izolare, personalul trebuie să
fie supus unei instrucțiuni și examinări stricte pentru a se asigura că știu să pună și să
scoată echipamentul individual de protecție. Aceștia trebuie să treacă astfel de examenari
înainte să li se permită să lucreze în aceste secții.
(2) Personalul trebuie împărțit în echipe diferite. Fiecare echipă trebuie să fie limitată la
maximum 4 ore de lucru într-o secție de izolare. Echipele vor lucra în secțiile de izolare
(zone contaminate) la diferite ore.
(3) Aranjați tratamentul, examinarea și dezinfectarea pentru fiecare echipă ca grup pentru
a reduce frecvența personalului care se deplasează în și în afara secțiilor de izolare.
(4) Înainte de a pleca de la serviciu, personalul trebuie să se spele și să respecte schemele
de igienă personală necesare pentru a preveni posibila lor infecție - a tractului respirator
și a mucoasei.

Managementul sănătății
(1) Personalul din prima linie din zonele de izolare - inclusiv personalul medical, tehnicienii
medicali și personalul logistic și imobiliar - locuiește într-un spațiu de izolare și nu va ieși
fără permis.
(2) Este asigurată o dietă hrănitoare pentru îmbunătățirea imunității personalului medical.
(3) Se monitorizează și înregistrează starea de sănătate a întregului personal la locul de
muncă și efectuează monitorizarea stării de sănătate pentru personalul din prima linie,
inclusiv monitorizarea temperaturii corpului și a simptomelor respiratorii; ajuta la rezolvarea
oricăror probleme psihologice și fiziologice care apar cu experți relevanți.
(4) În cazul în care personalul prezintă simptome relevante, cum ar fi febra, acesta este
izolat imediat și verificat/testat cu un NAT (teste de acid nucleic).
(5) Când personalul de primă linie, inclusiv personalul medical, tehnicienii medicali și
personalul din domeniul proprietății și logistică își termină activitatea în zona de izolare și
revin la viața normală, acestea trebuie testate NAT pentru SARS-CoV-2. Dacă sunt negative,
acestea trebuie izolate colectiv într-o zonă specificată timp de 14 zile înainte de a fi externate
din observație medicală.
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III. Managementul protecției personale asociată COVID-19
Nivel de
protecție

Echipament de protecție

Scope of Application

· Capelina (cascheta) chirurgicală
de unică folosință

· Mască chirurgicală de unică
Nivel de
protecție I

folosință

· Uniformă de lucru
· Mănuși de latex de unică folosință

· Triaj pre-examinare, secția generală

· Capelina (cascheta) chirurgicala

· Compartimentul ambulatoriu pentru

· Mască de protecție medicală (N95)
· Uniformă de lucru
· Uniformă de protecție medicală de

· Examinarea eșantionului respirator la

de protecție ambulatoriu

sau / și haine de izolare de unică
folosință dacă este necesar

de unică folosință

Nivel de
protecție
II

unică folosință

· Mănuși de latex de unică folosință
· Ochelari de protectie
· Capelina (cascheta) chirurgicala
de unică folosință

Nivel de
protecție
III

· Mască de protecție medicală (N95)
· Uniformă de lucru
· Uniformă de protecție medicală
de unică folosință

· Mănuși de latex de unică folosință
· Dispozitive de protecție
respiratorie cu față completă sau
respirator de purificare a aerului
alimentat

febră

· Zona de izolare (inclusiv ICU intensiv
izolat)

pacienții suspectați / confirmați

· Examinarea imagistică a pacienților
suspectați / confirmați

· Curățarea instrumentelor chirurgicale
utilizate la pacienții suspectați /
confirmați

· Când personalul efectuează operațiuni

precum intubația traheală, traheotomie,
bronhofibroscop, endoscop
gastroenterologic etc., în timpul căreia,
pacienții suspectați / confirmați pot
pulveriza sau stropi secreții respiratorii
sau fluide corporale / sânge

· Când personalul efectuează intervenții

chirurgicale și autopsie pentru pacienții
cu confirmare / suspect

· Când personalul efectuează teste NAT
pentru COVID-19

Note:
1. Tot personalul de la unitățile sanitare trebuie să poarte măști chirurgicale medicale;
2. Tot personalul care lucrează în secția de urgență, secția de ambulatoriu pentru boli
infecțioase, secția de ambulatoriu de îngrijire a căilor respiratorii, departamentul de
stomatologie sau sala de examinare endoscopică (cum ar fi endoscopia gastrointestinală,
bronhofibroscopie, laringoscopie etc.) trebuie să-și modernizeze măștile chirurgicale la
protecția medicală măști (N95) bazate pe protecție de nivel I;
3. Personalul trebuie să poarte un ecran de protecție bazat pe protecția de nivel II în timp ce
colectează epruvete respiratorii de la pacienții suspectați / confirmați.
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IV. Protocoale de practică spitalicească în timpul epidemiei de COVID-19
Protocol pentru imbracarea PPE (Echipament individual de protecție):

1. Îmrăcați-vă cu haine speciale
de lucru și încălțăminte de lucru

7. Puneți mănuși exterioare
de latex de unică folosință

6. Puneți ochelari de protecție
și îmbrăcăminte de protecție

2. Spălați-vă pe mâini

8. Echipare

completă

5. Puneți mănuși interioare de
unică folosință din nitril / latex

3. Puneți capelina (cascheta)
chirurgicală de unică folosință

4. Puneți-vă masca de
protecție medicală (N95)

Protocol pentru imbracarea PPE (Echipament individual de protecție):
Îmbrăcați-vă haine speciale de lucru și încălțăminte de lucru → Spălați-vă pe mâini → Puneți
capelina (cascheta) chirurgicala de unică folosință → Puneți-vă masca de protecție medicală
(N95) → Puneți mănuși interioare de unică folosință din nitril / latex → Puneți ochelari de
protecție și îmbrăcăminte de protecție (notă: dacă purtați îmbrăcăminte de protecție fără
huse, vă rugăm să puneți și huse impermeabile separate, puneți o rochie de izolare de unică
folosință (dacă este necesară în zona de lucru specifică) și un aparat de protecție pentru
protecție a aerului / de protecție a aerului (dacă este necesar în zona de lucru specifică) →
Puneți mănuși exterioare de latex de unică folosință
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Spălați mânile

1. Înlocuiți mănușile
exterioare cu mănuși noi

6. Îndepărtați mănușile din
latex de unică folosință

2. Scoateți rochiile de unică folosință
împreună cu mănușile exterioare

Spălați mânile

Spălați mânile
7. Dezbrăcare
completă
5. Îndepărtați
ochelarii

5. Îndepărtați
casca

Spălați mânile

Spălați mânile
4. Îndepărtați
masca

Protocol pentru eliminarea PPE (Echipament individual de protecție):
Spălați mâinile și îndepărtați lichidele corporale vizibile / contaminanții de sânge de pe ambele mâini
→ Spălați mâinile înlocuiți mănușile exterioare cu mănuși noi → Î ndepărtați respiratorul de
purificare a aerului sau masca / mască cu față completă cu filtru auto-amorsant (dacă folosit) →
Spălați mâinile → Scoateți rochiile de unică folosință împreună cu mănuși exterioare (dacă sunt
utilizate) → Spălați mâinile și puneți mănuși exterioare → Intrați în zona de îndepărtare ①
→ Spălați mâinile și îndepărtați hainele de protecție împreună cu mănuși exterioare ( pentru mănuși
și îmbrăcăminte de protecție, întoarceți-vă în interior, în timp ce le rostogoliți în jos) (notă: dacă este
folosit, îndepărtați capacele cizmei impermeabile cu îmbrăcăminte) → Spălați mâinile → Intrați în
zona de îndepărtare nr. ② → Spălați mâinile și îndepărtați ochelarii de protecție → Spălați mâinile și
îndepărtați masca → Spălați mâinile și scoateți capacul → Spălați mâinile și îndepărtați mănușile din
latex de unică folosință → Spălați mâinile și lăsați zona de îndepărtare nr. ② → Spălați mâinile,
faceți un duș, puneți haine curate și intrați în zonă curat
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Proceduri de dezinfectare pentru zona de izolare COVID-19

2.1 Dezinfecție pentru podea și pereți
(1) Poluanții vizibili trebuie îndepărtați complet înainte de dezinfectare și manipulate în
conformitate cu procedurile de eliminare a sângelui și a deversărilor de lichide corporale;
(2) Dezinfectați podeaua și pereții cu un dezinfectant care conține clor de 1000 mg / L cu
un mop, prin pulverizare si ștergerea podelei;
(3) Asigurați-vă că dezinfectarea este efectuată cel puțin 30 de minute;
(4) Efectuați dezinfectarea de trei ori pe zi și repetați procedura în orice moment când
există contaminare.
2.2 Dezinfectarea suprafețelor obiectelor
(1) Poluanții vizibili trebuie îndepărtați complet înainte de dezinfectare și manipulate în
conformitate cu procedurile de eliminare a sângelui și a deversărilor de lichide corporale;
(2) Ștergeți suprafețele obiectelor cu dezinfectant care conține clor 1000 mg / L sau
șervețele cu clor; așteptați 30 de minute și apoi clătiți cu apă curată. Efectuați procedura
de dezinfectare de trei ori pe zi (repetați în orice moment când se suspectează
contaminarea);
(3) Ștergeți mai întâi regiunile mai curate, apoi mai multe regiuni contaminate: ștergeți
mai întâi suprafețele obiectului care nu sunt atinse frecvent, apoi ștergeți suprafețele
obiectului care sunt atinse frecvent. (După ce o suprafață a obiectului este curățată,
înlocuiți ștergătorul folosit cu unul nou).
2.3 Dezinfectarea aerului
(1) Sterilizatoarele de aer cu plasmă pot fi utilizate și tinute funcționale continuu pentru dezinfectarea

aerului într-un mediu cu activitate umană;
(2) Dacă nu există sterilizatoare de aer cu plasmă, utilizați lămpi ultraviolete timp de 1 oră de fiecare
dată. Efectuați această operație de trei ori pe zi.

2.4 Eliminarea materiei fecale și a apelor uzate
(1) Înainte de a fi evacuate în sistemul de drenare municipal, materiile fecale și
canalizarea trebuie dezinfectate prin tratarea cu dezinfectant care conține clor (pentru
tratamentul inițial, clorul activ trebuie să depășească 40 mg / L). Asigurați-vă că timpul de
dezinfectare este de cel puțin 1,5 ore;
(2) Concentrația clorului rezidual total în apele reziduale dezinfectate ar trebui să ajungă
la 10 mg / L
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Proceduri de eliminare a deversărilor de sânge / lichide de la pacientul cu COVID-19

3.1 Pentru scurgeri cu un volum mic (<10 ml) de sânge / lichide corporale:
(1) Opțiunea 1: Deversările trebuie acoperite cu șervețele dezinfectante care conțin clor
(care conțin 5000 mg / L clor efectiv) și îndepărtate cu atenție, apoi suprafețele obiectului
trebuie șterse de două ori cu șervețele dezinfectante care conțin clor (care conțin 500 mg / L
clor eficient);
(2) Opțiunea 2: Îndepărtați cu atenție deversările cu materiale absorbante de unică
folosință precum tifon, șervețele etc., care au fost înmuiate în soluție de dezinfectare
conținând clor de 5000 mg / L.
3.2 Pentru scurgeri cu un volum mare (> 1 ml) de sânge și lichide corporale:
(1) În primul rând, așezați semne care să indice prezența unui vărsat;
(2) Efectuați procedurile de eliminare în conformitate cu opțiunile 1 sau 2 descrise mai jos:
① Opțiunea 1: Absorbiți lichidele vărsate timp de 30 de minute cu un prosop absorbant
curat (care conține acid peroxiacetic care poate absorbi până la 1 L de lichid pe prosop) și
apoi curățați zona contaminată după îndepărtarea poluanților.
② Opțiunea 2: Acoperiți complet deversarea cu pulbere dezinfectantă sau pulbere de
înălbitor care conține ingrediente absorbante de apă sau acoperiți-o complet cu materiale
absorbante de apă de unică folosință și apoi turnați o cantitate suficientă de 10.000 mg / L
dezinfectant conținând clor pe materialul absorbant (sau acoperiți cu un prosop uscat care
va fi supus dezinfectării la nivel înalt). Lăsați cel puțin 30 de minute înainte de a îndepărta
cu atenție deversarea
(3) FMateria fecală, secrețiile, vărsăturile (voma) etc. de la pacienți trebuie colectate în
recipiente speciale și dezinfectate timp de 2 ore cu un dezinfectant conținând clor de
20.000 mg / L, cu un raport de scurgere la dezinfectant de 1 : 2.
(4) După îndepărtarea deversărilor, dezinfectați suprafețele mediului sau obiectelor
poluate.
(5) Recipientele care conțin contaminanții pot fi înmuiate și dezinfectate cu dezinfectant
care conține clor activ de 5.000 mg / L timp de 30 minute și apoi curățate.
(6) Poluanții colectați trebuie aruncați ca deșeuri medicale.
(7) Articolele folosite trebuie introduse în pungi cu deșeuri medicale cu două straturi și
aruncate ca deșeuri medicale.
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Dezinfectarea dispozitivelor medicale refolosibile folosite pentru COVID-19
4.1 Dezinfectarea măștii de purificare a aerului cu motor
Mască de purificare a aerului cu motor

nveliș

Motor si baretă

Suprafața bateriei

Cutia filtrului
de particule

Tub respirator

NU detașați cutia
filtrului

Ștergeți în mod repetat cu dezinfectant cu clor în concentrație1000 mg / L și lăsați
dezinfectantul să acționeze 30 de minute

Scufundați în
dezinfectant cu clor
în concentrație
1000 mg/L timp de
30 de minute

Ștergeți toate componentele în mod repetat și uniform cu o
cârpă moale înmuiată în lichidul de curățare (apă curată)

Spălați-l cu
apă curată

Lăsați componentele să se usuce și puneți-le într-o pungă cu fermoar pentru a fi utilizate în viitor

Notă: Nu lăsați
să intre lichid în
gura de aerisire
sau motorul
unității
principale

Notă: Aveți grijă când
ștergeți cablurile de contact
ale bateriei situate în partea
de jos a motorului. Nu
atingeți direct cablurile de
contact ale bateriei.
Asigurați-vă că această
parte este complet uscată
înainte de următoarea
utilizare sau depozitare.

Notă: Nu atingeți
elementul de filtrare atunci
când curățați suprafața
exterioară. Înlocuiți
elementul de filtrare
conform instrucțiunilor
produsului.

Notă: Procedurile de dezinfectare a învelișului de protecție descrise mai sus sunt doar pentru
învelișurile de protecție reutilizabile (sunt excluse cele de unică folosință).
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4.2 Proceduri de curățare și dezinfectare pentru endoscopie digestivă și
bronhofibroscopie
(1) Scufundați endoscopul și supapele reutilizabile în acid peroxiacetic 0,23%
(confirmați concentrația dezinfectantului înainte de utilizare pentru a vă asigura că
va fi eficient);
(2) Conectați linia de perfuzie a fiecărui canal al endoscopului, injectați lichid de acid
peroxiacetic 0,23% în linie cu o seringă de 50 ml până la umplerea completă și
așteptați 5 minute;
(3) Desprindeți linia de perfuzie și spălați fiecare cavitate și supapă a endoscopului
cu o perie de curățare specială de unică folosință;
(4) Introduceți supapele într-un oscilator cu ultrasunete care conține enzimă pentru
oscilare. Conectați linia de perfuzie a fiecărui canal cu endoscopul. Injectați acid
peroxiacetic 0,23% în linie cu o seringă de 50 ml și spălați linia continuu timp de 5
minute. Injectați aer timp de 1 minut pentru uscare;
(5) Injectați apă curată în linie cu o seringă de 50 ml și spălați linia continuu timp de
3 minute. Injectați aer timp de 1 minut pentru uscare;
(6) Efectuați un test de scurgere pe endoscop;
(7) Introduceți într-o mașină automată de spălat și dezinfectat endoscopic. Stabiliți
un nivel ridicat de dezinfectare pentru tratament;
(8) Trimiteți dispozitivele la centrul de dezinfecție pentru a fi supuse sterilizării cu
oxid de etilenă..
4.3 Tratamentul prealabil al altor dispozitive medicale reutilizabile
(1) Dacă nu există poluanți vizibili, scufundați dispozitivul într-un dezinfectant ce
conține clor în concentrație de 1000 mg / L timp de cel puțin 30 de minute;
(2) Dacă există poluanți vizibili, scufundați dispozitivul într-un dezinfectant ce
conține clor în concentrație de 5000 mg / l timp de cel puțin 30 de minute;
(3) După uscare, împachetați și sigilați complet dispozitivele și trimiteți-le la centrul
dezinfecție.
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Proceduri de dezinfectare pentru materialele textile contaminate ale pacienților
suspectați sau confirmați
5.1 Materialele textile contaminate
(1) Haine, cearceafuri, huse pentru pat și perne utilizate de pacienți;
(2) Draperii din saloane;
(3) Materiale textile pentru curățarea pardoselii
5.2 Metode de colectare
(1) Întâi, împachetați materialele textile într-o pungă de plastic de unică folosință
solubilă în apă și sigilați punga cu legături pentru cabluri;
(2) Apoi, împachetați această pungă într-o altă pungă de plastic, sigilați sacul cu legături
de cabluri cu nod in buclă;
(3) În cele din urmă, împachetați punga de plastic într-o pungă din material textil galben
și sigilați punga cu legături de cabluri;
(4) Atașați o etichetă specială de infecție și numele departamentului. Trimiteți geanta la
spălătorie.
5.3 Depozitare și spălare
(1) Materialele textile contaminate trebuie separate de alte țesături contaminate (nonCOVID-19) și spălate într-o mașină de spălat separată;
(2) Spălați și dezinfectați aceste materiale textile cu un dezinfectant cu conține clor, la o
temperatură de 90 °C, timp de cel puțin 30 de minute.
5.4 Dezinfectarea mijloacelor de transport
(1) Pentru transportul materialelor textile contaminate trebuie utilizate mijloace speciale
de transport;
(2) Mijloacele de transport se dezinfectează imediat de fiecare dată după ce au fost
utilizate pentru transportul materialelor textile contaminate
(3) Mijloacele de transport trebuie șterse cu dezinfectant cu conține clor (cu 1000 mg / L
clor activ). Lăsați dezinfectantul timp de 30 de minute înainte de a clăti instrumentele cu
apă curată.
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Proceduri de eliminare a deșeurilor medicale asociate cu COVID-19
(1) Toate deșeurile generate de la pacienți suspectați sau confirmați trebuie
eliminate ca deșeuri medicale;
(2) Puneți deșeurile medicale într-o pungă de deșeuri medicale cu două straturi,
sigilați punga cu legături de cabluri în nod cu buclă și pulverizați punga cu
dezinfectant cu clor în concentrație de 1000 mg / L ;
(3) Puneți obiectele ascuțite într-o cutie specială de plastic, sigilați cutia și
pulverizați cutia cu dezinfectant cu clor în concentrație de 1000 mg / L ;
(4) Introduceți deșeurile ambalate într-o cutie pentru transferul deșeurilor
medicale, atașați o etichetă specială de infecție, închideți complet cutia și
transferați-o;
(5) Transferați deșeurile într-un punct de depozitare temporară pentru deșeurile
medicale de-a lungul unei rute specificate, la un moment fixat și depozitați deșeurile
separat într-un loc fix;
(6) Deșeurile medicale sunt colectate și eliminate de către un furnizor autorizat de
eliminare a deșeurilor medicale.

Proceduri pentru luarea de măsuri de remediere împotriva
expunerii profesionale la COVID-19
Apariția expunerii profesionale la COVID-19

Expunere
a pielii
intacte

Expunerea
pielii
deteriorate

Îndepărtați
contaminanții cu cârpe
curate sau tifon, apoi
aplicați 0,5% iodofor
sau alcool 75% pe piele
și lăsați soluția să stea
cel puțin 3 minute
pentru dezinfectare,
clătiți bine cu jet de apă.

Expunerea
membranelor
mucoase,
precum ochii

Spălați cu
multă soluție
salină
normală sau
iodofor
0,05% pentru
dezinfectare

Rănirea cu
un obiect
ascuțit

Aplicați presiune pe
rană de la capătul
apropiat la capătul
distal pentru a
sângera → Spălați
rana cu jet de apă →
Dezinfectați cu alcool
75% sau iodofor
0,05%.

Expunerea directă
a tractului
respirator

Părăsiți imediat
zona de izolare.
Faceți gargară cu
multă soluție
salină normală
sau iodofor 0,5%.
Înmuiați un
tampon de vată în
75% alcool și
ștergeți ușor
cavitatea nazală

Evacuate from the isolation area and enter the
designated isolation room

Report to relevant departments

Isolate and observe people with exposures other than intact skin exposure for 14 days. In case
of symptoms, report to the relevant departments in a timely manner
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(1) Expunerea pielii: pielea este contaminată direct de o cantitate mare de lichide
corporale vizibile, sânge, secreții sau materii fecale de la pacient.
(2) Expunerea membranelor mucoase: Membranele mucoase, cum ar fi ochii și tractul
respirator sunt direct contaminate de fluide corporale vizibile, sânge, secreții sau materii
fecale de la pacient
(3) Vătămarea prin obiecte ascuțite: străpungerea corpului de obiecte ascuțite care au
fost direct expuse la lichidele corporale ale pacientului, sângele, secrețiile sau materiile
fecale.
(4) Expunere directă a tractului respirator: căderea unei măști, expunerea gurii sau
nasului la un pacient confirmat (la 1 metru) care nu poartă mască.

Operații chirurgicale pentru pacienți suspectați sau confirmați

8.1 Cerințe pentru săli de operare și EPP (echipament de protecție personală) pentru personal
(1) Instalați pacientul într-o sală de operație cu presiune negativă. Verificați temperatura,
umiditatea și presiunea aerului în sala de operare;
(2) Pregătiți toate articolele necesare pentru operație și folosiți, dacă este posibil, articole
chirurgicale de unică folosință;
(3) Tot personalul chirurgical (inclusiv chirurgi, anestezisti, asistente instrumentare și
asistente medicale în sala de operație) ar trebui să-și pună EPP în filtrul preoperator, înainte
de a intra în sala de operație: două bonete, mască de protecție medicală (N95), ochelari de
protecție medicală, îmbrăcăminte de protecție medicală, huse pentru cizme, mănuși din
latex și mască de purificare a aerului;
(4) Chirurgii și asistentele instrumentare trebuie să poarte haine de operare sterile de unică
folosință și mănuși sterile în plus față de EPP, după cum se menționează mai sus;
(5) Pacienții trebuie să poarte bonete și măști chirurgicale de unică folosință în funcție de
situația lor;
(7) Asistenții medicali din filtrul preoperator sunt responsabili de livrarea articolelor din
filtrul preoperator în sala de operație cu presiune negativă;
(8) În timpul funcționării, filtrul preoperator și sala de operație trebuie să fie bine închise, iar
operația trebuie să fie efectuată numai dacă sala de operație este sub presiune negativă;
(9) Se va interzice accesul în sala de operație personalului irelevant.
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8.2 Proceduri pentru dezinfectarea finală
(1) Deșeurile medicale trebuie eliminate ca deșeuri medicale asociate cu COVID-19;
(2) Dispozitivele medicale refolosibile trebuie dezinfectate conform procedurilor de
dezinfectare a dispozitivelor medicale refolosibile asociate SARS-CoV-2;
(3) Materialele textile medicale trebuie dezinfectate și eliminate conform
procedurilor de dezinfectare a materialelor textile contaminate asociate cu SARSCoV-2;
(4) Suprafețele obiectelor (instrumente și dispozitive, inclusiv masa, masa de
operație, patul de operație etc.);
① Poluanții vizibili tip sânge/ fluide corporale trebuie îndepărtați complet înainte
de dezinfectare (manipulate în conformitate cu procedurile de eliminare a vărsărilor
de sânge și lichide).
② Toate suprafețele se șterg cu un dezinfectant care conține 1000 mg / L clor activ
și se lasă să acționeze 30 de minute.
(5) Pardoseli și pereți:
① Poluanții vizibili tip sânge/ fluide corporale trebuie îndepărtați complet înainte
de dezinfectare (manipulate în conformitate cu procedurile de eliminare a vărsărilor
de sânge și lichide).
② Toate suprafețele se șterg cu un dezinfectant care conține 1000 mg / L clor activ
și se lasă să acționeze 30 de minute.
(6) Aerul interior: Opriți unitatea filtru de ventilator (UFV). Dezinfectați aerul prin
iradiere cu lampă ultraviolete timp de cel puțin 1 oră. Porniți UFV pentru a purifica
automat aerul timp de cel puțin 2 ore.

9 Proceduri de gestionare a cadavrelor pacienților confirmați sau
suspectați

(1) EPP pentru personal: personalul trebuie să se asigure că este complet protejat
prin purtarea hainelor de lucru, a bonetelor chirurgicale de unică folosință, a
mănușilor de unică folosință și a mănușilor groase de cauciuc cu mâneci lungi,
îmbrăcăminte de protecție de unică folosință medicală, măști de protecție
medicală (N95) sau respiratoare cu purificare de aer (PAPR), scuturi de protecție
pentru față, încălțăminte de lucru sau cizme de cauciuc, huse impermeabile, șorțuri
impermeabile sau halate de izolare impermeabile etc.
(2) Îngrijirea cadavrului: Umpleți toate orificiile sau rănile pe care le poate avea
pacientul, cum ar fi gura, nasul, urechile, anusul si traheotomiile, folosind vată sau
tifon înmuiate în dezinfectant ce conține clor 3000-5000 mg / L sau acid
peroxiacetic 0,5% .
(3) Înfășurare: Înfășurați cadavrul cu material textil cu două straturi îmbibat cu
dezinfectant, apoi în material în strat dublu , sigilat, impermeabil, îmbibat in
dezinfectant cu clor.
(4) Cadavrul este transferat de către personalul din secția de izolare a spitalului,
prin zona contaminată, către liftul special, din afara secției și apoi transportat, de
către un vehicul special, direct într-un loc specificat pentru a fi incinerat cât mai
curând posibil.
(5) Dezinfecție finală: efectuați dezinfectarea finală a secției și a liftului.
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V. Suportul digital pentru prevenirea și controlul epidemiilor

Reduce riscul de infecții încrucișate atunci când pacienții solicită îngrijiri medicale
(1) Îndrumă publicul să obțină acces la servicii de non-urgență, cum ar fi tratamentul
bolilor cronice on-line, astfel încât să reducă numărul de vizitatori în unitățile de asistență
medicală. Astfel, se reduce la minimum riscul de infecție încrucișată.
(2) Pacienții care trebuie să viziteze unitățile de asistență medicală ar trebui să facă o
programare prin alte mijloace, inclusiv portaluri de internet, care oferă îndrumări necesare
în transport, parcare, ora de sosire, măsuri de protecție, informații despre triaj, orientare,
etc. Colectează informații complete online de către pacienți în avans pentru a îmbunătăți
eficiența diagnosticului și a tratamentului și pentru a limita durata vizitei pacientului.
(3) Încurajează pacienții să profite la maxim de dispozitivele de auto-asistență digitală
pentru a evita contactul cu alții, astfel încât să scadă riscul de infecții încrucișate.

Nivel mai scăzut de activitate și risc de infecție a personalului medical
(1) Adunați cunoștințe și experiență de la experți, prin consultare la distanță și echipă
multidisciplinară (MDT), pentru a oferi terapeutica optimă pentru cazurile dificile și
complicate.
(2) Efectuații vizite mobile și la distanță pentru a reduce riscurile de expunere inutile și
intensitatea muncii personalului medical, în timp ce economisiți materiale de protecție.
(3) Accesați electronic cele mai recente noutăți referitoare la condițiile de sănătate ale
pacienților prin coduri QR (notă: toată lumea este obligată să obțină un cod VERDE prin
sistemul QR de sănătate pentru a călători în oraș) și chestionare epidemiologice online în
avans, pentru a oferi îndrumări de triaj pentru pacienți , în special cei cu febră sau cazuri
suspecte, prevenind în același timp riscul de infecție.
(4) Dosarele electronice ale pacienților din clinici și sistemul de imagistică CT pentru Al
C0VID-19 pot ajuta la reducerea intensității muncii, la identificarea rapidă a cazurilor cu
suspiciuni mari și la evitarea diagnosticărilor greșite.

Răspuns rapid la nevoile de urgență de împiedicare a răspândirii COVID-19
(1) Resursele digitale de bază necesare unui sistem spitalicesc bazat pe cloud permit
utilizarea imediată a sistemelor de informații necesare pentru răspunsul de urgență la
epidemie, cum ar fi sistemele digitale echipate pentru clinicile de boli infecțioase nou
înființate, sălile de monitorizare a febrei și secțiile de izolare.
(2) Utilizați sistemul de informații online al spitalului pentru a instrui online personalul din
domeniul sănătății și sistemul de implementare cu un singur clic și pentru a facilita
operațiunile și a sprijini inginerii în a efectua întreținerea la distanță și actualizarea noilor
funcții pentru îngrijirea medicală.
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【FAHZU lnternet + spital - un model pentru asistență medicală online】
De la izbucnirea epidemiei cu COVID 19, FAHZU Internet + Hospital s-a adaptat rapid
pentru a oferi asistență medicală online prin intermediul platformei medicale online
din Zhejiang, cu consultare on-line gratuită 24/24 h, oferind servicii de telemedicină
pacienților din China și chiar din întreaga lume. Pacienților li se oferă acces la serviciile
medicale de primă clasă ale FAHZU la domiciliu, ceea ce reduce șansele de transmitere
și infecție încrucișată ca urmare a vizitelor lor la spital. Începând cu 14 martie, peste
10.000 de persoane au folosit serviciul online FAHZU Internet + Spital.

· Instrucțiuni pentru platforma medicală online Zhejiang:
① Descărcați aplicația Alipay;
② Deschideți Alipay (versiunea China) și găsiți „Platforma medicală on-line provincială
Zhejiang";
③ Alegeți un spital (Primul spital afiliat, Școala de Medicină a Universității Zhejiang)
④ Postați întrebarea și așteaptați să răspundă un medic;
⑤ Va apărea o notificare atunci când un medic răspunde. Apoi deschideți Alipay și dați clic
pe Friends;
⑥ Dați clic pe Zhejiang Online Medical Platform pentru a vedea mai multe detalii și
pentru a începe consultația.

【Înființarea Platformei internaționale de comunicare a experților medicali
a primului spital afiliat, Școala de Medicină a Universității Zhejiang】
Datorită răspândirii epidemiei COVID-19, Primul Spital afiliat, Școala de Medicină a
Universității Zhejiang (FAHZU) și Alibaba au stabilit împreună Platforma Internațională
de Comunicare a Experților Medicali din FAHZU, cu scopul de a îmbunătăți calitatea
îngrijirii și a tratamentului și de a promova schimb de resurse informaționale globale.
Platforma permite experților medicali din întreaga lume să se conecteze și să-și
împărtășească experiența lor neprețuită în lupta împotriva COVID-19 prin mesagerie
instantanee cu traducere în timp real, videoconferință la distanță etc.

· Instrucțiuni privind platforma internațională de comunicare a experților medicali ai
Primului Spital afiliat, Școala de medicină a Universității Zhejiang
① Accesați www.dingtalk.com/en pentru a descărca aplicația DingTalk.

② Înscrieți-vă cu informațiile dvs. personale (nume și număr de telefon) și conectați-vă.
③ Aplicați pentru a vă alătura platformei internaționale de comunicare a experților
medicali din FAHZU:
Method 1: Alăturați-vă unei echipe printr-un cod. Selectați "Contacts" > "Join Team" > "Join
by Team Code", apoi introduceți ID-ul de intrare: „YQDKl 170".
Metoda 2: Alăturați-vă scanând codul QR al platformei internaționale de comunicare
a experților medicali din FAHZU
④ Completați informațiile pentru a vă alătura. Introduceți numele, țara și instituția
medicală.
⑤ Alăturați-vă chatului FAHZU după ce administratorul v-a aprobat.
⑥ După intrarea în chat, personalul medical poate trimite mesaje instantanee
asistate de traducerea Al, să primească îndrumări video de la distanță și acces la
ghidurile de tratament medical
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Par
artea a Doua
Diagnoză și Tratament

I. Management Personalizat, de Colaborare și Multidisciplinar
FAHZU este un spital dedicat pacienților cu COVID-19, care sunt in stare severă și bolnavi critic, a
căror condiție se schimbă rapid, adesea cu mai multe organe infectate și care au nevoie de suport
de la echipa multidisciplinară (MDT). Odată cu apariția focarului, FAHZU a creat o echipă de experți
formată din medici din departamentele de Boli Infecțioase, Medicină Respiratorie, ATI, Medicină de
Laborator, Radiologie, Ecografie, Farmacie, Medicină Tradițională Chineză, Fiziologie, Terapie
Respiratorie, Reabilitare, Nutriție, Infirmerie, etc. S-a stabilit un mecanism elaborat de diagnoză și
tratament multidisciplinar prin care medicii atât din interiorul, cât și din exteriorul secțiilor de izolare
să poată discuta starea pacienților zilnic prin intermediul video conferințelor. Acest lucru le permite
să determine strategii de tratament științifice, integrate și personalizate pentru fiecare pacient în
stare gravă și critică.
O luare de decizii solide este cheia în discuția echipei multidisciplinare. În timpul discuției, experți din
diferite departamente se concentrează pe probleme din domeniile lor de specialitate, precum și
probleme critice pentru diagnostic și tratament. Soluția finală de tratament este determinată de
experți experimentați în cadrul a diverse discuții cu opinii și sfaturi diferite.
Nucleul discuției echipei multidisciplinare este analiza sistematică. Pacienții vârstnici cu condiții de
sănătate subiacente sunt predispuși să se îmbolnăvească critic. În timp ce se monitorizează
îndeaproape evoluția COVID-19, trebuie analizate în mod cuprinzător starea de bază a pacientului,
complicațiile și rezultatele examinării zilnice, pentru a vedea cum va evolua boala. Este necesar să
intervenim în avans pentru a opri deteriorarea bolii și pentru a lua măsuri proactive, cum ar fi
administrarea de antivirale, oxigenoterapie și oferirea unui sprijin nutrițional.
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Scopul discuției echipei multidisciplinare este de a obține un tratament personalizat. Planul de
tratament ar trebui adaptat fiecărei persoane atunci când se iau în considerare diferențele dintre
indivizi, evoluții ale bolii și tipurile de pacienți.
Experiența noastră ne-a arătat că o colaborare a echipei multidisciplinare poate îmbunătăți mult
eficacitatea diagnosticului și tratamentului COVID-19.

II. Etiologia și Indicatorii de Inflamație
1

Detectarea Acidului Nucleic SARS-CoV-2
1.1 Prelevarea Probelor

Probele corespunzătoare, metodele de colectare și momentul colectării sunt importante
pentru îmbunătățirea acurateței detectării. Tipurile de probe includ: secreții ale căilor
respiratorii superioare (tampoane faringiene, tampoane nazale, secreții nazofaringiene),
probe din căile respiratorii inferioare (spută, secreții ale căilor respiratorii, lichid de lavaj
bronhoalveolar), sânge, fecale, urină și secreții conjunctive. Sputa și alte specimene ale
tractului respirator inferior au o rată pozitivă ridicată a acizilor nucleici și ar trebui să fie
colectate în mod preferențial. SARS-CoV-2 proliferează în mod preferențial în celulele
alveolare de tip II (AT2) și vârful infectării virale apare la 3 până la 5 zile de la debutul
bolii. Prin urmare, dacă testul acidului nucleic este negativ la început, probele ar trebui
să fie colectate și testate și în zilele următoare.
1.2 Detectarea acidului nucleic
Testarea acidului nucleic este metoda preferată pentru diagnosticarea infecției cu
SARS-CoV-2. Procesul de testare conform instrucțiunilor kitului este următorul: probele
sunt pre-prelucrate, iar virusul este lizat pentru a extrage acizii nucleici. Cele trei gene
specifice ale SARS-CoV-2, și anume Open Reading Frame 1a/b (ORF 1a/b), proteina
nucleocapsidă (N) și învelișul de gene proteice (E), sunt apoi amplificate prin
tehnologia PCR cantitativă în timp real. Genele amplificate sunt detectate de
intensitatea fluorescenței. Caracteristicile rezultatelor pozitive ale acidului nucleic sunt:
gena ORF 1a/b este pozitivă și / sau gena N / gena E pozitivă.
Detectarea combinată a acizilor nucleici din mai multe tipuri de probe poate
îmbunătăți precizia diagnosticului. Printre pacienții cu acid nucleic confirmat pozitiv
în tractul respirator, la aproximativ 30% - 40% dintre acești pacienți s-a detectat acid
nucleic viral în sânge și la aproximativ 50% - 60% dintre pacienți s-a detectat acid
nucleic viral în fecale. Cu toate acestea, rata pozitivă a testării acidului nucleic la
probele de urină este destul de mică. Testarea combinată cu probe din tractul
respirator, fecale, sânge și alte tipuri de probe este utilă pentru îmbunătățirea
acurateței diagnosticului la cazurile suspectate, monitorizarea eficacității
tratamentului și gestionarea măsurilor de izolare post-externare.

2

Izolarea și Cultura Virusului
Cultura virusului trebuie efectuată într-un laborator acreditat cu nivelul de Bioprotecție 3
(BSL-3). Procesul este descris succint după cum urmează: Probe noi de spută, fecale etc.
ale pacientului sunt obținute și inoculate în celule Vero-E6 pentru cultura de virus. Efectul
citopatic (CPE) este observat după 96 de ore. Detectarea acidului nucleic viral în mediul
de cultură indică o cultură de succes. Măsurarea titrului de virus: După diluarea
concentrației stocului viral cu un factor de 10 în serie, TCID50 este determinat prin
metoda micro-citopatică. În caz contrar, viabilitatea virală este determinată de unități
formatoare de plăci (PFU).
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Detectarea Anticorpului Seric
După infectarea cu SARS-CoV-2 sunt produși anticorpi specifici. Metodele de determinare
a anticorpului seric includ imunocromatografia aurului coloidal, ELISA, imunodozare a
chimioluminiscenței etc. IgM seric pozitiv specific sau titru de anticorp igG specific de ≥4
ori mai mare în faza de recuperare decât în faza acută, poate fi folosit ca criteriu de
diagnostic pentru pacienții suspectați cu detectare de acid nucleic negativ. În timpul
monitorizării ulterioare, lgM devine detectabil la 10 zile de la debutul simptomelor și lgG
este detectabil la 12 zile de la debutul simptomelor. Odată cu creșterea nivelului de
anticorpi serici încărcătura virală scade treptat.

4

Detectarea Indicatorilor de Răspuns Inflamator
Se recomandă să se testeze nivelul proteinei C reactivă, procalcitoninei, feritinei, Ddimerilor, limfocitelor totale și subpopulațiile limfocitare, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, INF-γ ș i
alți indicatori de inflamație și ai stării imunitare, care poate ajuta la evaluarea
evoluției clinice, la semnalarea tendințelor severe și critice, și constituie o bază
pentru formularea strategiilor de tratament.
Majoritatea pacienților cu C0VID-19 au procalcitonina de valori normale cu valoare
semnificativ crescută a proteinei C-reactive. O creștere rapidă și semnificativă a valorii
proteinei C-reactivă indică posibilitatea unei infecții secundare. Valoarea D-dimerilor
crește semnificativ în cazuri grave, ceea ce este un factor potențial de risc pentru
prognostic slab. Pacienții care la debutul bolii au un număr total redus de limfocite
primesc, în general, un prognostic slab. Pacienții în stare severă au o scădere treptată a
numărului de limfocite din sângele periferic. Nivelurile de expresie ale IL-6 și IL-10 la
pacienții severi sunt crescute mult. Monitorizarea nivelurilor de IL-6 și IL-10 este utilă
pentru evaluarea riscului de evoluție către o afecțiune severă.

5

Detectarea infecțiilor bacteriene sau fungice secundare
Pacienții în stare gravă și critică sunt vulnerabili la infecții bacteriene sau fungice
secundare. Probele conforme ar trebui colectate de la locul infecției cu cultura bacteriană
sau fungică. În cazul în care se suspectează o infecție pulmonară secundară ar trebui
prelevate pentru cultură sputa expectorată adânc din plămâni, aspirații traheale, lichidul
de spălare bronhoalveolară și prelevate prin periaje. Cultura sângelui trebuie efectuată în
timp util la pacienții cu febră mare. Pentru pacienții cu suspiciune de sepsis care au avut
un cateter intern ar trebui să se preleveze culturi de sânge extrase din zone venoase
periferice sau catetere. Este recomandat să se efectueze testul de sânge G și testul GM cel
puțin de două ori pe săptămână pe lângă cultura fungică.

6

Siguranța în Laborator
Măsurile de protecție de biosecuritate vor fi luate pe baza diferitelor grade de risc ale
experimentelor. Protejarea personală ar trebui să fie făcută în concordanță cu
reglementările BSL-3 privind siguranța muncii în laboratoare în cazul colectării probelor
tractului respirator, detectării acidului nucleic și al operațiunilor de cultură virală. Pentru
elaborarea testelor de biochimie, imunologice și a altor tipuri de teste de rutină se vor
aplica măsurile de protecție personală în conformitate cu regulile BSL-2. Specimenele
trebuie transportate în recipiente speciale de transport și cutii care îndeplinesc cerințele
de biosecuritate. Toate deșeurile de laborator trebuie să fie strict autoclavizate.
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III. Imagistica pacienţilor COVID-19
Imagistica toracică are importanţă mare în diagnosticul de COVID-19, monitorizarea
eficacităţii terapeutice și aprecierea momentului externării pacientului. Un CT de înaltă
rezoluție este de preferat. Un aparat portabil de radiografie este util pentru pacienții bolnavi
critici, care sunt imobili. De obicei în ziua internării se efectuează CT pentru evaluare bazală;
deasemenea, examinarea CT este efectuată dacă eficacitatea terapeutică ideală nu este
atinsă şi poate fi repetată după 2 până la 3 zile. Dacă simptomele sunt stabile sau
îmbunătățite după tratament, scanarea CT toracică poate fi refacută după 5 până la 7 zile. La
pacienţii critici se recomandă examinare zilnică prin radiografie pulmonară de rutină la pat.
COVID-19 în stadiul incipient se prezintă adesea cu aspect de sticlă mată (ground glass
opacities) cu distribuţie multifocală având localizare periferică pulmonară, în zona
subpleurală și la nivelul ambilor lobi inferiori pe CT toracic. Leziunile au în general axul lung
paralel cu pleura. La nivelul unor leziuni cu aspect de geam mat se mai pot evidentia
îngrosări ale septurilor interlobulare, îngroşarea interstiţiului intralobular sau aspect
reticular de tip pavaj / fagure de miere (crazy paving). Un număr mic de cazuri poate
prezenta leziuni solitare sau leziuni nodulare cu distribuiţie bronşică ce se asociază cu
modificări de tip sticlă mată. Evoluția bolii apare de obicei în decurs de 7-10 zile, prin
creşterea dimensiunii şi densităţii leziunilor comparativ cu examinarea anterioară și apariţia
de leziuni de condensare pulmonară cu bronhogramă aerică. Cazurile critice pot evolua cu
creşterea ariei condensărilor pulmonare până la întreaga densitate pulmonară crescută şi
aspect de „plămân alb”. Dacă la examinarea CT se pune în evidenţă afectarea mai multor
lobi sau leziuni pulmonare extinse atunci se pune problema exacerbării bolii. După
ameliorarea stării, opacitățile cu aspect de geam mat pot fi complet absorbite, iar după
unele leziuni de condensare vor rămâne modificări fibrotice în bandă sau modificări
reticulare subpleurale. Pacienţii cu CT pulmonar ce evidenţiză leziuni tipice trebuie izolaţi și
supuşi repetat testelor de acid nucleic, chiar dacă testul de acid nucleic al SAR-CoV-2 este
negativ.

Caracteristicile tomografice tipice virusului COVID-19:
Figura 1, Figura2 : leziuni cu aspect de “geam mat";
Figura 3: noduli si leziuni cu aspect de“geam mat";
Figura 4, Figura 5: condensări pulmonare multifocale;
Figura 6: condesări pulmonare difuze cu aspect de“plămân alb”
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IV. Aplicarea bronhoscopiei in diagnosticarea și
tratamentul pacinetilor de COVID-19
Bronhoscopia flexibilă este versatilă, ușor de utilizat și ușor tolerată în cazul pacienților de
COVID-19 ventilați mecanic. Aplicarea ei include:
(1) Colectarea de probe respiratorii de la nivelul tractului respirator inferior (adică spută,
aspirare endotraheală, lavaj bronhoalveolar) pentru SARS-CoV-2 sau alți patogeni ajută la
selectarea antimicrobienelor corespunzătoare, care pot conduce la beneficii clinice.
Experimentele noastre au indicat factul că probele recoltate din partea inferioară a tractului
respirator, au o șansă mai mare de a fi depistate pozitiv cu SARS-CoV-2 decât cele recoltate
din partea superioară.
(2) Poate fi utilizată pentru depistarea locului sângerării, încetarea hemoptizei, eliminarea
sputei sau a cheagurilor de sânge; dacă locul sângerării este identificat prin bronhoscopie,
prin bronhoscop se poate efectua o injecție locală cu soluție salină rece, epinefrină,
vasopresină sau fibrină, precum și tratament cu laser.
(3) Asistă la înființarea căilor aeriene artificiale; ghidează intubația traheală sau
traheotomia percutanată.
(4) Medicamente precum infuzia de a-interferon și N-acetilcisteină pot fi administrate prin
bronhoscop.
Imagini bronhoscopice ale hiperemiei extinse ale mucoasei bronșice, secreții de umflare,
asemănătoare mucusului în lumen și spută gelatinoasă care blochează căile respiratorii la
pacienții bolnavi critici. (Figura 7)

Imaginea 7: Evoluție bronhoscopică a virusului COVID-19: umflare și congestionarea
mucoasei bronșice; secreții mari de mucus in lumen;

V. Diagnosticul și clasificarea clinică a COVID-19
Diagnosticul precoce, tratamentul și izolarea ar trebui efectuate ori de câte ori este posibil.
Monitorizarea dinamică a imagisticii pulmonare, a indicelui de oxigenare și a nivelurilor de
citokine sunt utile pentru identificarea timpurie a pacienților care se pot deveni cazuri grave și
critice. Un rezultat pozitiv al acidului nucleic al SARS-CoV-2 este standardul de aur pentru
diagnosticul COVID-19. Cu toate acestea, având în vedere posibilitatea rezultatelor fals
negative în detectarea acidului nucleic, cazurile suspecte cu manifestări caracteristice în
tomografii pot fi tratate precum cazuri confirmate chiar dacă testul acidului nucleic este
negativ. În astfel de cazuri, ar trebui aplicată izolarea și testare continuă a mai multor tipuri de
probe.
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Criteriile de diagnostic respectă Protocoalele pentru diagnosticul și tratamentul COVID-2019.
Un caz confirmat se bazează pe istoricul epidemiologic (inclusiv transmiterea de grup),
manifestări clinice (febră și simptome respiratorii), imagistică pulmonară și rezultate ale
detectării acidului nucleic SARS-CoV-2 și a antigenilor specifici.

Clasificări Clinice:
1

Cazuri ușoare
Simptomatologia clinică este ușoară și nu se observă manifestări pneumologice în
radiografii.

2

Cazuri Moderate:
Pacienții au simptome precum febră si simptomatologie de tract respirator, etc. și se
observa manifestări de pneumonie în radiografii.

3

Cazuri grave
Adulții care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii: ritm respirator ≥ 30 respirații/
min; saturație de oxigen în stare de repaus ≤ 93%; presiunea parțială arterială a
oxigenului (PaO₂)/concentrația de oxigen (FiO₂) ≤300 mmHg. Pacienții cu o evoluție a
leziunilor > 50% în 24 până la 48 de ore în imagistica pulmonară trebuie tratați ca și
cazuri grave.

4

Cazuri Critice
Adulții care îndeplinesc oricare dintre următoarele criterii: apariția insuficienței
respiratorii care necesită ventilație mecanică; prezența șocului; alte insuficiențe ale
organelor care necesită monitorizare și tratament în ATI.
Cazurile critice sunt împărțite în stadii precoce, medii și tardive în funcție de indicele de
oxigenare și conformitatea sistemului respirator.
● Etapa timpurie: 100 mmHg <indice de oxigenare ≤150 mmHg; conformitatea
sistemului respirator ≥30 ml/cmH₂O; fără insuficiență de organe, altele decât
plămânii. Pacientul are șanse mari de recuperare cu ajutorul antiviralelor active,
furtună anti-citokine și tratament adjuvant.
● Etapa mijlocie: 60 mmHg <indice de oxigenare ≤ 100 mmHg; 30 mL / cmH₂O>
respectarea sistemului respirator ≥15 ml / cmH₂O; poate fi complicat de alte disfuncții
ușoare sau moderate ale altor organe.
● Etapa târzie: indice de oxigenare <60 mmHg; conformitatea sistemului respirator <15
ml / cmH₂O; consolidarea difuză a ambilor plămâni care necesită utilizarea ECMO; sau
insuficiența altor organe vitale. Riscul de mortalitate este crescut.

VI. Tratament antiviral pentru eliminarea la timp a agenților patogeni
Un tratament antiviral timpuriu poate reduce incidența cazurilor severe și critice. Cu toate că
nu există dovezi clinice pentru medicamente antivirale eficiente, în prezent sunt bazate
strategiile antivirale privind caracteristicile SAR-CoV-2 sunt adoptate conform Protocoalelor
pentru diagnostic și Tratamentul COVID-19: Prevenire, Control, Diagnostic și Management.
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Tratament antiviral
La FAHZU, lopinavir/ritonavir (2 capsule, po q12h) combinat cu arbidol (200 mg po la
q12h) s-au aplicat ca tratament de bază. Din experiența de tratament a 49 de pacienți în
spitalul nostru, timpul mediu pentru obtinerea unui test de acid nucleic viral negativ
pentru prima data a fost de 12 zile (95% CI: 8-15 zile). Durata rezultatului negativ a testului
acidului nucleic (negativ de mai mult de 2 ori consecutiv cu interval ≥ 24h) a fost de 13,5 zile
(95% CI: 9.5 - 17.5 zile).
Dacă tratamentul de bază nu este eficient, fosfat de cloroquina poate fi utilizat la adulți între
18-65 ani (greutate ≥ 50 kg: 500 mg de doua ori pe zi; greutate ≤ 50 kg: 500 mg de doua ori
pe zi pentru primele două zile, apoi 500 mg pe zi pentru următoarele cinci zile).
Nebulizarea interferonului este recomandată în Protocoalele pentru Diagnosticul și
Tratamentul COVID-19. Vă recomandăm să fie efectuate în secții cu presiune negativă mai
degrabă decât secții generale datorită posibilității de transmitere a aerosolului.
Darunavir / cobicistat are un anumit grad de activitate antivirală în testul de suprimare
virală în vitro, bazat pe experiența de tratament a pacienților cu SIDA, iar evenimentele
adverse sunt relativ blânde. Pentru pacienții intoleranți la lopinavir / ritonavir,
darunavir / cobicistat (1 comprimat pe zi) sau favipiravir (doza inițială de 1600 mg
urmată de 600 mg de trei ori pe zi) este o opțiune alternativă după revizuirea etică. Nu
este recomandata utilizarea simultană a trei sau mai multe medicamente antivirale.

2

Durata tratamentului
Durata tratamentului cu fosfat de clorochina nu trebuie să fie mai mult de 7 zile.
Durata celorlalte tratamentului nu a fost determinat și sunt de obicei în jur de 2
săptămâni. Medicamentele antivirale trebuie oprite dacă testul acidului nucleic din sputa
ramane negativ de mai mult de 3 ori.

VII. Tratament anti-șoc și antihipoxemie
În timpul progresiei de la stadiul sever la cel critic, bolnavii pot dezvolta hipoxemie severă,
cascadă de citokine și infecții severe care s-ar putea transforma în șoc, tulburări de perfuzie
tisulară și chiar insuficiență multiplă de organ. Tratamentul are ca scop îndepărtarea
substanţelor și recuperarea fluidelor. Sistemul artificial de susținere a ficatului (ALSS) și
purificarea sângelui pot diminua eficient mediatorii inflamatori și cascada de citokine și previn
incidența șocului, hipoxemiei și sindromului de detresă respiratorie.

1

Utilizarea glucocorticoizilor atunci când este necesar
Utilizarea adecvată și pe termen scurt a corticosteroizilor pentru a inhiba cascada de
citokine și a prevenirea evoluției bolii trebuie luată cât mai devreme în considerare la
pacienții cu pneumonie severă COVID -19. Cu toate acestea, ar trebui să fie evitată o doză
mare de glucocorticoizi din cauza efectelor adverse și a complicațiilor.
1.1 Indicație pentru corticosteroizi
① pentru cei aflați în stadiul sever și critic;
② pentru cei cu febră înaltă persistentă (temperatura peste 39°C);

Manual pentru prevenirea și tratamentul COVID-19
9

25

③ pentru cei a căror tomografie computerizată (CT) a demonstrat modificări parcelare cu
aspect de geam mat pe mai mult de 30% din suprafața plămânilor;
④ pentru cei a căror CT a demonstrat progresie rapidă (peste 50% suprafață pulmonară
afectată în 48 de ore);
⑤ pentru cei al căror IL-6 este ≥ 5 ULN.
1.2 Administrarea corticosteroizilor
Este recomandat a se adminstra initial de rutina Metilprednisolon în doză de 0,75-1,5
mg / kg intravenos o dată pe zi (40 mg o dată sau de două ori pe zi). Cu toate acestea,
metilprednisolonul la doza de 40 mg la 12 ore poate fi luat în considerare pentru
pacienții cu temperatura corpului care scade sau pentru pacienții cu citokine crescute
semnificativ sub doze de rutină de steroizi. Metilprednisolonul în doză de 40 mg-80 mg
la l2h poate fi considerat pentru cazuri critice. Monitorizați cu atenție temperatura
corpului, saturația de oxigen în sânge, analizele de sânge de rutină, proteina C reactivă,
citokinele, profilul biochimic și CT pulmonar la fiecare 2 până la 3 zile în timpul
tratamentul. Doza de metilprednisolonă trebuie redusă la jumătate după 3 până la 5 zile
dacă starea clinică a pacienților este îmbunătățită, temperatura corpului se
normalizează sau leziunile pulmonare la CT sunt absorbite semnificativ. Metilprednisolon
oral (Medrol) o dată pe zi este recomandat atunci când doza intravenoasă este redusă la
20 mg pe zi. Oprirea corticosteroizilor nu este clar definită; unii experți au sugerat
încetarea tratamentului cu corticosteroizi atunci când pacienții sunt aproape recuperați.
1.3 Considerații speciale în timpul tratamentului
① screeningul TB prin testul T-SPOT, HBV și HCV prin testul anticorpilor ar trebui să fie
efectuat înainte de terapia cu corticosteroizi;
② inhibitorii pompei de protoni ar putea fi considerați pentru a preveni complicațiile;
③ glicemia trebuie monitorizată; hiperglicemia trebuie tratată cu insulină când este
necesar;
④ scăderea potasiului seric trebuie corectată;
⑤ funcția hepatică trebuie monitorizată îndeaproape;
⑥ medicamentul tradițional chinezesc pe bază de plante poate fi luat în considerare
pentru pacienții care transpiră;
⑦ medicamente sedativ-hipnotice pot fi administrate temporar la pacienții cu tulburări
de somn.

2

Tratamentul de tip ficat artificial pentru suprimarea cascadei de citokine
Sistemul artificial de susținere a ficatului (ALSS) poate efectua schimb de plasmă,
adsorbție, perfuzie și filtrare de mediatori inflamatori, cum ar fi endotoxine și substanțe
metabolice nocive cu greutate moleculară mică sau medie. Poate oferi și albumină
serică, factori de coagulare, echilibru al volumul de fluide, electroliți și echilibrul acidobazic, şi se manifestă anti furtuni de citokine, șoc, inflamații pulmonare ș.a. Făcând acest
lucru poate ajută, de asemenea, la îmbunătățirea funcțiilor organelor, inclusiv ficatul și
rinichii. Astfel, se poate crește succesul tratamentului și reduce mortalitatea pacienților în
stare severă
2.1 Indicație pentru ALSS
① indicatorul inflamator seric (cum ar fi IL-6) crește ≥ 5 ULN sau rata creșterii este ≥ 1 zi;
② progresie mai mare de 10% pe zi a suprafeţei pulmonare implicate pe imaginile CT sau
radiografia pulmonară;
③ când sistemul artificial de susținere a ficatului este necesar pentru tratamentul bolilor
de bază. Indicaţia este la pacienții care întrunesc criteriile ① + ②, sau pacienții de la
criteriul ③.

26

Manual pentru prevenirea și tratamentul COVID-19

2.2 Contraindicații
Nu există nicio contraindicație absolută în tratamentul pacienților critici. In orice caz, ALSS
trebuie evitat în următoarele situații:
① Boală cu sângerare severă sau coagulare intravasculară diseminată;
② Pacienţi extrem de alergici la componentele sanguine sau la medicamentele utilizate
în procesul de tratament cum ar fi plasma, heparina și protamina;
③ Boli cerebrovasculare acute sau leziuni severe la nivelul capului;
④ Insuficiență cardiacă cronică, clasificare funcțională cardiacă ≥ grad III;
⑤ Hipotensiune necontrolată și șoc;
⑥ Aritmie severă.
Schimbul de plasmă combinat cu adsorbția plasmatică sau cu adsorbția plasmatică
duală moleculară, perfuzia și filtrarea sunt recomandate în funcție de situatia pacienților.
Trebuie schimbați 2000 ml de plasmă atunci când se efectuează ALSS. Procedurile
detaliate de operare pot fi găsite în Consensul de Expertiză privind Aplicarea Sistemului
Artificial de Purificare a Sângelui Hepatic în tratamentul Pneumoniei COVID-19 Severe și
Critice.
ALSS reduce semnificativ timpul în care pacienții bolnavi critici stau în ATI la noi spital. De
obicei, nivelurile de citokine serice, cum ar fi IL-2 / IL-4 / IL-6 / TNF-α au scăzut
remarcabil, iar saturația de oxigen este îmbunătățită semnificativ după ALSS.

3

Oxigenoterapie pentru hipoxemie
Hipoxemia poate fi prezentă din cauza afectării funcțiilor respiratorii de COVID-19.
Tratamentul suplimentar cu oxigen poate corecta hipoxemia, ameliorand daunele
organelor secundare cauzate de detresă respiratorie și hipoxemie.
3.1 Oxigenoterapie
(1) Monitorizarea continuă a saturației de oxigen în timpul oxigenoterapiei
Unii pacienți nu au neapărat funcții de oxigenare deteriorate la debutul infecției, dar poate
apărea deteriorarea rapidă a oxigenării în timp. Prin urmare, se recomandă monitorizarea
continuă a saturației de oxigen, înainte și în timpul oxigenului terapiei.
(2) Oxigenoterapia cât mai curând posibil
Oxigenoterapia nu este necesară pentru pacienții cu saturație de oxigen (SpO2) of more than
93% mai mare de 93% sau pentru pacienții fără simptome evidente de detresă
respiratorie fără tratament cu oxigen. Oxigenoterapia este puternic recomandată
pacienților cu simptome de insuficienta respiratorie. Trebuie menționat că au fost unii
pacienți cu PaO2/FiO2 < 300 ce nu au avut simptome evidente de detresă respiratorie.
(3) Scopul tratamentului oxigenoterapiei
Scopul tratamentului oxigenoterapiei este de a menține saturația de oxigen (SpO2) la
93%-96% pentru pacienții fără boală pulmonară cronică și la 88%-92% pentru pacienți cu
insuficiență respiratorie cronică de tip II. În special pentru pacienții al căror SpO2 scade
sub 85% frecvent în timpul activității zilnice, concentrația de oxigen ar trebui să fie
crescută la 92% -95%.
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(4) Controlul oxigenoterapiei
PaO2/FiO2 este un indicator sensibil și precis al funcției de oxigenare. Stabilitatea și monitorizarea
FiO2 sunt foarte importante pentru pacienții cu evoluție a bolii și PaO2/FiO2 sub 300 mmHg.
Oxigenoterapia controlată este tratamentul preferat.
Oxigenoterapia cu canulă nazală cu flux mare (HFNC) este recomandată pacienților cu
următoarele condiții: SpO2 < 93%; PaO 2/FiO2 < 300 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa); frecvenţa
respiratorie > 25 pe minut la pat; sau progresie remarcabilă pe radiografie. Pacienții ar trebui
să poarte o mască chirurgicală în timpul tratamentului cu HFNC. Fluxul de aer al
oxigenoterapiei HFNC ar trebui să încapă la un nivel scăzut și apoi crescută treptat până la
40-60 L / min când PaO2/FiO2 este între 200-300 mm Hg, astfel încât pacienții să nu simtă
constricţie toracică și lipsa respirației. Un flux inițial de cel puțin 60 L / min trebuie administrat
imediat pentru pacienții cu detresă respiratorie evidentă.
Intubația traheală pentru pacienți depinde de evoluția bolii, starea sistemică și complicarea
pacienților pentru cei cu stare stabilă dar cu un indice de oxigenare scăzut (< 100 mmHg).
Astfel, evaluările detaliate ale stării clinice a pacienților sunt foarte importante înainte de
luarea deciziilor. Intubația traheală trebuie efectuată cât mai devreme pentru pacienții cu un
indice de oxigenare mai mic de 150 mm Hg, agravarea simptomelor respiratorii tulburări sau
disfuncții multiple ale organelor în primele 1-2 ore după oxigenoterapie HFNC cu flux mare (60
L / min) și concentrație mare (> 60%).
Pacienții mai în vârstă (> 60 de ani) cu mai multe complicații sau PaO2/FiO2 less than 200
mmHg trebuie tratați în ATI.
3.2 Ventilație mecanică
(1) Ventilație noninvazivă (VNI)
VNI nu este recomandată puternic la pacienții cu COVID-19 la care tratamentul cu HFNC nu are
efect. Unele cazuri severe progresează rapid către ARDS. Presiunea excesivă de inflație poate
provoca distensie gastrică și intoleranță care contribuie la aspirație și agravează leziuni
pulmonare. Utilizarea NIV pe termen scurt (mai puțin de 2 ore) poate fi monitorizată
îndeaproape dacă pacientul are insuficiență cardiacă acută stângă, boală pulmonară
obstructivă cronică sau este imunocompromis. Intubarea trebuie efectuată cât mai devreme
posibil dacă nu se observă ameliorarea simptomelor de detresă respiratorie sau îmbunătăţirea
PaO2/FiO2.
Se recomandă VNI cu un circuit dublu. Trebuie să fie instalat un filtru antivirus între mască și
supapa de expirație atunci când aplicați VNI cu un singur tub. Măștile potrivite ar trebui să fie
alese pentru a reduce riscul de răspândire a virusului prin scurgeri de aer.
(2) Ventilație mecanică invazivă
① Principiile ventilației mecanice invazive la pacienții bolnavi critici
Este important să echilibrați cerințele de ventilație și oxigenare și riscul de leziuni pulmonare
legate de ventilație mecanică în tratamentul COVID-19.

· Reglați strict volumul tidal pe 4 - 8 ml / kg. În general, cu cât este mai mică complianţa
plămânilor cu atât ar trebui să fie mai mic volumul tidal.

·

Mențineți presiunea platformei < 30 cmH2O (1 cmH2O = 0.098 kPa) ș i presiunea de
conducere <15 cmH2O.

·
·
·

Setați PEEP conform protocolului ARDS.
Frecvența de ventilare: de 18-25 de ori pe minut. Hipercapnia moderată este permisă.

Administrați sedare, analgezie sau relaxant muscular dacă volumul tidal, presiunea
platformei şi presiunea de conducere sunt prea mari.
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② Recrutare pulmonară
Recrutarea plămânului îmbunătățește distribuția heterogenă a leziunilor la pacienții cu
ARDS. Cu toate acestea, poate duce la complicații respiratorii și circulatorii severe și
prin urmare, manevra de recrutare pulmonară nu este recomandată de rutină.
Evaluarea de expandabilitate pulmonară trebuie efectuată înainte de aplicare.
(3) Ventilarea în decubit ventral
Majoritatea pacienților bolnavi de critică cu COVID-19 răspund bine la o ventilație în
decubit ventral, cu un ritm rapid îmbunătățirea oxigenării și mecanicii pulmonare.
Ventilarea în decubit ventral este recomandată ca o strategie de rutină pentru pacienții
cu PaO2/FiO2 < 150 mmHg sau la pacienţi cu imagistică sugestivă fără contraindicații.
Timpul recomandat pentru ventilația în decubit ventral este mai mare de 16 ore de
fiecare dată. Ventilarea în decubit ventral poate fi încetată când PaO2/FiO2 este mai
mare de 150 mm Hg pentru mai mult de 4 ore în poziție supină.
Ventilarea în decubit ventral fără sedare poate fi încercată pentru pacienții care nu au
fost intubați sau nu au tulburări respiratorii evidente, dar cu oxigenare afectată sau cei
cu imagini CT ce evidenţiază consolidare în zonele pulmonare dependente de
gravitație. Se recomandă procedură pentru cel puțin 4 ore de fiecare dată. Poziția în
decubit ventral poate fi considerată de mai multe ori pe zi în funcție de efecte și
toleranță.
(4) Prevenirea regurgitării și aspirației
Volumul rezidual gastric și funcția gastro-intestinală trebuie să fie evaluate de rutină.
Se recomandă o nutriție enterală adecvată cât mai devreme. Se recomandă hrănirea
nasointestinală și decompresia nazogastrică continuă. Alimentația totală trebuie
suspendată și aspirația cu seringă de 50 ml trebuie făcută înainte de transfer. Dacă nu
există nicio contraindicație, se recomandă o poziție semişezândă la 30°.
(5) Gestionarea fluidelor
Incărcarea excesivă cu fluide agravează hipoxemia la pacienții cu COVID-19. Pentru a
reduce exudarea pulmonară și pentru a îmbunătăți oxigenarea, cantitatea de lichid
trebuie controlată cu strictețe asigurând în același timp perfuzia pacientului.
(6) Strategii de prevenire a pneumoniei asociate ventilatorului (PAV)
Strategiile grupate PAV ar trebui să fie puse în aplicare strict:
① Selectați tipul adecvat de tub endotraheal;
② Utilizați un tub endotraheal cu aspirație subglotică (la fiecare 2 ore, aspirat cu
seringă goală de 20 ml de fiecare dată);
③ Puneți tubul endotraheal în poziția corectă și la adâncimea corectă, fixați-l corect și
evita tragerea;
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④ Mențineți presiunea airbagului la 30 - 35 cmH2O (1 cmH2O = 0.098 kPa) ș i
monitorizați la fiecare 4 ore;
⑤ Monitorizați presiunea airbagului și tratați apa condensată atunci când se schimbă
poziția (două persoane cooperează în evacuarea și turnarea apei condensate într-un
recipient cu capac conținând o soluție prealabilă de clor dezinfectant); apoi evacuarea
secrețiilor acumulate în airbag
⑥ Curăţarea secretiilor orale si nazale in timp util.
(7) Oprirea ventilației
Sedativele sunt reduse și întrerupte înainte de trezirea pacientului atunci PaO2/FiO2 is
este mai mare de 150 mmHg. Retragerea de intubare trebuie efectuată cât mai
devreme dacă este permis. HFNC sau VIN este utilizat pentru sprijin respirator
secvențial după retragere.
.

VIII. Utilizarea rațională a antibioticelor pentru prevenirea infecțiilor
secundare
COVID-19 este o boală data de o infecție virală, prin urmare, antibioticele nu sunt recomandate
pentru a preveni infecție bacteriană la pacienți obișnuiți; tratamentul antibiotic trebuie utilizat
cu atenție la pacienții severi pe baza comorbidităţilor. Antibioticele pot fi utilizate cu discreție la
pacienții care au următoarele afecțiuni: leziuni pulmonare extinse; exces de secreții bronșice;
boli cronice de căi respiratorii cu antecedente de colonizare patogenă în tractul respirator
inferior; tratament corticosteroid cu o doză ≥ 20 mg x 7 zile (dozaj de Prednison).
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Opțiunile antibioticelor includ chinolone, cefalosporine de generaţie 2 sau 3, inhibitori de βlactamază etc. Antibioticele trebuie utilizate pentru prevenirea infecțiilor bacteriene la pacienții
critici, în special cei cu ventilație mecanică invazivă. Antibiotice precum carbapenemele,
compușii inhibitori ai β-lactamazei, linezolid și vancomicina pot fi utilizate la pacienții bolnavi
critici în funcție de factorii de risc individuali.
Simptomele, semnele și indicatorii pacientului, cum ar fi analizele de sânge de rutină, proteina
C reactivă și procalcitonina, trebuie monitorizate îndeaproape în timpul tratamentului. Când
este detectată o schimbare în starea unui pacient, trebuie făcută o judecată clinică
cuprinzătoare. Când infecția secundară nu poate fi exclusă, trebuie colectate probe pentru
testare prin preparare de frotiu, cultivare, acid nucleic, antigen și anticorp, pentru a determina
agentul infecțios cât mai devreme posibil. Antibioticele pot fi utilizate empiric în următoarele
condiții: ① mai multă expectorație, spută de culoare mai închisă, în special spută cu aspect de
puroi galben; ② o creștere a temperaturii corpului care nu se datorează exacerbării bolii de
bază; ③ creștere marcată a globulelor albe din sânge și / sau a neutrofilelor; ④ procalcitonină
≥ 0.5 ng/mL; ⑤ exacerbarea indicelui de oxigenare sau a tulburărilor circulatorii care nu sunt
cauzate de infecția virală; şi celelalte afecțiuni ce ridică suspiciunea unei infecții cu bacteriene.
Unii pacienți cu COVID-19 prezintă riscul de infecții fungice secundare din cauza scăderii imunităţii
celulare cauzate de infecții virale, de utilizarea de glucocorticoizi și / sau antibiotice cu spectru larg.
Este necesar să se realizeze analiza microbiologică a secrețiilor respiratorii, cum ar fi prepararea
frotiilor și cultivarea la pacienții bolnavi critici; și să analizeze periodic din sânge si lavaj
bronhoalveolar testele D-Glucoză (Test G) și galactomannan (test GM) la pacienții suspecti.
Este necesar să fiți vigilenți faţă de posibile infecții de candidoză invazivă și terapia anti-fungică.
Fluconazolul sau echinocandina pot fi utilizate în următoarele condiții: ① ppacienți care au primit
antibiotice cu spectru larg timp de șapte zile sau mai mult; ② pacienții cu nutriție parenterală;
③ pacienții cu examinari invazive sau tratament invaziv; ④ pacienții ce au cultură pozitivă
pentru candida în eșantionul obținut din două sau mai multe părți ale corpului; ⑤ pacienții ce
au rezultatele testului G crescut semnificativ.
Este necesar să fiți vigilenți cu o posibilă aspergiloză pulmonară invazivă. Terapia anti-fungica
precum voriconazolul, posaconazolul sau echinocandina sunt considerate a fi utilizate în
următoarele condiții: ① pacienților ce li se administrează glucocorticoid timp de șapte zile sau
mai mult; ② la pacienții cu agranulocitoză; ③ pacienții cu boli pulmonare obstructive
cronice care au pozitivat testul / cultura pentru aspergillus în eșantionul obținut din căile
respiratorii; ④ pacienții cu un rezultat crescut semnificativ la testul GM.

IX. Balanța microecologiei intestinale și a suportului nutrițional
Unii pacienți cu COVID-19 au simptome gastro-intestinale (cum ar fi dureri abdominale și
diaree) datorită infecției virale directe a mucoasei intestinale sau datorită medicamentelor
antivirale și antiinfecțioase. S-a raportat că echilibrul microecologic intestinal este rupt la
pacienții COVID-19, manifestându-se printr-o reducere semnificativă a probioticelor intestinale,
cum ar fi lactobacillus și bifidobacterium. Dezechilibrul microecologic intestinal poate duce la
translocare bacteriană și infecție secundară, de aceea este important să se mențină echilibrul
microecologiei intestinale prin modulator microecologic și suport nutrițional.
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Intervenția microecologică
(1) Microecologia poate reduce translocarea bacteriană și infecția secundară. Poate
crește bacteriile intestinale dominante, poate inhiba bacteriile dăunătoare intestinale,
reduce producerea de toxine și reduce infecțiile cauzate de disbioza microflorei
intestinale.
(2) Microecologia poate îmbunătăți simptomele gastro-intestinale ale pacienților. Poate
reduce apa în materiile fecale, îmbunătățește caracterul fecal și frecvența de defecare și
reduce diareea prin inhibarea atrofiei mucoasei intestinale.
(3) Spitalul cu resurse poate efectua o analiză a florei intestinale aşa incât perturbarea
florei intestinale poate fi descoperită din timp. Antibioticele pot fi ajustate în timp util și
probiotice pot fi prescrise. Acestea pot reduce sansele de translocare bacteriana
intestinala si de infectie derivată din intestin
(4) Suportul nutrițional este un mijloc important de menținere a echilibrului
microecologiei intestinale. Asistența nutrițională intestinală trebuie aplicată în timp util
pe baza unei evaluări eficiente ale riscurilor nutriționale, funcțiilor gastrointestinale și a
riscurilor de aspirație.

2

Suport nutrițional
Pacienții critici cu COVID-19 se află într-o stare de stres sever sunt la risc nutritiv ridicat.
Evaluarea timpurie a riscului nutrițional, a funcțiilor gastro-intestinale și a riscurilor de
aspirație și administrarea la timp a sprijinului nutrițional enteralsunt importante pentru
prognosticul pacientului.
(1) Alimentarea orală este preferată. Alimentația intestinală precoce poate furniza
suport nutritional intestinal, hrănește intestinele, îmbunătățește bariera mucoasei
intestinale și imunitatea intestinală, și menține microecologia intestinală.
(2) Calea nutrițională integrală. Pacienții severi şi critici preintă adesea leziuni acute
gastro-intestinale, manifestate ca distensie abdominală, diaree și gastropareza. Pentru
pacienții cu intubație traheală, adăpostirea tubului de nutriție intestinală este
recomandat pentru hrănirea post-pilorică.
(3) Alegerea soluției nutritive. Pentru pacienții cu leziuni intestinale sunt recomandate
preparatele cu peptide scurte predigerate. Pentru pacienții cu funcție intestinală bună se
recomandă preparate proteice întregi cu calorii relativ mari. Pentru pacienţi cu
hiperglicemie se recomanda preparate de control glicemic.
(4) Alimentarea cu energie . 25-30 kcal per kg greutate corporală, conținutul de proteine
țintă este 1.2-2.0 g/kg zilnic.
(5) Mijloace de aprovizionare nutrițională. Infuzia cu pompe de nutrienți poate fi utilizată
la o viteza uniformă, incepand cu o doza mica si crescand treptat. Când este posibil,
nutrienții pot fi încălziți înainte de hrănire pentru a reduce intoleranța.
(6) Pacienții vârstnici care prezintă riscuri mari de aspirație sau pacienții cu distensie
abdominală aparentă pot fi susținuti temporar de alimentația parenterală. Poate fi
înlocuită treptat cu dieta independentă sau nutriția enterală după ce starea lor se
îmbunătățește.
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X. Sprijin ECMO (Oxigenarea extracorporală arterio-venoasă cu
membrană) pentru pacienții COVID-19
COVID-19 este o boală nouă, extrem de infecțioasă, care vizează în principal alveolele
pulmonare, care dăunează în primul rând plămânilor bolnavilor critici și duce la insuficiență
respiratorie severă. Pentru aplicarea ECMO în tratamentul COVID-19, profesioniștii medicali
trebuie să acorde o atenție deosebită timpului și mijloacelor de intervenție, anticoagulării și
sângerării, să asigure coordonarea cu ventilația mecanică, awake ECMO și pregătirea precoce
în reabilitare, strategia de tratare a complicațiilor.

1

Momentul intervenției ECMO
1.1 ECMO de salvare
În cazul ventilației mecanice, măsuri precum protecția pulmonară de ventilație și
ventilația în decubit ventral au fost luate timp de 72 de ore. La debutul uneia dintre
următoarele condiții, intervenția ECMO de salvare trebuie luată in considerare.
(1) PaO2/FiO2 < 80 mmHg (indiferent de nivelul PEEP)
(2) Pplat ≤ 30 mmHg, PaCO2 > 55 mmHg;
(3) Debutul pneumotoraxului, scurgerii de aer > volumul 1/3, durata > 48 h;
(4) Deteriorarea circulației, doza de norepinefrină > 1 μg/(kg×min);
(5) Resuscitarea cardio-respiratorie in vitro ECPR.
1.2 ECMO de înlocuire
Atunci când pacientul nu este potrivit pentru ventilația mecanică pe termen lung, adică
pacientul nu este capabil să ajungă la rezultatele așteptate, este necesară adoptarea
imediată de ECMO de înlocuire. Odată cu debutul uneia dintre următoarele condiții, ECMO
de înlocuire trebuie luat în considerare.
(1) Scăderea complianței pulmonare. După manevra de recrutare pulmonară, complianța
sistemului respirator < 10 mL/cmH2O;
(2) Exacerbarea persistentă a pneumomediastinului sau a emfizemului subcutanat.
Parametrii suportului mecanic de ventilație nu pot fi reduși în 48 de ore, conform
estimării;
(3) PaO2/FiO2 < 100 mmHg. Și nu poate fi îmbunătățit prin metode de rutină în 72 de ore.
1.3 Early Awake ECMO
Early Awake ECMO poate fi aplicat pacienților care au fost susținuți prin ventilație
mecanică cu parametrii așteptați mari pentru mai mult de 7 zile și care îndeplinesc
condițiile necesare pentru Early Awake ECMO. Toate condițiile următoare trebuie
îndeplinite:
(1) Pacientul se află într-o stare clară conștiență și este compliant pe deplin. Pacientul
înțelege modul în care funcționează ECMO și cerințele sale de întreținere;
(2) Pacientul nu suferă de boli neuromusculare;
(3) Scorul de daune pulmonare Murry > 2.5;
(4) Secreții pulmonare reduse. Intervalul de timp dintre cele două proceduri de
aspirații ale căilor respiratorii > 4 ore;
(5) Hemodinamica stabilă. Agenții vasoactivi nu sunt necesari pentru asistență
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Metode de cateterizare
Deoarece durata de sprijin ECMO pentru majoritatea pacienților cu COVID-19 este mai
mare de 7 zile, metoda Seldinger trebuie utilizată pe cât posibil pentru ghidarea cu
ultrasunete la inserția cateterului periferic, ceea ce reduce daunele sângerării și riscurile
de infecție provocate de cateterizarea intravasculară prin angiotomie venoasă, în special
pentru pacienți cu early awake ECMO. Cateterizarea intravasculară prin angiotomie
venoasă poate fi luată în considerare doar pentru pacienții cu afecțiuni ale vaselor de
sânge sau pentru pacienți a căror cateterizare nu poate fi identificată și selectată prin
ecografie sau pentru pacienți pentru care metoda Seldinger a eșuat.

3

Selectarea tipului de ECMO
(1) Prima alegere pentru pacienții cu insuficiență respiratorie este V-V (ECMO Venovenos). Tipul V-A (ECMO Veno-arterial) nu trebuie să fie prima opțiune doar din cauza
posibilelor probleme de circulație.
(2) Pentru pacienții cu insuficiență respiratorie și insuficiență cardiacă, PaO2/FiO2 < 100
mmHg, tipul V-A-V trebuie ales cu fluxul total > 6 L/min and V/A = 0.5/0.5 se menține
prin limitarea curentului.
(3) Pentru pacienții cu COVID-19 fără insuficiență respiratorie severă, dar ce prezintă
rezultate cardiovasculare grave care duc la șoc cardiogen, trebuie selectat tipul V-A. Dar
suportul IPPV este încă necesar și awake ECMO trebuie evitat.

4

Valorile setării fluxului și ținta aportului de oxigen
(1) Fluxul inițial > 80% debit cardiac (CO) cu un raport de autociclare < 30%.
(2) SPO2 > 90% trebuie menținut. FiO2 < 0.5 este suportat de ventilație mecanică sau
cealaltă oxigenoterapie.
(3) Pentru a asigura fluxul țintă, canula de acces pentru venă 22 Fr (24 Fr) este prima
alegere pentru un pacient cu o greutate corporală sub (peste) 80kg.

5

Setările ventilației
Întreținerea normală a ventilației prin reglarea nivelului gazelor de măturare:
(1) Fluxul de aer inițial este setat ca debit: gaz de măturare = 1:1. Ținta este menținerea
PaCO2 < 45mmHg. Pentru pacienții cu COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease/
Boală Pulmonară Obstructivă Cronică), PaCO2 < 80% nivel bazal.
(2) Trebuie să fie menținută rezistența respiratorie spontană și ritmul respirator al
pacientului (RR), cu 10 < RR < 20 și fără ca pacientul să se plângă de dificultăți de
respirație.
(3) Configurarea gazului de măturare a tipului V-A trebuie să asigure valoarea pH de
7.35-7.45 a fluxului sanguin afară din membrana oxigenatoare.

6

Prevenirea anticoagulării și sângerării
(1) Pentru pacienții fără sângerare activă, fără sângerare viscerală și cu nr. trombocite >
50×109/L, doza inițială recomandată de heparină este 50 U/kg.
(2) Pentru pacienții cu sângerare sau cu număr de trombocite < 50×109/L, doza inițială
recomandată de heparină este de 25 U/kg.
(3) Timpul de activare parțial al tromboplastinei (aPPT) fiind de 40—60 sec, eeste ținta
dozelor de întreținere a anticoagulării. Tendința schimbării dimerului D trebuie să fie
deasemenea luată în considerare.
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(4) Operarea fără heparină poate fi efectuată în următoarele circumstanțe: când sprijinul
ECMO trebuie să continue, dar există sângerare fatală sau sângerare activă ce trebuie
controlată; buclă întreagă acoperită cu heparină și cateterizare cu flux de sânge > 3 L/min.
Timpul de funcționare recomandat < 24 de ore. Dispozitivele de înlocuire și consumabilele
trebuiesc pregătite.
(5) Rezistență la heparină. În unele condiții de utilizare a heparinei, un PTT nu poate
atinge standardul și are loc coagularea sângelui. În acest caz, activitatea antitrombinei
plasmatice Ill (ATIII) trebuie monitorizată. Dacă activitatea se reduce, plasma proaspăt
înghețată trebuie completată pentru a restabili sensibilitatea la heparină.
(6) Trombopenia indusă de heparină (HIT). Când are loc HIT, vă recomandăm să efectuați
terapie de schimb de plasmă sau înlocuirea heparinei cu argatroban.

7

Dezobișnuirea de ECMO și ventilație mecanică
(1) Dacă un pacient tratat prin v-v ECMO combinat cu ventilație mecanică satisface starea
ECMO trează, vă recomandăm să încercați mai întâi să eliminați căile respiratorii artificiale,
cu excepția cazului în care pacientul are complicații legate de ECMO sau timpul preconizat
de îndepărtare a tuturor echipamentelor de asistență este mai mic de 48 de ore.
(2) Un pacient care are prea multe secreții ale căilor respiratorii, astfel încât sunt necesare aspirații
artificiale frecvente pentru curățarea lor, este de așteptat să aibă nevoie de ventilație mecanică pe
termen lung, care satisface condițiile PaO2/FiO2 > 150 mmHg și timp > 48 de ore, ale cărui imagini
ale plămânilor se schimbă în bine și ale cărui daune legate de ventilația mecanică au fost
controlate, asistența ECMO poate fi înlăturată. Nu este recomandată menținerea intubației
ECMO.

35

Manual pentru prevenirea și tratamentul COVID-19

XI. Terapia cu plasmă convalescentă pentru pacienții COVID-19
De când Behring și Kitasato au raportat efectele terapeutice ale antitoxinei plasmatice difterice
în 1891, terapia cu plasmă a devenit un mijloc important de imunoterapie patogenă pentru
boli infecțioase acute. Evoluția bolii este rapidă pentru pacienții bolnavi critici cu o boală
infecțioasă emergentă. În faza timpurie, agenții patogeni afectează organelle-țintă direct și
apoi provoacă daune imuno-patologice severe. Anticorpii pasivi pot neutraliza eficient și direct
agenții patogeni, ceea ce reduce daunele organelor-țintă și apoi opresc daunele
imunopatologice ulterioare. Pe parcursul multiplelor focare globale de pandemie, OMS a
subliniat că „terapia cu plasma convalescentă este una dintre cele mai recomandate terapii
potențiale și a fost folosită în timpul altor focare epidemice ". De la izbucnirea COVID-19, rata
mortalității inițiale a fost ridicată datorită lipsei de tratamente specifice și eficiente. Deoarece
rata mortalității este o mărime importantă pentru public, tratamentele clinice care pot reduce
rata mortalității în cazurile critice sunt esențiale pentru a evita panica. Ca spital regional din
Zhejiang, am fost responsabili să tratăm pacienții din Hangzhou și bolnavii critici din provincie.
Există potențiali donatori convalescenți de plasmă și bolnavi critici care au nevoie de tratament
plasmatic convalescent în spitalul nostru.

1

Colectarea plasmei
În plus față de cerințele comune de donare de sânge și proceduri, următoarele detalii ar trebui luate în
considerare.
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1.1 Donatorii
Cel puțin două săptămâni după recuperare și externare (testul cu acid nucleic din proba prelevată din
tractul respirator inferior rămâne negativ ~ 14 zile). 18 ; Vârstă; 55. Greutatea corporală > 50 kg (pt
barbați) sau > 45 kg (pentru femei). Cel puțin o săptămână de la ultima utilizare a glucocorticoizilor.
Peste două săptămâni de la ultima donare de sânge.

1.2 Metoda de colectare
Plasmafereză, de 200-400 mL de fiecare dată (pe baza consultării medicale).

1.3 Testarea post-colectare
Pe lângă testul general de calitate și testul bolilor transmise pe cale sanguină, probele de sânge trebuie
să fi testate pentru:
(1) Testarea acidului nucleic pentru SARS-CoV-2;
(2) Diluție de 160 de ori pentru testul calitativ al detectării SARS-CoV-2 specifice lgG și lgM; sau diluție
de 320 de ori pentru testul calitativ al detectării întregului anticorp. Dacă este posibil, păstrați > 3 mL
plasmă pentru experimente de neutralizare virală.
Trebuie menționate următoarele: În timpul comparației titrului de neutralizare a virusului și
luminiscenței pentru detectarea cantitativă a anticorpului lgG, am constatat că detecția prezentului
anticorp IgG specific SARS-CoV-2 nu demonstrează pe deplin capacitatea de neutralizare a virusului de
către plasmă. Prin urmare, am sugerat testul de neutralizare a virusului ca prima alegere sau să testăm
nivelul general al alticorpului cu diluția de 320 de ori a plasmei.

2

Utilizarea clinică a plasmei convalescente
2.1 Indicație
(1) Pacienții cu COVID-19 bolnavi critici a caror test al tractului respirator este pozitiv;;
(2) Pacienții cu COVID-19 care nu sunt bolnavi critici, dar într-o stare de suprimare a imunității; sau au
valori scăzute ale CT în testarea acidului nucleic al virusului, dar cu o evoluție rapidă a bolii la plămâni.
Notă: În principiu, plasma convalescentă nu trebuie utilizată la pacienții bolnavi COVID-19 de mai mult
de trei săptămâni. Dar în aplicațiile clinice, am constatat că terapia cu plasmă convalescentă este
eficientă pentru pacienții cu un curs de boală care depășește trei săptămâni și ale căror teste de acid
nucleic viral continuă să fie pozitive din eșantionul tractului respirator. Poate grăbi clearance-ul viral ,
crește numărul limfocitelor plasmatice și celulelor NK, reduce nivelul acidul lactic plasmatic și
îmbunătățește funcțiile renale.

2.2 Contraindicație
(1) Prezintă un istoric al alergiilor la plasmă, citrat de sodiu și albastru de metilen;
(2) Pentru pacienții cu antecedente de boli ale sistemului autoimun sau cu deficiență
selectivă de lgA, folosirea plasmei convalescente trebuie evaluată cu prudență de către
clinicieni.
2.3 Planul de perfuzie în general, doza de terapie cu plasma convalescentă este
de ≥ 400 mL pt o infuzie, sau ≥ 200 mL per perfuzie pentru mai multe perfuzii.

XII. Terapia de clasificare TCM pentru îmbunătățirea eficienței curative
1

Clasificare si stadiu
COVID-19 poate fi împărțit în stadii timpurii, medii, critice și de recuperare. În stadiul
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incipient, boala are două tipuri principale: „plămâni umezi” și „frig extern și căldură
internă." Etapa de mijloc este caracterizată de "frig și căldură intermitentă". Stadiul
cristic se caracterizează prin „blocul intern al toxinei epidemice”. Etapa de recuperare
este caracterizat prin „deficiență de qi în splina pulmonară”. Boala aparține inițial
sindromul de plămân umed (Edem pulmonar). Din cauza febrei, se recomandă atât
tratamente intermitente la rece cât și la căldură. În stadiul mijlociu, frigul, umezeala și
căldura coexistă, aparținând „amestecului de căldură rece” în termeni de TCM. Trebuie
luată în considerare atât terapia prin frig cât și căldura. Conform teoriei TCM, căldura
trebuie tratată cu medicamente reci. Dar medicamentele reci afectează Yang și duc la o
splină și stomac reci și amestec de rece-cald în mijlocul Jiao. Deoarece simptomele de
căldură rece sunt frecvent întâlnite la pacienții cu COVID-19 terapia cu căldură rece este
mai bună decât alte abordări.

2

Terapia bazată pe clasificare
(1) Plămânii umezi Ephedra Herb 6 g, Semen Armeniacae Amarumg 10 g, Coix Seed 30 g,
Liquoric Root 6 g, Baical Skullcap Root 15 g, Huoxiang 10 g, Reed Rhizome 30 g, Cyrtomi-um
Rhizome 15 g, Indian Buead 20 g, Chinese Atractylodes Rhizome 12 g, Oﬃcinal Magnolia
Bark 12 g.
(2) Frigul extern și căldura internă
Herba Ephedrae 9 g, Raw Gypsum Fibrosum 30 g, Semen Armeniacae Amarumg 10 g,
Liquoric Root 6 g, Baical Skullcap Root 15 g, Pericarpium Trichosanthis 20 g, Fructus
Aurantii 15 g, Oﬃcinal Magnolia Bark 12 g, Tripterospermum Cordifolium 20 g, White
Mulberry Root-bark 15 g, Pinellia Tuber 12 g, Indian Buead 20 g, Platycodon Root 9 g.
(3) Intermittent cold-heat
Pinellia Tuber 12 g, Baical Skullcap Root 15 g, Golden Thread 6 g, Dried Ginger 6 g,
Chinese Date 15 g, Kudzuvine Root 30 g, Costustoot 10 g, Indian Buead 20 g, Thunberg
Fritillary Bulb 15 g, Coix Seed 30 g, Liquoric Root 6 g.
(4) Bloc intern de toxină epidemică Utilizați
cheongsimhwan pentru tratament.
(5) Deficiență de Qi în splina pulmonară
Membranous Milkvetch Root 30 g, Pilose Asiabell Root 20 g, Roasted Largehead
Atractylodes Rhizome 15 g, Indian Buead 20 g, Fructus Amomi 6 g, Siberian Solomonseal Rhizome 15 g, Pinellia Tuber 10 g, Tangerine Peel 6 g, Wingde Yan Rhizome 20 g,
Semen Nelumbinis 15 g, Chinese Date 15 g.
Pacienții în diferite etape ar trebui să adopte abordări diferite. O doză pe zi.
Medicamentul se fierbe în apă. Se ia în fiecare dimineață și seară.

XIII. Managementul consumului de medicamente la pacienții COVID-19
Pacienții cu COVID-19 suferă adesea de boli subiacente pentru care primesc mai multe
tipuri de medicamente. Prin urmare, trebuie acordată mai multă atenție reacțiilor adverse
la medicamente și la interacțiunea dintre medicamente astfel încât să se evite
deteriorarea organelor și să se îmbunătățească rata de succes a tratamentului.
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Identificarea reacțiilor adverse la medicamente
S-a demonstrat că incidența funcției hepatice anormale este de 51,9% în cazul
pacienților cu COVID-19 care au primit tratament cuantivirale arbidol combinat cu
lopinavir / ritonavir. Analiza multivariată a arătat că agenți antivirali și mai multe
medicamente concomitente sunt doi factori de risc independenți ai funcției hepatice
anormale. Prin urmare, trebuie consolidată monitorizarea reacțiilor adverse la
medicamente; combinațiile inutile de medicamente trebuie reduse. Principalele
reacții adverse ale agenților antivirali includ:
(1) Lopinavir /ritonavir and darunavir/cobicistat: diarrhea, nausea, vomit, the increase
of serum aminotransferase, jaundice, dyslipidemia, the increase of lactic acid.
Simptomele se vor ameliora după oprirea tratamentului medicamentos.
(2) Arbidol：creșterea serului aminotransferază și icter. Când este combinat cu lopinavir,
rata de incidență este și mai mare. Simptomele se vor ameliora după oprirea
tratamentului medicamentos. Uneori, o încetinire a inimii ar putea fi indusă; deci este
necesară evitarea combinării arbidolului cu inhibitori ai receptorului β cum ar fi
metoprolol și propranolol. Vă sugerăm să nu mai luați medicamentele atunci când
frecvența cardiacă scade sub 60/min.
(3) Fapilavir: creșterea acidului uric plasmatic, diaree, neutropenie, șoc, hepatită
fulminantă, leziuni renale acute. Reacțiile adverse au fost frecvent întâlnite la pacienții
vârstnici sau la pacienții cu cu furtuna de citokine.
(4) Fosfat de cloroquina: amețeli, dureri de cap, greață, vărsături, diaree, diferite tipuri de
erupții cutanate. Cea mai severă reacție adversă este stopul cardiac. Reacția adversă
principală este toxicitatea oculară. O electrocardiogramă trebuie examinată înainte de
administrarea medicamentului. Medicamentul trebuie să fie interzis pentru pacienții cu
aritmie (de exemplu, bloc de conducere), boală retinală sau pierderi de auz.

2

Monitorizarea medicamentelor terapeutice
Unele medicamente antivirale și antibacteriene au nevoie de monitorizare terapeutică a
medicamentului (TDM). Tabelul 1 prezintă concentrațiile plasmatice ale acestor
medicamente și ajustarea dozelor acestora. La debutul aberațiilor concentrației de
medicamente plasmatice, regimurile de tratament trebuie ajustate, luând în considerare
simptomele clinice și medicamentele concomitente.
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Tabelul 1 Gama de concentrații și puncte pentru atenția medicamentelor
TDM comune pentru pacienții cu C0VID-19
Denumire
medicamente
lopinavir/
ritonavir

imipenem

meropenem

vancomycin

Perioade de colectare
a sângelui

Intervalul Principiilor
de concentrații

Principii de ajustare
a dozei

(peak) la 30 min după
lopinavir：
administrarea
(trough）> 1 μg/mL
medicamentului
(peak) < 8.2 μg/mL
(trough) cu 30 min
înainte de administrarea
medicamentului

Corelată cu
eficacitatea
medicamentelor și
cu reacțiile adverse.

10 min înainte de
administrarea
medicamentului

Interpretarea și
ajustarea
concentrației
plasmatice a
medicamentului pe
baza MIC a testelor
patogene

10 min înainte de
administrarea
medicamentului

30 min înainte de
administrarea
medicamentului

linezolid

30 min înainte de
administrarea
medicamentului

voriconazol

30 min înainte de
administrarea
medicamentului

1~8 μg/mL

1~16 μg/mL

10~20 mg/L (15~20
mg/L pentru
infecția severă cu
MRSA)

2~7 μg/mL

1~5.5 μg/mL

Concentrația prin
canal este corelată cu
rata de eșec a
terapiei antiinfecțioase și a
toxicității renale.
Când concentrația
este excesiv de mare,
este necesară
reducerea frecvenței
medicamentoase sau
a unei doze unice.
Concentrația prin
canal este corelată
cu reacțiile adverse
mielosupresiunii.
Testul de rutină al
sângelui trebuie
monitorizat
îndeaproape.

Concentrația prin
canal se corelează
cu eficacitatea și
reacțiile adverse,
cum ar fi afectarea
funcției hepatice.
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Acordarea de atenție la potențialele interacțiuni medicamentoase
Medicamentele antivirale precum lopinavir / ritonavir sunt metabolizate prin enzima
CYP3A din ficat. Când pacienții primesc medicamente concomitente, interacțiunile
medicamentoase potențiale trebuie să fie examinate cu atenție.
Tabelul 2 prezintă interacțiunile dintre medicamentele antivirale și medicamentele
comune pentru bolile de bază.
Denumire
medicamente

Contraindicație în
medicația combinată

Interacțiuni potențiale

ritonavir

Când sunt combinate cu medicamente
asociate cu metabolismul CYP3A (de exemplu,
statine,
imunosupresoare,
cum
ar
fi
tacrolimus,
voriconazol),
concentrația
plasmatică a medicamentului combinat poate
crește;
concentrația
plasmatică
a
medicamentului combinat poate crește; ceea
ce duce la 153%, 5,9 ori, respectiv 13 ori
creșterea rivaroxaban, atrovastatin, respectiv
midazolam. Acordați atenție simptomelor
clinice și aplicați TDM.

darunavir/
cobicistat

When combined with drugs associated with
CYP3A and/or CYP2D6 metabolism, the plasma
concentration of the combined drugs may
increase. See lopinavir/ ritonavir.

arbidol

It interacts with CYP3A4, UGT1A9 substrates,
inhibitors, and inducers.

lopinavir/

Utilizarea combinată cu
amiodarona (aritmie fatală),
quetiapină (comă severă),
simvastatină (rabdomioliză)
este interzisă

Vezi lopinavir/ritonavir.

① Theophyllinum increases the bioavailability
of fapilavir.

fapilavir

② It increases the bioavailability
acetaminophen by 1.79 folds.

of

③ Its combination with pyrazinamide increases
the plasma uric acid level.
④ Its combination with repaglinide increases
the plasma repaglinide level.

chloroquine
phosphate

Prohibit to combine with the
drugs that may lead to the
prolonged Q-T interval (such as
moxiﬂoxacin, azithromycin,
amiodarone, etc.).

Note：“—”: no relevant data；TDM：therapeutic drug monitoring；AUC：area under the curve；
UGT1A9：uridine diphosphate glucosidase 1A9.
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4 Evitarea vătămării la populațiile speciale
Populațiile speciale includ femeile însărcinate, pacienții cu insuficiență hepatică și renală,
pacienții pe ventilație mecanică, pacienți pe dializă CRRT sau oxigenare extracorporală cu
membrană (ECMO) etc. Următoarele aspecte trebuie luate în considerare pe parcursul
tratamentului medicamentos.
(1) Femeile însărcinate
Pot fi utilizate tablete de lopinavir/ritonavir. Favipiravirul și fosfatul de clorochină sunt
interzise.
(2) Pacienți cu insuficiență hepatică.
Sunt preferate medicamente care sunt excretate ca atare pe cale renală, cum ar fi
penicilina, cefalosporinele etc.
(3) Pacienți cu insuficiență renală (inclusiv cei aflați în hemodializă)
Sunt preferate medicamente cu dublă cale de eliminare, hepatică și renală, cum ar fi
linezolid, moxifloxacină, ceftriaxona etc.
(4) Pentru pacienții cu CRRT pentru vancomicină 24h sunt recomandate: doza de încărcare 1g și
doza de întreținere 0,5g, ql 2h. Pentru imipenem, doza maximă zilnică nu trebuie să
depășească 2g.

XIV. Intervenția psihologică la pacienții COVID-19
1

Stresul și simptomele psihologice ale pacienților cu COVID-19
Pacienții confirmați cu COVID-19 au adesea simptome ca regret și resentimente,
singurătate și neputință, depresie, anxietate și fobie, iritare și privare de somn. Unii
pacienți pot avea atacuri de panică. Evaluări psihologice în secțiile izolate au arătat că
aproximativ 48% dintre pacienții confirmați cu COVID-19 au manifestat stres psihologic în
prima fază a internării, majoritatea ca răspuns emoțional la stres. Delirul apare în
procent mare la bolnavii critici. A fost raportat chiar și un caz de encefalită indusă de
SARS-CoV-2 care duce la simptome psihologice ca pierderea conștienței și iritabilitatea.
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Stabilirea unui mecanism dinamic pentru evaluarea și identificarea semnelor
unei crize psihologice
Stările mentale ale pacienților (stres psihologic individual, starea de spirit, calitatea
somnului și
presiunea psihologică) trebuie evaluate săptămânal pe perioada internării și înainte de
externare. Instrumentele de auto-evaluare includ: Chestionarul de auto-evaluare 20
(SRQ-20), Chestionar de evaluare a stării pacientului 9 (PHQ-9) și a tulburării de anxietate
generalizată 7 (GAD-7). Instrumentele de evaluare psihologică includ: Scala Hamilton de
evaluare a depresiei (HAMD), Scala Hamilton de evaluare a anxietății (HAMA), Scala de
sindrom pozitiv și negativ (PANSS). Într-un mediu special cum sunt secțiile izolate,
sugerăm ca pacienții să fie îndrumați să completeze chestionarele pe telefoanele mobile.
Medicii pot efectua evaluările prin discuții față în față sau online.

3

Intervenție și tratament pe baza evaluării
3.1 Principii de intervenție și tratament
Pentru pacienții cu boală ușoară este indicată intervenția psihologică. Autoreglarea
include exerciții de respirație și de mindfulness. Pentru pacienții cu boală moderată sau
severă, sunt indicate intervenția și tratamentul prin combinarea medicației cu
psihoterapia. Antidepresive noi, anxiolitice și benzodiazepine poate fi prescrise pentru a
îmbunătăți starea de spirit și calitatea somnului pacienților. Antipsihoticele din generația
a doua, cum ar fi olanzapina și quetiapina, pot fi utilizate pentru a îmbunătăți simptome
psihotice ca tulburările de percepție și ideile delirante.
3.2 Recomandarea medicamentelor psihotrope la pacienții vârstnici
De multe ori, starea medicală a pacienților COVID-19 de vârstă mijlocie sau a vârstnicilor
e complicată de afecțiuni ca hipertensiunea arterială și diabetul. Prin urmare, în alegerea
medicației psihotrope trebuie avute în vedere interacțiunile medicamentoase și efectele
acestora asupra respirației. Recomandăm citalopram, escitalopram etc. pentru a
îmbunătăți simptome de depresie și anxietate; benzodiazepine ca estazolam,
alprazolam, etc pentru a îmbunătăți anxietatea și calitatea somnului; olanzapină,
quetiapină etc., pentru a îmbunătăți simptome psihotice.

XV. Terapia de reabilitare pentru pacienții cu COVID-19
Pacienții în stare gravă și critică suferă de diferite grade de disfuncție, în special
insuficiență respiratorie, diskinezie și insuficiență cognitivă, atât în faza acută, cât și
în cea de recuperare.

1

Terapie de reabilitare pentru pacienții cu boală gravă și critică
Scopul intervenției timpurie de reabilitare este reducerea dificultăților de respirație,
ameliorarea simptomelor, ușurarea anxietății și depresiei și scăderea incidenței
complicațiilor. Procesul intervenției timpurie de reabilitare este: evaluarea reabilitării
- terapie - reevaluare.
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1.1 Evaluarea reabilitării
Pe baza evaluării clinice generale, în special funcțională, trebuie pus accent pe
evaluarea respirației, starea cardiacă, gradul de mișcare și AOL. Concentrați-vă asupra
evaluării reabilitării sistemului respirator, care include evaluarea activității toracice,
amplitudinea activității diafragmei, pattern-ul respirator și frecvența etc.
1.2 Terapia de reabilitare
Terapia de reabilitare a pacienților cu COVID-19 care în stare severă sau critică include în
principal managementul poziției, antrenamentul respirator și terapia fizică.
(1) Managementul poziției. Drenajul postural poate reduce influența sputei asupra
tractului respirator, care este important în special pentru îmbunătățirea raportului V/Q al
pacientului. Pacienţii trebuie să adopte poziții care să permită gravitației să ajute la
scurgerea secreției din lobii pulmonari sau din segmentele pulmonare. Pentru pacienții
sedați și cu tulburări de conștiență, poate fi folosit un pat vertical sau ridicarea capului
patului (30°-45°-60°) dacă permite starea pacientului. Statul în picioare este cea mai bună
poziție a corpului pentru respirație în stare de repaus; poate crește eficiența respiratorie a
pacientului și menține volumul pulmonar. Atâta timp cât pacientul se simte bine, lăsați
pacientul să ia o poziție în picioare și să crească treptat timpul în picioare.
(2) Exercițiu respirator. Exercițiile fizice pot umple plămânii cu aer, ajută ca secrețiile din
alveolele pulmonare și căile respiratorii să treacă în bronhii, astfel încât sputa să nu fie
acumulată în partea inferioară a plămânilor. Crește capacitatea vitală și îmbunătățește
funcția pulmonară. Respirația profundă și lentă și expansiunea toracică combinată cu
extensia umerilor sunt cele două tehnici majore ale exercițiilor respiratorii..
① Respirație profundă și lentă: în timpul inhalării, pacientul trebuie să facă tot posibilul
să miște diafragma activ. Respirația trebuie să fie cât mai profundă și lentă pentru a evita
apariția reducerii eficienței respiratorii cauzată de respirația superficială și rapidă.
Comparat cu respirația toracică, acest tip de respirație cere forță musculară mai mică,
dar are volumul curent și valoarea V/Q mai bune, care pot fi ajuta în reglarea respirației
în dispnee.
② Respirația prin expansiunea pieptului combinată cu extensia umerilor: Crește
ventilația pulmonară. În timpul inspirului profund și lent, pacientul își extinde pieptul și
umerii; apoi revine în timpul expirului. Datorită specificului pneumoniei virale, oprirea
respirației pentru mult timp trebuie evitată pentru a nu suprasolicita funcțiile respiratorie
și cardiacă, precum și pentru a nu crește prea mult consumul de oxigen. De asemenea,
evitați mișcările rapide. Ajustați ritmul respirator la 12-15/min.
(3) Ciclu activ al tehnicilor de respirație. Poate elimina eficient secrețiile bronșice și
îmbunătățiți funcția pulmonară fără exacerbarea hipoxemiei și a obstrucției fluxului de
aer. Este format din trei etape (controlul respirației, expansiunea toracică și expirarea).
Ciclul de respirație se va forma în funcție de starea pacientului.
(4) Respirație în presiune pozitivă. Interstițiul pulmonar al pacienților cu COVID-19 este
grav deteriorat. În ventilație mecanică, presiunea joasă și volumul curent mic sunt
necesare pentru a evita deteriorarea interstițiului pulmonar. Prin urmare, după ventilația
mecanică se poate folosi respirația în presiune pozitivă pentru a ajuta mișcarea
secrețiilor din segmentele pulmonare de volum redus în segmentele de volum mare,
scăzând dificultatea expectorației. Respirația în presiune pozitivă poate fi generată prin
vibrația fluxului de aer, care vibrează căile respiratorii și facilitează respirația. Secrețiile
sunt astfel îndepărtate de fluxul expirator rapid.
(5) Terapii suplimentare. Acestea includ terapia cu unde scurte, oscilatoare, stimularea
electrică a diafragmei, stimularea electrică a mușchilor etc.
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XVI. Transplantul pulmonar la pacienții cu COVID-19
Transplantul pulmonar este o abordare eficientă de tratament pentru bolile pulmonare
cronice în stadiu final. Cu toate acestea, a fost raportat în puține cazuri în tratamentul bolilor
pulmonare infecțioase acute. Pe baza practicii clinice actuale și a rezultatelor, FAHZU
prezintă un rezumat al acestui subiect ca referință pentru personalul medical. În general,
urmând principiul găsirii oricărui mod pentru a salva viața pacienților, în mod excepțional și
cu toate precauțiile, dacă leziunile pulmonare nu sunt ameliorate în mod semnificativ după
un tratament medical adecvat și rezonabil și pacientul este în stare critică, transplantul
pulmonar ar putea fi luat în considerare, alături de alte evaluări.

1

Evaluare înaintea transplantului
(1) Vârsta: Se recomandă ca pacienții să nu aibă vârsta de peste 70 de ani. La
pacienții peste 70 de ani se evaluează atent celelalte sisteme și capacitatea de
recuperare postoperatorie.
(2) Cursul bolii: Nu există o corelație directă între lungimea și severitatea bolii. Cu
toate acestea, pentru pacienții cu boală scurtă (mai puțin de 4-6 săptămâni), se
recomandă o evaluare medicală completă pentru a determina dacă terapia
medicamentoasă, ventilația mecanică și ECMO au fost efectuate adecvat.
(3) Statusul pulmonar: pe baza parametrilor colectați de la CT-ul pulmonar, ventilator, și
ECMO, este necesar să se evalueze dacă există șanse de recuperare.
(4) Evaluarea funcțională a altor organe majore: a. Evaluarea conștienței pacienților în
stare critică folosind CT cerebral și electroencefalografie este de importanță capitală,
întrucât majoritatea dintre au fost sedați pentru o perioadă îndelungată; b. Sunt
recomandate evaluarea cardiacă, inclusiv electrocardiograma și ecocardiografia
concentrată pe dimensiunea inimii drepte, presiunea arterială pulmonară și funcția inimii
stângi; c. Valorile creatininei serice și bilirubinei ar trebui să fie de asemenea
monitorizate; pentru pacienții cu insuficiență hepatică și insuficiență renală, aceștia nu
trebuie supuși transplantului pulmonar până la recuperarea funcțiilor ficatului și
rinichilor.
(5) Test de acid nucleic al COVID-19: Pacientul trebuie să aibe cel puțin două teste
negative consecutive la un interval de timp mai lung de 24 de ore. Având în vedere
incidența crescută a revenirii testului de la negativ la pozitiv după tratament, se
recomandă revizuirea standardului la trei rezultate negative consecutive. În mod ideal,
rezultatele negative ar trebui să fie observate pentru toate probele, inclusiv sânge, spută,
secreții nazofaringiene, lichid de lavaj bronhoalveolar, urină și fecale. Cu toate acestea,
luând în considerare dificultatea intervenției, trebuie să fie negative cel puțin testarea
sputei și a lichidului de lavaj bronhoalveolar.
(6) Evaluarea stării infecției: cu o internare extinsă, unii pacienți cu COVID-19 pot avea
multiple infecții bacteriene și, prin urmare, se recomandă evaluarea completă pentru a
afla statusul infecțiilor, în special a infecțiilor bacteriene rezistente la tratament. De
asemenea, planul de tratament posttransplant ar trebui să fie creat având în vedere
riscul de infecții.
(7) Procesul de evaluare preoperatorie pentru transplantul pulmonar la pacienții cu
COVID-19: plan de tratament propus de echipa ATI • discuție multidisciplinară • evaluare
medicală completă • analiza tratamentului și contraindicațiilor • pre-abilitare înaintea
transplantului pulmonar.
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Contraindicații
Vă rugăm consultați 2014 ISHLT Consensus: un document care descrie consensul pentru
selectarea candidaților de transplant pulmonar eliberat de Societatea Internațională
pentru Transplant Cardiac și Pulmonar (actualizat în 2014).

XVII. Criterii de externare și plan de urmărire pentru pacienții COVID-19
1

Criterii de externare
(1) Temperatura corpului e normală cel puțin 3 zile (temperatura auriculară mai mică de 37,5°C);
(2) Simptomele respiratorii sunt îmbunătățite semnificativ;
(3) Test de acid nucleic e negativ pentru patogenul tractului respirator de două ori consecutiv (prelevare
la interval mai mare de 24 de ore); testul de acid nucleic al probelor de scaun va fi efectuat în același
timp dacă este posibil;
(4) Imagistica pulmonară arată o îmbunătățire evidentă a leziunilor;
(5) Nu există comorbidități sau complicații care necesită spitalizare;
(6) SpO2 > 93% fără inhalare de oxigen;
(7) Externarea e aprobată de echipa medicală multidisciplinară.

2

Medicație după externare
În general, antiviralele nu sunt necesare după externare. Tratamente simptomatice pot fi
indicate dacă pacienții au tuse ușoară, apetit scăzut, limbă încărcată etc. Medicamentele
antivirale pot fi utilizate după externare pentru pacienții cu multiple leziuni pulmonare în
primele 3 zile după ce testul este negativ.

3

Izolare la domiciliu
Pacienții trebuie să continue două săptămâni de izolare după externare. Condițiile
recomandate de izolare acasă sunt:
① Zona de locuit separată, cu ventilație și dezinfectare frecventă;
② Evitarea contactului cu sugarii, vârstnicii și persoanele cu imunitatea scăzută din casă;;
③ Pacienții și membrii familiei lor trebuie să poarte măști și să se spele frecvent pe mâini;
④ Temperatura corpului se ia de două ori pe zi (dimineața și seara) și urmărește orice
modificare a stării pacientului.

4

Urmărirea
Un medic specialist va fi desemnat pentru urmărirea fiecărui pacient externat. Primul
apel de urmărire trebuie făcut la 48 de ore de la externare. Urmărirea în ambulatoriu
va fi efectuată la 1 săptămână, 2 săptămâni și 1 lună după externare. Examinările
includ funcțiile hepatice și renală, teste de sânge, test de acid nucleic al sputei și al
probelor de scaun, iar testul funcției pulmonare sau scanarea CT pulmonară trebuie
efectuate în funcție de starea pacientului. Apelurile telefonice de urmărire trebuie să
fie efectuate la 3 și 6 luni după externare.
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Managementul pacienților care sunt din nou pozitivi după externare
În spitalul nostru au fost implementate standarde stricte de externare. Nu există niciun
caz externat din spitalul nostru ale cărui probe de spută și scaun să fie testate pozitiv la
vizitele de urmărire. Cu toate acestea, există cazuri raportate de pacienți testat din nou
pozitiv, după ce au fost externați pe baza ghidurilor naționale (rezultate negative din cel
puțin 2 tampoane de exudat consecutive colectate la un interval de 24 ore; temperatura
corpului să rămână normală timp de 3 zile, simptome semnificativ îmbunătățite;
reducere evidentă a inflamației pe imagistica pulmonară). Cauzele principale sunt erorile
de colectare și rezultatele fals negative. Pentru acești pacienți, sunt recomandate
următoarele strategii:
(1) Izolare conform standardelor pentru pacienții cu COVID-19.
(2) Continuarea tratamentului antiviral care s-a dovedit a fi eficient în timpul spitalizării
prealabile.
(3) Se externează numai atunci când se observă îmbunătățiri pe imagistica pulmonară și
probele de spută și scaun sunt testate negativ de 3 ori consecutiv (cu un interval de 24 de
ore).
(4) Izolarea la locuință și vizite de urmărire după externare, în conformitate cu cerințele
menționate mai sus.
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Partea a treia Asistența medicală
I. Îngrijiri de asistență medicală pentru pacienții cu oxigenoterapie cu
debit crescut prin canule nazale (HFNC)
Evaluare
Oferiți informații detaliate despre oxigenoterapia HFNC pentru a obține cooperarea
pacientului înainte de implementare. Utilizați o doză mică de sedativ, cu monitorizare
atentă, dacă este necesar. Alegeți un cateter nazal potrivit pentru diametrul cavității
nazale a pacientului. Reglați cureaua și folosiți material adecvat pentru a preveni leziuni
de compresie ce pot fi cauzate de dispozitiv pe pielea feței. Mențineți nivelul apei din
indicatorul de umiditate. Titrați debitul, fracția de oxigen inspiratn (FiO2), parametrii
respiratori și toleranța.

Monitorizarea
Raportați medicului curant pentru a solicita decizia medicală de înlocuire a HFNC cu
ventilație mecanică dacă apare oricare dintre următoarele: instabilitate hemodinamică,
detresă respiratorie evidențiată de o contracție evidentă a mușchilor accesorii,
hipoxemia persistă în ciuda oxigenoterapie, deteriorarea conștienței, rata respiratorie >
40 respirații pe minut susținută, cantitate semnificativă de spută

Gestionarea secrețiilor
Saliva, secrețiile nazale și sputa pacienților trebuie șterse cu hârtie, care apoi se aruncă
într-un recipient sigilat cu dezinfectant care conține clor (2500mg/L). Alternativ,
secrețiile pot fi îndepărtate prin aspirator de secreții sau tub de aspirație și pot fi
eliminate într-un colector de spută cu dezinfectant care conține clor (2500mg/L).

II. Asistența medicală pentru pacienții cu ventilație mecanică
Procedura de intubare
Numărul personalului medical trebuie să fie limitat la numărul minim prin care poate
asigura siguranța pacientului. Purtați un aparat de respirat de purificare a aerului ca PPE.
Înainte de intubație, efectuați administrarea de analgezie și sedativ în doze adecvate și
folosiți un relaxant muscular dacă e necesar. Monitorizați cu atenție răspunsul
hemodinamic din timpul intubației. Reduceți circulația personalului în secție, purificați și
dezinfectați salonul utilizând purificare cu aer cu plasmă timp de 30 min după finalizarea
intubației.
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Analgezie, Sedare și Managementul Delirului
În fiecare zi stabiliţi obiectivul ţintă în gestionarea durerii. Evaluaţi durerea la fiecare 4
ore (tehnică de observare a durerii critice-îngrijire, CPOT), măsuraţi nivelul de sedare la
fiecare 2 ore (RASS / 8I55). Dozaţi perfuzia cu analgezice și sedative pentru a atinge
obiectivele ţintă de gestionare a durerii. Pentru procedurile dureroase deja cunoscute,
preventiv se administrează un analgezic. Efectuați screening-ul delirului CAM-ICU pe
fiecare tură, pentru a asigura un diagnostic precoce al pacienților cu COVID-19. Aplicați
strategia de centralizare pentru prevenirea delirului, incluzănd ameliorarea durerii,
sedarea, comunicarea, calitatea somnului și mobilizarea timpurie.

Prevenirea pneumoniei asociate ventilatorului (VAP)
Pachetul de măsuri este utilizat pentru a reduce VAP, iar acesta include spălarea
mâinilor; ridicarea unghiului de înclinare a patului pacientului cu 30-45° dacă nu există
nicio contraindicație; îngrijirea orală la fiecare 4-6 ore, folosind un extractor de mucus
oral de unică folosință; menținera presiunii manșetei tubului endotraheal (ETT) la
30-35 cmH2O la fiecare 4 ore; suport nutrițional enteral și monitorizarea volumului
rezidual gastric la fiecare 4 ore; evaluarea zilnică pentru îndepărtarea ventilatorului;
folosind tuburi traheale lavabile pentru aspirație subglotică permanentă, în asociere
cu aspirația cu ajutorul unei seringi de 10 ml la fiecare 1 până la 2 ore și reglând
frecvența de aspirație în funcție de cantitatea reală de secreții. Eliminați retenția de sub
glotă: seringa care conține secrețiile subglotice este urgent dezinfectată prin aspirarea
unei cantităţi corespunzătoare de dezinfectant care conține clor (2500 mg / L), i se
pune apoi capacul și este aruncată într-un recipient ascuțit.

Aspirarea Sputei
(1) Folosiți un sistem de aspirație a sputei închis, inclusiv un cateter de aspirație închis
și pungă de colectare de unică folosință, pentru a reduce formarea aerosolului și a
picăturilor.
(2) Colectarea probei de spută: folosiți un cateter de aspirație închis și o pungă de
colectare corespunzătoare pentru a reduce expunerea la picături.

Eliminarea condensului din ventilatoare
Folosiți tubul pentru ventilator de unică folosință cu fir de încălzire cu două bucle și
umidificator automat pentru a reduce formarea condensului. Două asistente medicale
ar trebui să coopereze pentru a arunca imediat condensul într-un recipient cu capac cu
dezinfectant care conține clor (2500 mg / L). Recipientul poate fi apoi pus direct într-o
mașină de spălat, care poate fi încălzită până la 90° C, pentru curățare și dezinfectare
automată

Asistența medicală în cazul ventilației care necesită schimbarea de poziție
(PPV)
Înainte de a schimba poziția, asigurați poziția tubului și verificați toate îmbinările,
pentru a reduce riscul de deconectare. Schimbați poziția pacientului la fiecare 2 ore.
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III. Gestionarea zilnică a bolii și monitorizarea ECM (Oxigenarea
suplimentară a membrane corporale)

Echipamentele ECMO ar trebui gestionate de perfuzioniștii ECMO și următoarele aspecte
trebuie verificate și înregistrate în fiecare oră: debitul pompei / viteza de rotație; circulația
sanguină; fluxul de oxigen; concentrația de oxigen; trebuie să vă asigurați de curgerii
regulatorului de temperatură; setarea temperaturii și temperatura reală; prevenirea
formării cheagurilor în circuit; asiguraţi-vă că nu există nicio presiune asupra canulei, iar
tubul de circuit nu este răsucit sau tuburile ECMO nu sunt deplasate; se urmăreşte culoarea
urinei pacientului cu atenție specială asupra urinei roșii sau maro închis; presiunea pre şi
post membranală conform indicațiilor medicului
Următoarele aspecte trebuie monitorizate și înregistrate pe fiecare tură a personalului
medical: adâncimea și fixarea canulei pentru a vă asigura că interfețele circuitului ECMO
sunt ferme, linia care indică nivelul apei din controlerului de temperatură, sursa de
alimentare a aparatului conectarea oxigenului, locul canulei pentru orice sângerare și
umflare. Măsurați circumferința picioarelor și observați dacă membrul inferior din partea
de operare este umflat; evaluați membrele inferioare, cum ar fi pulsul arterei dorsalis
pedis, temperatura pielii, culoarea etc.

Monitorizarea zilnică: Analiza post-membranală a gazelor sanguine.
Managementul anticoagulării: Scopul principal al managementului anticoagulării ECMO
este să obțină un efect moderat de anticoagulare, prevenind astfel coagularea
excesivă, cu scopul de a menține echilibrul între anticoagulare, coagulare și fibrinoliză.
Pacienții trebuie injectat cu heparină sodică (25-50 UI / kg) în momentul intubației și
administrarea cu heparină sodică (7,5-20 UI / kg / h) trebuie menținută pe toată
perioada de curgere a pompei. Doza de heparină sodică trebuie ajustată în funcție de
rezultatele APTT care ar trebui să fie menținută între 40-60 de secunde. În perioada de
anticoagulare, numărul de înțepături cutanate trebuie redus cât de mult posibil. Orice
manevră trebuie făcută cu blândețe. Trebuie ținut sub observație atentă nivelul de
sângerare.
Aplicați tehnica de „ventilație pulmonară ultra-protectoare” pentru a evita sau a
reduce apariția unei leziuni pulmonare provocate de ventilator. Se recomandă ca
volumul fluxului inițial să fie de <6 ml / kg și se marchează intensitatea respirației
spontane (frecvența respirației trebuie să fie între 10-20 ori / min).
Observă îndeaproape semnele vitale ale pacienților, menține MAP între 60-65 mmHg,
CVP < 8 mmHg, SpO2 > 90%, și verifică volumul de urină și nivelul electroliților din sânge.
Se transfuzează post membrană, evitându-se astfel infuzia de emulsie grasă și propofol
Evaluați, raportându-vă la datele de monitorizare, funcția de oxigenator a ECMO în
fiecare tură a personalului medical.
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IV. Îngrijirea medicală a ALSS {Sistem artificial de susținere a ficatului)

Îngrijirea medicală pentru pacienţii cu ALSS este de două tipuri: cea din timpul tratamentului și
una intermitentă. Personalul medical trebuie să observe îndeaproape starea pacienților, să
standardizeze procedurile de operare, să se concentreze asupra aspectelor cheie și să
gestioneze complicațiile în timp util pentru a finaliza cu succes tratamentul ALSS.

Îngrijirea pe timpul tratamentului
Se referă la îngrijirea în fiecare etapă a tratamentului ALSS. Procesul general de operare
poate fi rezumat după cum urmează: pregătirea operatorului, evaluarea pacientului,
instalarea, pre-spălarea, aplicarea, adaptarea parametrilor, renunţarea și înregistrarea.
Următoarele sunt punctele-cheie ale îngrijirii de asistente medicale în fiecare etapă:
(1) Pregătirea operatorului (a persoanei care urmează să asigure îngrijirea)
A se respecta pe deplin măsurile de protecție conforme nivelului 3 de îmbolnăvire sau
chiar mai stricte.
(2) Evaluarea pacientului
Se evaluează starea funcțiilor de bază ale pacientului, în special istoricul de alergii,
glicemia, funcția de coagulare, oxigenoterapia, sedarea (pentru pacienții conștienți,
acordați atenție stării psihologice a acestora) și starea funcției cateterului.
(3) Instalarea și pre-spălarea
Folosiți consumabile prevăzute cu un sistem de circuit închis/cu buclă închisă, evitând
astfel expunerea la sângele și lichidele corporale ale pacientului. Instrumentele
corespunzătoare, conductele și alte consumabile trebuie selectate conform tipului de
tratament ce urmează a fi aplicat. Personalul trebuie să fie familiarizat cu funcțiile și
caracteristicile consumabilelor medicale.
(4) Aplicare
Se recomandă ca viteza inițială de colectare a sângelui să fie s; 35 ml / min pentru a evita
scăderea tensiunii arteriale, care poate fi cauzată de viteza mare din timpul colectării.
Semnele vitale trebuie de asemenea monitorizate.
(5) Reglarea parametrilor
Când circulația extracorporală a pacientului este stabilă, toți parametrii de tratament și
parametrii de alarmă trebuie ajustați în funcție de tipul de tratament. Se recomandă o
cantitate suficientă de anticoagulant în stadiul incipient, iar doza de anticoagulant
trebuie ajustată în timpul perioadei de întreținere, în funcție de presiunea pe care o
solicită fiecare tip de tratament.
(6) Finalizare
Aplicați metoda de recuperare combinată a gravitației lichide; viteza de recuperare ≤ 35
mL/min; după finalizare, deșeurile medicale trebuie tratate în conformitate cu cerințele
de prevenire și control al infecțiilor cu SARS-Cov-2, iar spațiul de tratare și instrumentele
trebuie curățate și dezinfectate.
(7) Înregistrare
Efectuați înregistrări exacte ale semnelor vitale ale pacientului, ale medicației și ale
parametrilor de tratament pentru ALSS și subliniați condițiile speciale.
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Îngrijire intermitentă
(1) Observarea și tratamentul complicațiilor întârziate:
Reacții alergice, sindroame de dezechilibru etc.;
(2) Îngrijirea pentru intubații cu ALSS:
Personalul medical din fiecare tură trebuie să observe starea pacientului și să facă
înregistrări; să prevină apariția trombozei provocate de cateter; să efectueze întreținerea
profesională a cateterului la fiecare 48 de ore;
(3) Îngrijire în intubare și extubare pentru ALSS:
Ecografia vasculară trebuie efectuată înainte de extubare. După extubare, membrul
inferior în care s-a efectuat intubarea nu trebuie mișcat timp de 6 ore și pacientul trebuie
să rămână la pat 24 de ore. După extubare, se va examina zona lezată.

V. Îngrijirea pe timpul tratamentului continuu de suplinire a funcției
renale (CRRT)
Pregătirea înainte de CRRT
Pregătirea pacientului: stabilirea accesului vascular eficient. În general, pentru CRRT
cateterizarea se efectuează pe vena centrală, fiind de preferat vena jugulară internă. Un
dispozitiv CRRT poate fi integrat în circuitul ECMO dacă cele două sunt aplicate în același
timp. Se pregătesc echipamentele, consumabilele și medicația de ultra filtrare înainte de
CRRT.

Îngrijire pe timpul tratamentului
(1) Îngrijirea accesului vascular:
Efectuați îngrijirea profesională a cateterului la fiecare 24 de ore pentru pacienții cu
cateterizare venoasă centrală, pentru a repara corect accesul pentru a evita deformarea și
compresia. Când CRRT este integrat în tratamentul ECMO, conectarea și etanșeitatea
conexiunii cateterului trebuie confirmate de două asistente. Atât fluxul CRRT de intrare, cât
și de ieșire se recomandă să fie conectate în spatele oxigenatorului.
(2) Se monitorizează îndeaproape starea de conștiență și semnele vitale ale pacienților; se
calculează cu exactitate fluxul (intrarea și ieșirea) de lichid. Se observă cu atenție
coagularea sângelui în circuitul de bypass cardiopulmonar, se rezolvă eficient orice aspect
alarmant și se asigură că aparatul funcționează corect. Se evaluează echilibrul electroliților
și cel acido-bazic din mediul intern prin analiza gazelor din sânge la fiecare 4 ore. Lichidul
de înlocuire trebuie să fie preparat proaspăt și etichetat clar în condiții stricte sterile.

Îngrijiri postoperatorii
(1) Monitorizează rutina sângelui, funcția hepatica, renală și de coagulare.
(2) Ștergeți aparatul CRRT la fiecare 24 de ore în cazul în care se efectuează un tratament
continuu. Produsele consumabile și lichidele folosite trebuie aruncate în conformitate cu
cerințele spitalului, pentru a evita infecția nosocomială.
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VI. Îngrijire Generală
Monitorizare
Semnele vitale ale pacientului trebuie monitorizate continuu, în special modificările
conștiinței, ritmul de respirație și saturația de oxigen. Observați simptome precum tuse,
spută, etanșeitate toracică, dispnee și cianoză. Monitorizați îndeaproape analiza gazelor
arteriale. Recunoașterea în timp util a oricărei deteriorări pentru a ajusta strategiile
oxigenoterapiei sau pentru a lua măsuri urgente de răspuns. Acordați atenție vătămării
pulmonare asociate ventilatorului (VPAV) atunci când se află sub presiune finală
expiratorie pozitivă (PFEP) și susținere la presiune ridicată. Monitorizați cu atenție
modificările presiunii căilor respiratorii, volumului respirator (tidal volume) și ritmului
respirator.

Prevenirea Aspirației
(1) Monitorizarea retenției gastrice: efectuați o alimentare continuă post-pilorică cu o
pompă de nutriție pentru a reduce refluxul gastroesofagian. Evaluează motilitatea
gastrică și retenția gastrică cu ultrasunete, dacă este posibil. Pacientul cu golire gastrică
normală nu este recomandat pentru evaluarea de rutină;
(2) Evaluează retenția gastrică la fiecare 4 ore. Re-infuzați aspiratul dacă volumul
rezidual gastric este <100 ml; în caz contrar, raportați medicului curant;
(3) Prevenirea aspirației în timpul transportării pacientului: înainte de transport, opriți
alimentarea nazală, aspirați reziduurile gastrice și conectați tubul gastric la o pungă cu
presiune negativă. În timpul transportului, ridicați capul pacientului până la 30°;
(4) Prevenirea aspirației în timpul folosirii HFNC / CNFM (Canulei Nazale cu Flux Mare):
Verificați umidificatorul la fiecare 4 ore pentru a evita umidificarea excesivă sau
insuficientă. Îndepărtați imediat apa acumulată în tub pentru a preveni tusea și aspirația
cauzate de intrarea accidentală a condensului în căile respiratorii. Mențineți poziția
canulei nazale la un nivel mai ridicat decât mașina și tuburile aferente. Îndepărtați rapid
condensul din sistem.
Implementați strategii pentru a preveni infecția din fluxul sanguin datorată folosirii
cateter-ului și infecția tractului urinar datorată folosirii cateter-ului.
Preveniți leziunile pielii induse de presiune, inclusiv leziuni provocate de presiunea indusă
de dispozitivele medicale, dermatita asociată incontinenței și leziuni medicale provocate
de adeziv. Identificați pacienții cu risc ridicat prin folosirea Scalei de Evaluare a Riscurilor
și implementați strategii preventive.
Evaluează toți pacienții la internare și când condițiile lor clinice se schimbă cu modelul de
evaluare a riscului VTE (tromboembolism venos) pentru a identifica pe cei cu risc ridicat și
a implementa strategii preventive. Monitorizați funcția de coagulare, nivelul D-dimer și
manifestările clinice legate de VTE.
Asistați la alimentația pentru pacienții slăbiți, cu capacitate scăzută de respirație sau cei cu
un indice de oxigenare fluctuant evident. Intensificați monitorizarea indicelui de oxigenare
la acești pacienți în timpul meselor. Oferiți nutriție enterală în stadii incipiente pentru cei
care nu sunt capabili să mănânce pe cale orală. În timpul fiecărei schimbări, ajustați rata și
cantitatea de nutriție enterală în funcție de toleranța nutriției enterale.
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Apendice
I. Exemplu de consultanță medicală pentru pacienții cu COVID-19
Recomandări medicale pentru cazuri ușoare COVID-19
1.1 Comun

· Izolarea aerului, monitorizarea saturației de oxigen în sânge, oxigenoterapia cu canula
nazală

1.2 Examinări

·
·
·

Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Spută) în fiecare zi
Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Fecale) în fiecare zi

Rutină de sânge, profil biochimic, rutină de urină, rutină de scaun + OB, funcție de
coagulare + dimer D, analiză de gaze în sânge + acid lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR,
PCT, tip de sânge ABO + RH, funcție tiroidă, enzime cardiace + test cantitativ de ser
troponină, patru articole de rutină, test de virus respirator, citokine, test G / GM, enzimă de
conversie a angiotensinei

· Ecografie hepatică, vezică biliară, pancreas și splină, ecocardiografie și tomografie
pulmonară

1.3 Medicație

·
·
·

Arbidol comprimate 200 mg, administrare orală, 3x/zi
Lopinavir / Ritonavir 2 comprimate, administrare orală, la fiecare 12h
Interferon spray, 1 pulverizare intrarectal, 3x/zi
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Recomandări medicale pentru cazuri COVID-19 moderate
2.1 Comun

· Izolarea aerului, monitorizarea saturației de oxigen în sânge, oxigenoterapia cu
canula nazală

2.2 Examinări

· Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Spută) în fiecare zi
· Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Fecale) în fiecare zi
· Rutină de sânge, profil biochimic, rutină de urină, rutină de scaun + OB, funcție de

coagulare
+ dimer D, analiză de gaze în sânge + acid lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, tip de
sânge ABO + RH, funcție tiroidă, enzime cardiace + test cantitativ de ser troponină, patru
articole de rutină, test de virus respirator, citokine, test G / GM, enzimă de conversie a
angiotensinei

· Ecografie hepatică, vezică biliară, pancreas și splină, ecocardiografie și tomografie
pulmonară

2.3 Medicație

·
·
·
·

Arbidol comprimate 200 mg, administrare orală, 3x/zi
Lopinavir / Ritonavir 2 comprimate, administrare orală, la fiecare 12h
Interferon spray, 1 pulverizare intrarectal nar, 3x/zi
NS 100 ml+ Ambroxol 30mg, 4 picături, 2x/zi

55

Manual pentru prevenirea și tratamentul COVID-19

Recomandări medicale pentru cazuri COVID-19 severe

3.1 Comun

· Izolarea aerului, monitorizarea saturației de oxigen în sânge, oxigenoterapia cu
canula nazală

3.2 Examinări

· Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Spută) în fiecare zi
· Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Fecale) în fiecare zi
· Rutină de sânge, profil biochimic, rutină de urină, rutină de scaun + OB, funcție de

coagulare
+ dimer D, analiză de gaze în sânge + acid lactic, ASO + RF + CPR + CCP, ESR, PCT, tip de
sânge ABO + RH, funcție tiroidă, enzime cardiace + test cantitativ de ser troponină, patru
articole de rutină, test de virus respirator, citokine, test G / GM, enzimă de conversie a
angiotensinei

·

Ecografie hepatică, vezică biliară, pancreas și splină, ecocardiografie și tomografie
pulmonară

3.3 Medicație

·
·
·
·
·
·
·
·

Arbidol comprimate 200 mg, administrare orală, 3x/zi
Lopinavir / Ritonavir 2 comprimate, administrare orală, la fiecare 12h
Interferon spray, 1 pulverizare intrarectal nar, 3x/zi
NS 100 ml + metilprednisolon 40 mg, 4 picături în fiecare zi
NS 100 ml + pantoprazol 40 mg, 4 picături în fiecare zi
Caltrate 1 comprimat în fiecare zi
Imunoglobulină 20g, 4 picături în fiecare zi
NS 100 ml+ Ambroxol 30mg, 4 picături, 2x/zi
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Recomandări medicale pentru cazuri COVID-19 severe

4.1 Comun
Izolarea aerului, monitorizarea saturației de oxigen în sânge, oxigenoterapia cu canula
nazală
4.2 Examinations
Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Spută) în fiecare zi
Noul Coronavirus 2019 Detecție ARN (Trei Site-uri) (Fecale) în fiecare zi
Rutină de sânge, tip de sânge ABO + RH, rutină de urină, rutină de scaun + OB, patru
elemente de rutină, test de virus respirator, funcție tiroidiană, electrocardiogramă,
analiză de gaze din sânge + electrolit + acid lactic + GC, test G / GM, cultură de sânge
ONCE

·
·
·

· Rutină de sânge, profil biochimic, funcție de coagulare + dimer D, analiză de gaze din
sânge + acid lactic, peptidă natriuritică, enzimă cardiacă, test cantitativ de troponină
serică, imunoglobulină + complement, citokină, cultură de spută, CRP, PCT în fiecare zi

·
·

Măsurarea glicemiei la afiecare 6h

Ecografie hepatică, vezică biliară, pancreas și splină, ecocardiografie și tomografie
pulmonară
4.3 Medication

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arbidol comprimate 200 mg, administrare orală, 3x/zi
Lopinavir / Ritonavir 2 comprimate, la fiecare 12h (sau darunavir, 1 comprimat în
fiecare zi)
NS 100 ml + metilprednisolon 40 mg, 4 (picături) la fiecare 12h
NS 100 ml + pantoprazol 40 mg, 4 picături în fiecare zi
Imunoglobulină 20g, 4 picături în fiecare zi
Peptide timice 1,6 mg ih biw
NS 10 ml+ Ambroxol 30 mg, 4 (picături), 2x/zi
NS 50 ml + izoproterenol 2 mg iv-vp o dată
Albumină serică umană 10 g, 4 picături în fiecare zi
NS l00 ml + piperacilină / tazobactam 4,5, 4 picături la fiecare 8h
Suspensie nutrițională integrală (lichid Peptisorb) 500 ml, nutriție nazogastrică, de
două ori pe zi
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II. Procesul de consultare online pentru diagnostic și tratament
2.1 Consultație online pentru diagnostic și tratament
Instrucțiuni despre FAHZU Internet + Spital
FAHZU Internet + Hospital

“Online FAHZU”app or the oﬃcial website
“www.zy91.com”

downland Alipay, register and login

register and login

scan the QRcode of FAHZU

online consultation
(online video, specialist clinic & appointment )

video consultation &
online prescription

online consultation
with text and images

“Online FAHZU”app or the oﬃcial website
“www.zy91.com”

Please feel free to contact us:
Email: zdyy6616@126.com, zyinternational@163.com

choose COVID-19
consultation

choose online
consultation

consultation with
text and images

choose a department
and a doctor

one-to-one consultation with a doctor

FAHZU Internet+ Hospital
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2.2 Online Doctors’ Communication Platform
Instructions on the International Medical Expert Communication Platform of The
First Aﬃliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine
Visit www.dingtalk.com/en or scan the QR code (Figure1) to download DingTalk app

Sign up for a DingTalk account with your name and phone number (not open to public).

Method 1: Select “Contacts” >“Join Team” >
“Join by Team Code” > Enter Input ID: ‘YQDK1170’.

Method 2: Scan the QR code (Figure 2) of the International
Medical Expert Exchange Platform of FAHZU.

Fill out your information to apply to join. Enter your name, country, and medical institution.

Become the member of the team after the admin’s approval.

Communicate with experts in group chat by using your mobile or PC.

Instant picture and text communication
assisted with AI translation

Figure1: Scan to Download
DingTalk App

Remote video conference

Figure 2: QR Code of FAHZU
Communication Platform

Note: Scan the QR code of Figure 3 to download user guide

Access to medical
treatment guideliness

Figure 3: User Guide
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Overview of FAHZU
Fondat în 1947, Primul spital afiliat, Școala de Medicină a Universității Zhejiang (FAHZU), este cel
mai timpuriu spital afiliat al Universității Zhejiang. Cu șase campusuri, acum a evoluat într-un
centru medical care integrează asistența medicală, educația medicală, cercetarea științifică și
îngrijirea preventivă. În ceea ce privește puterea generală, FAHZU este pe locul 14 în China.
În calitate de spital general de dimensiuni mari, are în prezent peste 6.500 de angajați, incluzând
academiști ai Academiei Chineze de Inginerie, Tinerilor Savanți Distinși Naționali și alți talente de
excepție. Există un număr de 4.000 de paturi disponibile pentru pacienții din FAHZU. Principalul
său campus a gestionat 5 milioane de vizite de urgență și ambulatoriu în 2019.
De-a lungul anilor, FAHZU a dezvoltat cu succes o serie de programe renumite în transplant de
organe, boli pancreatice, boli infecțioase, hematologie, nefrologie, urologie, farmacie clinică etc.
FAHZU ajută mulți să realizeze rezecția radicală a cancerului și să se bucure de supraviețuirea pe
termen lung. FAHZU este, de asemenea, un furnizor integrat de transplant de ficat, pancreas,
plămâni, rinichi, intestine și inimă. În lupta împotriva SARS, gripei aviare H7N9 și COVID-19, a
obținut experiență bogată și rezultate fructuoase. Drept urmare, profesioniștii din domeniul
medical au publicat numeroase articole în reviste precum New England Journal of Medicine, the
Lancet, Nature and Science.
FAHZU s-a ocupat intens de colaborări și colaborări de peste mări. A stabilit parteneriate cu
peste 30 de universități de prestigiu din întreaga lume. Realizări productive s-au realizat și prin
schimbul experților și tehnologiilor noastre medicale cu Indonezia, Malaezia și alte țări.
Respectând valoarea de bază a căutării adevărului cu prudență, FAHZU este aici pentru a oferi
asistență medicală de calitate tuturor celor care au nevoie.

