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Shënimi i redaktorit:
Përballë një virusi të panjohur, shkëmbimi dhe bashkëpunimi janë ilaçi më i mirë.
Botimi i këtij manuali është një nga mënyrat më të mira për të festuar kurajon dhe mençurinë e treguar
nga profesionistët tanë të kujdesit shëndetësor gjatë dy muajve të fundit.
Faleminderit të gjithë atyre që kontribuan në këtë Doracak, duke ndarë përvojën e tyre të paçmuar
me kolegët në fushën e kujdesit shëndetësor në të gjithë botën, pasi ata shpëtojnë jetën e pacientëve.
Faleminderit për mbështetjen për kolegët tanë në fushën e kujdesit shëndetësor nga Kina që na kanë
siguruar një përvojë që na frymëzon dhe motivon.
Faleminderit Jack Ma Foundation për inicimin e këtij programi dhe AliHealth për mbështetjen e tij
teknike, i cili i mundësoi këtij manuali të mbështesë luftën kundër epidemisë.
Manuali është në dispozicion falas për të gjithë. Sidoqoftë, për shkak të një kohe të kufizuar, ajo mund
të përmbajë disa gabime dhe lëshime. Reagimet dhe këshillat tuaja janë më shumë se të mirëseardhura!

Dr. Tingbo LIANG
Kryeredaktori i
Manuali i parandalimit dhe trajtimit COVID-19
Presidenti i Spitalit të Parë të Përbashkët të Shkollës Mjekësore në Universitetin e Zhejiang

Parathënie
Kjo është një luftë globale e paparë dhe njerëzimi po përballet me të njëjtin armik, koronavirusin e ri.
Fusha e parë e betejës është spitali ku ushtarët tanë janë punëtorë mjekësorë.
Për të siguruar që ne mund të fitojmë këtë luftë, së pari duhet të sigurohemi që personelit tonë
mjekësor i garantohen burime të mjaftueshme, përfshirë përvojën dhe teknologjinë. Ne gjithashtu
duhet të sigurohemi që spitali është një fushë beteje, ku ne mund të eliminojmë virusin, jo një vend ku
virusi do të na mposhtë.
Prandaj, Fondacioni Jack Ma dhe Fondacioni Alibaba i kanë bërë thirrje një grupi ekspertësh mjekësorë
që sapo janë rikthyer nga balli i luftës kundër pandemisë. Me mbështetjen e Spitalit të Parë të
Përbashkët të Shkollës së Mjekësisë në Universitetin e Zhejiang (FAHZU), ata së shpejti publikuan një
udhëzues për përvojën klinike se si ta trajtojnë këtë koronavirus të ri. Udhëzuesi i trajtimit ofron këshilla
dhe referenca kundër pandemisë për stafin mjekësor në të gjithë botën, të cilat së shpejti duhet t'i
bashkohen kësaj lufte.
Falënderime të veçanta për stafin mjekësor FAHZU. Ata morën rreziqe të mëdha në trajtimin e
pacientëve me COVID-19, ata ofruan përvojën e tyre të përditshme të pasqyruar në këtë manual. Gjatë
ditëve të kaluara, 104 pacientë të konfirmuar janë pranuar në FAHZU, përfshirë 78 pacientë të sëmurë
dhe kritikisht të sëmurë. Falë përpjekjeve të stafit mjekësor dhe zbatimit të teknologjive të reja, edhe
sot e kësaj dite, kemi qenë dëshmitarë të një mrekullie. Asnjë anëtar i stafit nuk u infektua dhe asnjë
pacient nuk u diagnostikua ose vdiq.
Sot, me përhapjen e pandemisë, këto përvoja janë burimet më të vlefshme të informacionit dhe arma
më e rëndësishme për punonjësit e mjekësisë në vijat e para. Kjo është një sëmundje plotësisht e re dhe
Kina ishte e para që vuajti nga pandemia. Izolimi, diagnoza, trajtimi, masat mbrojtëse dhe rehabilitimi
filluan nga e para. Shpresojmë që ky manual të jetë në gjendje të sigurojë mjekë dhe infermierë në zona
të tjera të prekura informacion të vlefshëm në mënyrë që ata të mos kenë nevojë të hyjnë vetëm në
fushëbetejë.
Kjo pandemi është një sfidë e zakonshme me të cilën përballet njerëzimi në epokën e globalizmit. Në
këtë pikë, ndarja e burimeve, përvojave dhe mësimeve, pavarësisht se kush jeni, është shansi ynë i vetëm
për të fituar. Kurë e vërtetë për këtë pandemi nuk është izolimi, por bashkëpunimi.
Kjo luftë sapo ka filluar
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Pjesa e pare
Parandalimi dhe Kontrolli i Menaxhimit
I. Menaxhimi i zonës së izolimit

 Klinikë për kushte febrile
1.1 Paraqitja
1. Institucionet e kujdesit shëndetësor duhet të krijojnë një klinikë relativisht të pavarur për të
kushte febrile, e cila do të përfshijë një kalim ekskluziv të njëanshëm në hyrje të spitalit me një
shenjë të dukshme;
2. Lëvizja e njerëzve duhet të ndjekë parimin e "tre zonave dhe dy kryqëzimeve": zonë e kontaminuar,
zonë potencialisht e kontaminuar dhe zonë e pastër e sigurt dhe e shënuar qartë, si dhe dy zona
tampon midis zonës së ndotur dhe zonës potencialisht të kontaminuar;
3. Është e nevojshme të sigurohet një kalim i pavarur për objektet e kontaminuara; për të krijuar
një zonë të dukshme për dërgimin në një drejtim të sendeve nga zyra e zyrës (zona e kontaminuar
potencialisht) në departamentin e izolimit (zona e kontaminuar);
4. Standardizoni procedurat e duhura për vendosjen dhe largimin e pajisjeve mbrojtëse për
personelin mjekësor. Bëni diagrame të rrjedhës nëpër zona të ndryshme, siguroni pasqyra me
gjatësi të plotë dhe ndiqni rreptësisht shtigjet e ecjes;
5. Teknikët e kontrollit dhe parandalimit të sëmundjes infektive mbikëqyrin personelin mjekësor
kur vendosin dhe heqin pajisjet mbrojtëse për të parandaluar ndotjen;
6. Të gjithë objektet në zonën e kontaminuar që nuk dezinfektohen nuk duhet të hiqen.
1.2 Programi i zonave
1. (Krijoni një dhomë të veçantë ekzaminimi, laboratori, sallë vrojtimi dhe sallë ringjalljeje;
2. Krijoni një zonë për ekzaminim fillestar në mënyrë që të bëhet një ekzaminim paraprak i
pacientëve;
3. Zona të veçanta për diagnostikim dhe trajtim: ata pacientë me histori epidemiologjike dhe ethe
dhe / ose simptoma të frymëmarrjes duhet të referohen në zonë për pacientët e mundshëm (të
dyshuar) COVID-19; ata pacientë me ethe por pa një histori të qartë epidemiologjike duhet të
drejtohen në zonën febrile të pacientit.
1.3 Menaxhimi i pacientëve
1. Pacientët me gjendje febrile duhet të mbajnë maska kirurgjikale mjekësore;
2. Hyrja në dhomën e pritjes lejohet vetëm për pacientët, me qëllim shmangien e turmave;
3. Kohëzgjatja e vizitës së pacientit duhet të minimizohet për të shmangur transmetimin e
kryqëzuar të infeksioneve;
4. Edukoni pacientët dhe familjet e tyre për identifikimin e hershëm të simptomave dhe aktivitetet
themelore parandaluese.
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1.4 Skanimi, marrja dhe lëshimi
1. Të gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor duhet të kuptojnë plotësisht tiparet
epidemiologjike dhe klinike të COVID-19 dhe pacientët me ekran, në përputhje me kriteret e
shqyrtimit të listuara më poshtë (shiko Tabelën 1);
2. Testimi i acidit nukleik (TNA) kryhet tek ata pacientë që plotësojnë kriteret për kontrollimin e
pacientëve të dyshuar;
3. Pacientët të cilët nuk i plotësojnë kriteret e mësipërme të shqyrtimit, përveç nëse kanë një histori
të konfirmuar epidemiologjike, por nuk mund ta përjashtojnë COVID-19 bazuar në simptomat e
tyre, veçanërisht përmes imazhit, rekomandohen për ekzaminim të mëtejshëm, derisa të bëhet
një diagnozë gjithëpërfshirëse;
4. Pacient testi i të cilit është negativ duhet të rivotohet 24 orë më vonë. Nëse pacienti ka dy
rezultate negative të CNS dhe asnjë manifestim klinik të sëmundjes, atëherë mund të përjashtoni
një diagnozë të COVID-19 dhe ta lëshoni atë nga spitali . Nëse infeksioni COVID-19 nuk mund
të përjashtohet bazuar në manifestimet e tyre klinike, pacientët duhet t'i nënshtrohen testeve
shtesë të TNC çdo 24 orë derisa të përjashtohen ose konfirmohen;
5. Këto raste të konfirmuara me një rezultat pozitiv të TNC do të pranohen dhe trajtohen në grupe,
bazuar në ashpërsinë e gjendjes së tyre (departamenti i izolimit të përgjithshëm ose njësia e
kujdesit intensiv i izoluar (EIL)).

Tabela 1 - Kriteret e pezullimit për rastet e dyshuara të COVID-19
historia
epidemiologjike

1. Brenda 14 ditëve para fillimit të sëmundjes, pacienti
ka udhëtuar ose banuar në rajone ose vende me rrezik
të lartë;
2. Brenda 14 ditëve para fillimit të sëmundjes, pacienti
kishte kontakte me persona të infektuar me SARS-CoV-2
(me një rezultat pozitiv të TNC);
3. Brenda 14 ditëve nga fillimi i sëmundjes, pacienti ka
pasur kontakte të drejtpërdrejta me pacientë me ethe
ose simptoma të frymëmarrjes në rajone ose vende me
rrezik të lartë;
4. Grupimet e sëmundjeve (2 ose më shumë raste të
etheve dhe / ose simptomave të frymëmarrjes ndodhin
në vende të tilla si shtëpi, zyra, klasa, etj brenda 2
javësh).

Manifestimet
klinike

2. Brenda 14 ditëve para fillimit të sëmundjes, pacienti
kishte kontakte me persona të infektuar me SARS-CoV-2
(me një rezultat pozitiv të TNC);

Pacienti
plotëson 1 kriter
të historisë
epidemiologjike
dhe 2
manifestime
klinike

Pacienti nuk
ka histori
epidemiologjike
dhe plotëson
3 manifestime
klinike

Pacienti nuk
ka histori
epidemiologjike,
plotëson 1-2
manifestime
klinike, por
nuk mund të
përjashtohet nga
COVID-19 përmes
imazhit

po

Konsultimi i
ekspertëve

3. Brenda 14 ditëve nga fillimi i sëmundjes, pacienti ka
pasur kontakte të drejtpërdrejta me pacientë me ethe
ose simptoma të frymëmarrjes në rajone ose vende me
rrezik të lartë;
4. Grupimet e sëmundjeve (2 ose më shumë raste të
etheve dhe / ose simptomave të frymëmarrjes ndodhin
në vende të tilla si shtëpi, zyra, klasa, etj brenda 2
javësh).

Diagnostifikimi i rastit të dyshuar
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2 Departamenti i izolimit
2.1 Gama e aplikimit
Zona e departamentit të izolimit përfshin një zonë të departamentit të vëzhgimit, departamente
të izolimit dhe një zonë izolimi EIL. Plani (pamja) e objektit (ndërtesës) dhe fluksit të punës duhet
të plotësojnë nevojat përkatëse të rregulloreve teknike të izolimit spitalor. Shërbimet mjekësore
me salla presioni negativ duhet të kryejnë menaxhim të standardizuar në përputhje me nevojat
përkatëse. Kufizoni rreptësisht hyrjen në departamentet e izolimit.
2.2 Paraqitja
Shihni seksionin në klinikën e gjendjes febrile.
2.3 Karakteristikat e departamentit
1. Pacientët e dyshimtë dhe të konfirmuar duhet të ndahen në reparte të ndryshme;
2. Pacientët e ardhshëm duhet të izolohen në dhoma të veçanta. Çdo dhomë duhet të jetë e pajisur
me kushte të tilla si tualet privat dhe dush dhe lëvizja e pacientit duhet të kufizohet në repartin
e izolimit;
3. Pacientët e çertifikuar mund të vendosen në të njëjtën dhomë me një distancë midis shtretërve
jo më pak se 1.2 metra. Dhoma duhet të jetë e pajisur me tualet dhe dush, dhe lëvizja e pacientëve
duhet të kufizohet në repartin e izolimit.
2.4 Menaxhimi i pacientëve
1. Vizitat familjare dhe kujdesi nuk duhet të lejohen. Pacientët duhet të lejohen të kenë pajisjet e
tyre të komunikimit elektronik për të lehtësuar ndërveprimin me të dashurit;
2. Edukoni pacientët që të ndihmojnë në parandalimin e përhapjes së mëtutjeshme të COVID-19
dhe udhëzimin e tyre që të veshin maska kirurgjikale, të lajnë duart siç duhet, të kenë një
procedurë të duhur të kollës, vëzhgimin mjekësor dhe karantinën në shtëp.
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II. Menaxhimi i personelit
1 Menaxhimi i rrjedhës së punës
1. Personeli duhet të kryejë trajnime dhe inspektime rigoroze përpara se të fillojë punën në klinikën
e gjendjes febrile dhe repartin e izolimit, në mënyrë që të sigurojë që ata dinë të vendosin dhe
heqin pajisjet personale mbrojtëse. Stafi duhet të kalojë kontrolle para se të lejohen të punojnë
në këto departamente.
2. Stafi duhet të ndahet në ekipe të ndryshme. Secili ekip duhet të jetë i kufizuar në maksimum
4 orë punë në departamentin e izolimit. Ekipet duhet të punojnë në departamentet e izolimit
(zona të ndotura) në periudha të ndryshme.
3. Organizoni trajtim, inspektim dhe dezinfektim për secilin ekip në grupe për të zvogëluar
shpeshtësinë e personelit që hyn dhe largohet nga repartet e izolimit.
4. Para se të largohet nga detyra, personeli duhet të lajet dhe të kryejë regjimet e nevojshme
të higjienës personale, në mënyrë që të parandalojë ndotjen e mundshme të traktit të tyre
respirator dhe mukozës.

2 Menaxhimi i shëndetit
1. Punonjësit në ballë të zonave të izolimit - përfshirë profesionistë të kujdesit shëndetësor, teknikë
mjekësorë dhe stafin e infrastrukturës dhe logjistikës - duhet të jetojnë në akomodim të izoluar
dhe të mos lejohen të largohen pa leje.
2. Siguroni një dietë ushqyese për të përmirësuar imunitetin e personelit mjekësor.
3. Monitoroni shëndetin e të gjithë stafit në vendin e punës dhe mbani shënime për ata. Kryerja e
mbikëqyrjes shëndetësore të linjës së parë, përfshirë monitorimin e temperaturës së trupit dhe
simptomat e frymëmarrjes. Ofroni ndihmë nga profesionistë përkatës në zgjidhjen e problemeve
psikologjike dhe fiziologjike që mund të shfaqen.
4. Nëse anëtarët e stafit kanë simptoma të rëndësisë, të tilla si ethe, ato duhet të izolohen
menjëherë dhe të ekzaminohen nga TNC.
5. Përpara punonjësve në rreshtat e përparmë, d.m.th. profesionistët e kujdesit shëndetësor,
teknikët mjekësorë dhe personeli përgjegjës për infrastrukturën dhe logjistikën, për të
përfunduar punën e tyre në zonën e izolimit dhe për t'u rikthyer në jetën normale, duhet të
testohen me SARS-CoV-2 TNK. Nëse ato janë negative, ato duhet të izolohen kolektivisht në një
zonë të caktuar për 14 ditë para se të lirohen nga mbikëqyrja mjekësore.
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III. Masat e mbrojtjes COVID - 19

Nivelet e
mbrojtjes

Pajisjet mbrojtëse
• kapelë kirurgjikale, për një përdorim

Mbrojtja e
nivelit I

• maskë kirurgjikale për një përdorim

• Përzgjedhje para kontrollim,
departamenti ambulator i përgjithshëm

• uniforme e punës
• dorashka dhe / ose veshje Latex për një
përdorim, ose veshje për izolim për për një
përdorim
• kapelë kirurgjikale, për një përdorim

• Reparti ambulator për kushte febrile

• maskë medicinale mbrojtëse (N95)

• Zona e departamentit të izolimit
(përfshirë izolimin EIL)

• uniforme punës

Mbrojtja e
nivelit II

Gama e aplikimit

• uniformë e Medicinale mbrojtëse për një
përdorim
• dorashka latex për një përdorim
• syza

• Ekzaminimi i mostrave që nuk janë nga
trakti respirator i pacientëve të dyshuar
/ konfirmuar
• Imazhe të pacientëve të dyshuar /
konfirmuar
• Pastrimi i instrumenteve kirurgjikale
që përdoren tek pacientët e dyshuar /
konfirmuar

• kapelë kirurgjikale, për një përdorim
• maskë medicinale mbrojtëse (N95)
• uniforme punës
• uniformë e punës

Mbrojtja e
nivelit III

• uniformë medicinale mbrojtëse për një
përdorim
• dorashka latex për një përdorim
• Pajisje mbrojtjese për frymëmarrje për të
gjithë fytyrën ose respirator për pastrimin
e ajrit

• Kur personeli kryen procedura të
tilla si intubimi trake, trakeotomia,
bronkofibroskopia, endoskopia
gastroenterologjike, etj., Patentat
e dyshuar / konfirmuar mund të
shkarkohen ose spërkaten me sekrecione
të frymëmarrjes ose lëngje të trupit /
gjak.
• Kur stafi kryen operacione kirurgjikale
dhe autopsi mbi pacientë të dyshuar /
konfirmuar
• Kur stafi drejton COVID-19 TNK

Vërejtje:
1. Stafi në ambientet shëndetësore duhet të ketë maska kirurgjikale mjekësore;
2. Anëtarët e stafit që punojnë në departamentin e urgjencës, departamentet ambulatore të
sëmundjeve infektive, departamentet ambulatore të kujdesit të frymëmarrjes, departamenti
dentar ose salla e ekzaminimit endoskopik (siç janë endoskopia gastrointestinale, dronët
bronkopulmonarë), laringoskopia dhe laringoskopia. ndryshoni maskat e tyre kirurgjikale me
maska mbrojtëse mjekësore (N95) në nivelin I mbrojtje;
3. Stafi duhet të ketë mbrojtje për nivelin e fytyrës në nivelin II ndërsa merr mostra të frymëmarrjes
nga pacientë të dyshuar / konfirmuar.
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IV. Protokollet e praktikës spitalore gjatë epidemisë COVID-19
1 Udhëzime për vendosjen dhe heqjen e pajisjeve mbrojtëse personale (LZO) kur punoni
me pacientë me COVID-19

1. Vishni rroba të veçanta pune
dhe këpucë

7.Vendosini çiftin e dytë të
dorezave Lateks

2.Lajini duart

8.Veshja është kryer

3. Vendosni kapelë
kirurgjikale për një përdorim

6. Vendosni syza dhe veshje
mbrojtëse

5. Vendosni çiftin e pare të
dorezave Lateks

4.Vendoseni maskën
mbrojtëse medicinale

Protokolli i Vendosjes së PMP-së:
Veshin rroba të veçanta të punës dhe këpucë të punës Ü lani duart tuaja Ü Vendos kapelën kirurgjikale për një
përdorim Ü Vendos maskë mjekësore mbrojtëse (N95) Ü vishni dorashkat e brendshme nitrile / latex doreza Ü syzet
dhe veshje mbrojtëse (shënim: në qoftë se ju i vishni veshje mbrojtëse që nuk mbulojnë këmbët, vendosni mbulesa
speciale të papërshkueshme nga uji në çizme), vendosni shtresën izoluese të disponueshme (nëse është e nevojshme
në një zonë të caktuar pune) dhe mbrojtës / pastrim fytyre për pastrim ajrit (nëse është e nevojshme në një fushë të
caktuar pune) Ü dorashka latex të Jashtme.
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1.Zëvendësoni dorezat e
jashtme me të reja

6.Zhvishni dorezat e brendshme
nga Lateksi për një përdorim

2.Largojeni veshjen mbrojtëse së
bashku me dorezat e jashtme

7.Zhveshja mbaroi

3.Largoni syzet

5.Hiqeni kapelën

4.Largoni maskën

Protokolli i heqjes së PMP-së:
Lani duart dhe hiqni ndotësit të dukshëm: lëngjet e trupit / gjaku nga sipërfaqet e jashtme të të dyja duartë, Lani duart
tuaja dhe zëvendësoni dorashkat e jashtme me dorashka të reja ÜHiqeni pastruesin e ajrit ose maskën e fytyrës me
filtra vetë-pastrimi (nëse ka)
i) Ülani dorashkat Ümantelin Hiqi dorashkat e disponueshme me të jashtëm (nëse përdoret) Ülani duart tuaja dhe do
t'i lënë dorashkat jashtë ÜShkruani zonë për heqjen Nr.1 Ülani duart tuaja dhe hiqni rrobat mbrojtëse së bashku me
dorezat e jashtme (për doreza dhe mbrojtëse)
rrobat, kthejeni ato me kokë poshtë duke i shtypur poshtë) (shënim: nëse përdorni, hiqni çizmet e papërshkueshme nga
uji për çizmet së bashku me rrobat) fuqiте Lani duart tuaja Shkruani në zonën e heqjes nr.2 produkte Lani duart dhe
hiqni syzet tuaja ÜLani duart dhe hiqni maskën ÜLani duart tuaja dhe hiqni kapakun Të lani duart tuaja dhe hiqni
dorezat e brendshme të latex njëhershëm ÜLani duart tuaja dhe lini vendin e heqjes nr. 2 Üfshij duart bëj tush, vishu
me rroba të pastra dhe të hyjni në zonën e pastër.
.
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2 Procedurat e dezinfektimit për departamentin e izolimit
2.1 Dezinfektimi i dyshemesë dhe mureve
1. Para dezinfektimit hiqni ndotësit të dukshëm dhe ndiqni procedurat për heqjen e gjakut dhe
lëngjeve të trupit të derdhur;
2. Dezinfektoni dyshemenë dhe muret me një dezinfektues që përmban 1,000 mg / L klor duke
vrapuar, spërkatur ose fshirë dyshemenë;
3. Dezinfektimi duhet të bëhet së paku 30 minuta;
4. Kryeni dezinfektimin tri herë në ditë dhe përsëritni procedurën sa herë që ka ndotje.
2.2 Dezinfektimi i sipërfaqes së objekteve
1. Para dezinfektimit hiqni ndotësit të dukshëm dhe ndiqni procedurat për heqjen e gjakut dhe
lëngjeve të trupit të derdhur;
2. Fshini sipërfaqet e objekteve me një dezinfektues që përmban klor prej 1.000 mg / L ose fshijini
me klor aktiv; prisni 30 minuta dhe më pas shpëlajeni me ujë të pastër. Kryeni procedurën e
dezinfektimit tre herë në ditë (përsërisni sa herë që ekziston dyshimi i kontaminimit);
3. Së pari fshini pjesët më të pastra, pastaj pjesët që janë më të ndotura: së pari fshini sipërfaqet e
sendeve që nuk preken shpesh, dhe pastaj fshini sipërfaqet e sendeve që preken më shpesh. (Pas
pastrimit të sipërfaqes së një objekti, zëvendësoni leckën e përdorur me një të re).
2.3 Dezinfektimi i ajrit
1. Sterilizuesit e ajrit plazmatik mund të përdoren dhe operohen vazhdimisht për dezinfektimin e
ajrit në mjedis me veprimtari njerëzore;
2. Nëse nuk ka sterilizues plazma ajri, përdorni llamba ultravjollcë çdo herë për 1 orë. Aplikoni këtë
metodë tre herë në ditë.
2.4 Largimi i masave fekale dhe ujërave të zeza
1. Para shkarkimit të tyre në sistemin e kullimit komunal, masat fekale dhe ujërat e zeza duhet të
dezinfektohen duke përdorur dezinfektues të klorit (për trajtim fillestar, klori aktiv duhet të jetë
më shumë se 40 mg / L). Sigurohuni që koha e dezinfektimit të jetë së paku 1.5 orë;
2. Përqendrimi i klorit total të mbetur në ujërat e zeza të dezinfektuara duhet të arrijë në 10 mg / L.
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3 Procedurat për heqjen e lëngjeve të gjakut / trupit të derdhur nga pacientët me COVID-19

3.1 Për derdhjet me vëllim të vogël (<10 ml) lëngjet e gjakut dhe të trupit:
1. Opsioni 1: Mbuloni lëngun e derdhur me fasuleta për dezinfektim të klorit që përmbajnë (5.000
mg / L klor aktiv), dhe largojini me kujdes. Pastaj fshijini sipërfaqet e objektit dy herë me fshirje
dezinfektuese që përmbajnë klor (500 mg / L klor aktiv);
2. Opsioni 2: Hiqni me kujdes substancat e derdhura me materiale absorbuese të disponueshme,
siç janë shkelat (gaza), shami, etj., Të njomur në një solucion dezinfektues që përmban 5,000 mg
/ L klor.
3.2 Për derdhje të vëllimit të madh (> 10 ml) lëngje gjaku dhe trupi:
1. (Së pari vendosni shenjat që tregojnë praninë e lëngut të derdhur;
2. Kryeni procedurat e heqjes sipas njërës nga opsionet e mëposhtme::
 Opsioni 1: Absorboni lëngun e derdhur për 30 minuta me një leckë të pastër absorbues (i cili
përmban acid peroksacetik dhe mund të thithë deri në 1 L të lëngshme për leckë) dhe më pas
pastroni zonën e kontaminuar pasi të hiqni ndotësit.
 Opsioni 2: Mbuloni plotësisht substancën e derdhur me pluhur dezinfektues ose pluhur
zbardhues që përmban përbërës thithës të ujit ose mbulojeni plotësisht atë me materiale
thithëse të ujit dhe më pas derdhni një sasi të mjaftueshme dezinfektuesesh që përmban
10,000 mg / L klor mbi materialin absorbues. ujë (ose mbulojeni atë me një leckë të thatë që
do t'i nënshtrohet dezinfektimit të nivelit të lartë). Lëreni të paktën 30 minuta para se të hiqni
me kujdes lëngun e derdhur.
3. Masat e fekaleve, sekrecionet, masat e ricikluara, etj., Duhet të grumbullohen nga pacientët në
kontejnerë të veçantë dhe të dezinfektohen për 2 orë me një dezinfektues që përmban 20,000
mg / L klor në raport të substancës së derdhur: një dezinfektues Dezinfektim 1: 2.
4. Pas heqjes së substancës së derdhur, dezinfektoni sipërfaqet e mjedisit ose objekteve të ndotura.
5. Kontejnerët që përmbajnë substanca të kontaminuara mund të ngjyhen dhe dezinfektohen me
një dezinfektues që përmban 5,000 mg / L klor aktiv për 30 minuta dhe më pas të pastrohen.
6. Substancat e grumbulluara të kontaminuara duhet të hiqen si mbetje mjekësore.
7. Artikujt e përdorur duhet të vendosen në qese me dy shtresa për mbeturinat mjekësore dhe të
hiqen si mbeturina mjekësore.
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4 Dezinfektimi i pajisjeve mjekësore të ripërdorshme

Disinfection of COVID-19 Related Reusable Medical Devices
4.1 Diagrami

4.1 Disinfection of powered air-purifying respirator
Powered air-purifying respirator

PASTRUES I AJRIT ELEKTRIK

Hood
МАСКА
MBYLLËS

Motor and
strap
Мотор
и каиш
MBYLLËS

Површина
на
VENDI
PËR
Battery
surface
батерија
BATERINË

Particulate
FILTER
DHE KUTI
ﬁlter box
PËR PJESËZA

TUBUS
PËRtube
Breathing
FRYMËMARRJE

DO
NOTEdetach
MOS
ÇKYQNIthe
ﬁlterKUTINË
box
FILTER

Përsëriteniwipe
me dezinfektues
me mg/L
bazë klori
1000 mg / L dhedisinfectant
lëreni që dezinfektuesi
Repeatedly
them with 1000
chlorine-containing
and let the të
funksionojë
disinfectant
workpër
for30
30 minuta.
minutes
Fshini të Wipe
gjithaall
pjesët
dhe
nëevenly
mënyrë
të barabartë
një leckë të butë të
partsrregullisht
repeatedly
and
with
a soft clothme
dipped
në lëng liquid
pastrimi
(ujë të
pastër)
inlagur
the cleaning
(clean
water)

Zhyteni
në njëmg/L
Soak
in 1000
dezinfektues
të bazuar
chlorine-containnëing
klor.disinfectant
1000mg/L 30for
minuta.
30 minutes

Lajeni
me itujë
të
Wash
with
pastërwater
clean

Lejoni që pjesët të thahen dhe vendosini në një qese patentash për përdorim të mëtejshëm.
Let parts dry and place them in a zip lock bag for future use

Shënim: Mos
lejoni që lëngu të
Note: Do not let
hyjë në njësinë
liquid enter the
kryesore të punës
main unit air
ose motorin
outlet or motor.

Shënim: Ju lutemi të keni
kujdes kur fshini kushinetat
Note: Please be careful when
e kontaktit në bateritë
wiping the battery contacts
e vendosura në fund të
located at the bottom of the
motorit. Mos prekni kontaktet
motor. Do not touch the
drejtpërdrejt. Sigurohuni që
battery contacts directly.
kjo pjesë të jetë plotësisht
Make sure this part is
e thatë para përdorimit ose
completely dry before next
paketimit tjetër.

Shënim: Mos e prekni
filtrin kur pastroni

Note: Do not touch the
sipërfaqen e jashtme.
ﬁlter element when
Zëvendësoni filtrin
cleaning the outer
sipas udhëzimeve të
surface. Replace the ﬁlter
prodhuesit.
element according to the
product’s instructions.

use or storage.

Note:
The disinfection
procedures for
hood described
above
for reusable protec*shënim
- maska e frymëmarrësit
nukprotective
duhet të dezinfektohet
nëse
ështëare
përonly
një përdorim
tive hoods (excluding disposable protective hoods).
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4.2 Procedurat për pastrimin dhe dezinfektimin e pajisjeve për endoskopinë tretëse dhe
bronkofibroskopinë
1. Shkrieni endoskopin dhe valvulat e ripërdorshme në 0.23% acid peroksacetik (konfirmoni
përqendrimin e dezinfektuesit para përdorimit për t'u siguruar që është i efektshëm);
2. Lidhni vijën e perfuzionit në secilin kanal të endoskopit, injektoni një zgjidhje 0.23% të acidit
peroksacetik në vijën e shiringës 50 ml derisa të mbushet plotësisht, dhe prisni 5 minuta;
3. Ndani vijën e perfuzionit dhe lani çdo zgavër dhe valvul të endoskopit me një furçë të veçantë
të disponueshme;
4. Vendosni valvulat në një oshilator ultrasonik që përmban një enzimë për ta luhatur atë. Lidhni
vijën e perfuzionit të secilit kanal në endoskopin. Injektoni 0.23% acid peroksacetik në linjën e
shiringës 50 ml dhe lajeni vazhdimisht linjën për 5 minuta. Injektoni ajrin të thahet për 1 minutë;
5. Injektoni ujin e pastër në linjën e shiringës 50 ml dhe shpëlajeni vazhdimisht linjën për 3 minuta.
Injektoni ajrin të thahet për 1 minutë;
6. Kontrolloni për rrjedhje të mundshme të endoskopit;
7. Vendoseni atë në një makinë automatike për larje dhe dezinfektim endoskopik. Vendosni një
nivel të lartë dezinfektimi për trajtim;
8. Dërgoni pajisjet në qendrën e furnizimit të dezinfektimit për sterilizim me oksid etileni.
4.3 Para-trajtimi i pajisjeve të tjera mjekësore të ripërdorshme
1. Nëse nuk ka ndotës të dukshëm, njomni pajisjen në një dezinfektues që përmban 1,000 mg / L
klor për të paktën 30 minuta;
2. (2) Nëse ka ndotës të dukshëm, njomni pajisjen në një dezinfektues që përmban 5,000 mg / L klor
për të paktën 30 minuta;
3. (3) Pas tharjes, paketoni dhe mbyllni plotësisht pajisjet dhe dërgojini ato në qendrën e furnizimit
të dezinfektimit.
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5 Procedurat e dezinfektimit të tekstilit nga pacientë të dyshimtë ose të konfirmuar
5.1 Tekstile të infektuar
1. Veshje, çarçafë, çarçafë, shtresa jastëkësh të përdorura nga pacientët;
2. Paravani;
3. Peshqir dyshemetë të përdorura për pastrimin e ambienteve.
5.2 Metoda e mbledhjes
1. Së pari, mblidhni tekstilet në një qese plastike të disponueshme, të tretshme në ujë dhe lidhni
çantën me kapëset e duhura;
2. Pastaj, paketoni qesen në një qese tjetër plastike, lidhni çantën me kapëse në formën e një qese;
3. Në fund, paketoni qesen plastike në një qese të verdhë të bërë nga tekstili dhe vulosni çantën
me kapëse;
4. Bashkangjit një shënues të veçantë për materialin ngjitës dhe thuaj emrin e departamentit.
Dërgoni çantën në lavanderi.
5.3 Magazinimi dhe larja
1. Tekstilet infektive duhet të ndahen nga tekstilet e tjera të kontaminuara (jo COVID-19) dhe të
lahen në një makinë larëse të veçantë;
2. Lani dhe dezinfektoni këtë tekstil me dezinfektues pa klor në 90 ˚ C për të paktën 30 minuta.
5.4 Dezinfektimi i pajisjeve të transportit
1. Pajisjet speciale të transportit përdoren ekskluzivisht për transportin e tekstileve të kontaminuar;
2. Pajisjet duhet të dezinfektohen menjëherë dhe çdo herë pas përdorimit të saj në transportin e
tekstileve të infektuara;
3. Pajisjet e transportit duhet të fshihen me dezinfektues që përmban klor (1.000 mg / L klor aktiv).
Lëreni dezinfektuesin të ndizet për 30 minuta para se të pastroni pajisjet me ujë të pastër.
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6 Procedurat e depozitimit të mbetjeve mjekësore COVID-19

Disposal Procedures for COVID-19 Related Medical Waste
1. Çdo
e krijuar nga
pacientë
të dyshimtë
ose të konfirmuar
hidhet
si mbetje mjekësore;
(1) mbeturinë
All waste generated
from
suspected
or conﬁrmed
patients shall
be disposed
of
2. (Vendosni
mbeturinat
as medical
waste; mjekësore në një qese të mbeturinave mjekësore, me dy shtresa, vulosni
qesen me çanta në formë pirgje dhe spërkatni çantën e dezinfektuar që përmban 1.000 mg / L
(2) Put the medical waste into a double-layer medical waste bag, seal the bag with
klor;
cable ties in a gooseneck fashion and spray the bag with 1000 mg/L chlorine3. Vendosni
objektet
e mprehta në një kuti plastike të posaçme, vulosni kutinë dhe spërkatni me një
containing
disinfectant;
dezinfektues që përmban 1000 mg / L klor;
(3) Put sharp objects into a special plastic box, seal the box and spray the box with
4. Vendosni mbeturinat e paketuara në një kuti për transferimin e mbeturinave mjekësore, ngjitni
1000 mg/L chlorine-containing disinfectant;
një etiketë të posaçme për lëndë infektive, mbyllni fort kutinë dhe transferojini;
(4) Put thembeturinat
bagged waste
into ea depozitimit
medical waste
transfer box,tëattach
a special
5. Transferoni
në pikën
të përkohshëm
mbeturinave
mjekësore
infection label, fully enclose the box and transfer it;
duke
ndjekur një rrugë të paracaktuar lëvizjeje në një interval të caktuar kohor të lëvizjes dhe
(5) Transfer
the waste
a temporary
point for medical waste along a
depozitoni
mbeturinat
veçtoe veç
në një vendstorage
të paracaktuar;
speciﬁed
route at a
ﬁxed të
time
point and store
waste separately
at shërbim
a ﬁxed location;
6. Mbetjet
mjekësore
duhet
grumbullohen
dhethe
depozitohen
nga një
i aprovuar për
depozitimin
e mbeturinave.
(6) The medical
waste shall be collected and disposed of by an approved medical
waste disposal provider.

7 Procedurat
për ndërmarrjen
aktiviteteve
të ndihmës
së parë
gjatë ekspozimit të COVID
Procedures
for Taking eRemedial
Actions
against
Occupational
- 19 në
punë to COVID-19
Exposure
Occurrence Ekspozimi
of COVID-19
related
exposure
i COVID
- 19occupational
në punë

Intact
skin
Ekspozimi
ndaj
lëkurës së
exposure
paprekur

Damaged
Ekspozimi
ndaj skin
lëkurës së
exposure
dëmtuar

Remove the contaminants with clean tissues
Hiqni ndotësit me një leckë
or gauze, then apply
të pastër ose garzë, pastaj
0.5% iodophor
or 75%
75%
aplikoni
0.5% jod ose
alcohol
to thedhe
skin
and
alkool
në lëkurë
lëreni
tretësirën
për 3 minuta
përat
let the solution
sit for
dezinfektim,
shpërlajeni
least 3pastaj
minutes
for
tërësisht me ujë të rrjedhshëm.
disinfection, thoroughly
ﬂush with running water

Exposure of
Ekspozimi
ndaj
mucous
mukozave, siç janë
membranes,
sytë
such as the eyes

Sharp
object
Lëndimi
me një
objekt të
injury
mprehtë

Flush with
plenty of
normal saline
Lani me një sasi të
or 0.05%
madhe
të kripës
iodophor
for
kripë
ose 0.05%
disinfection
dezinfektues
të
jodit

Squeeze blood out
from proximal end to
Shtrydhni
gjakun
ngathe
distal
end →
Flush
pjesa
proksimale
në pjesën
wound
with running
distale -> lani plagën
water → Disinfect with
me ujë të rrjedhshëm
75%
alcohol or
-> dezinfektoni
me0.5%
75%
alkool iodophor
ose 0,5% jodofor

Direct exposure
Lëndimi
me një objekt të
of respiratory
mprehtë
tract

Immediately leave
the menjëherë
isolation area.
Lini
zonën
e izolimit.
një of
Gargle
withBëni
plenty
gargarë
me
një
sasi
normal saline ortë
madhe të kripur ose jod
0.05% iodophor. Dip
0.05%. Thith një shtupë
a cottonnëswab
into
pambuku
75% alkool
75%
alcohol,
and
dhe fshij
butësisht
zgavrën
në një
wipe einhundës
a circular
lëvizje rrethore.
motion
the nasal
cavity gently

Evacuate from the isolation area and enter the
Evakuoni nga zona e izolimit dhe futeni në dhomën e caktuar të izolimit
designated isolation room

Report
todepartamentet
relevant departments
Njoftoni
përkatëse

Isolate
observenjerëzit
peopletëwith
exposures
other than
exposuretëfor
14 days.
In case
Izoloniand
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1. Ekspozimi i lëkurës: Lëkura ndotet drejtpërdrejt nga një sasi e madhe e lëngjeve të dukshme të
trupit, gjaku, sekrecionet ose masat fekale nga pacienti.
2. Ekspozimi i mukozës: mukoza, si ajo e syrit ose traktit respirator, të kontaminuar drejtpërdrejt
nga lëngjet e trupit të dukshëm, gjaku, sekrecionet ose masat fekale nga pacienti.
3. Lëndimi me një objekt të mprehtë: depërtimi nëpër trup me objekte të mprehta që ekspozohen
drejtpërdrejt në lëngjet e trupit, gjakun, sekrecionet ose masat fekale nga pacienti.
4. Ekspozimi i drejtpërdrejtë në traktin respirator: mosfunksionimi i maskës, goja e ekspozuar ose
hunda e një pacienti të konfirmuar i cili nuk është i veshur me maskë (në një distancë prej 1
metër).

8 Ndërhyrjet kirurgjikale te një pacient i ndotur ose i konfirmuar
8.1 Specifikimet e dhomave operative dhe pajisjet mbrojtëse personale të personelit
1. Përgatitni pacientin në një dhomë operimi me presion negativ. Konfirmoni temperaturën,
lagështinë dhe presionin e ajrit në dhomën e operacionit;
2. Përgatitni instrumentet e nevojshëm për operacionin dhe përdorni mjete kirurgjikale të
disponueshme nëse është e mundur;
3. I gjithë personeli kirurgjikal (përfshirë kirurgët, anesteziologët, instrumentistët dhe infermierët
në dhomën e operacionit) duhet të vendosin PMP në dhomën e tamponëve përpara se të hyjnë
në sallën e operacionit. Vendosni një kapak të dyfishtë, maskë mbrojtëse mjekësore (N95), syze
mjekësore, veshje mbrojtëse mjekësore, mbulesa këpucësh, doreza latex dhe përfshini pastruesin
e ajrit;
4. Kirurgët dhe instrumentistët duhet të veshin veshje sterile të disponueshme kirurgjikale dhe
doreza sterile, përveç PMP të listuara më lart;
5. Pacientët duhet të mbajnë kapele të disponueshme dhe maska kirurgjikale në varësi të gjendjes
së tij / saj;
6. Infermierët kryesorë në sallën e tamponëve janë përgjegjës për dërgimin e pajisjeve nga salla e
tamponave në sallën e operacionit me presion negativ;
7. Gjatë operacionit, salla e tamponave dhe salla e operacionit duhet të mbyllen plotësisht, dhe
operacioni mund të kryhet vetëm nëse salla e operacionit është nën presion negativ;
8. Personeli i panevojshëm nuk duhet të hyjë në sallën e operacionit..
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8.2 Procedurat përfundimtare të dezinfektimit
1. Mbeturinat mjekësore hidhen si mbetje mjekësore COVID - 19;
2. Pajisjet mjekësore për dezinfektim të ripërdorshëm dezinfektohen sipas procedurave të
dezinfektimit të pajisjeve të ripërdorshme të infektuara me SARS-CoV-2;
3. Tekstili mjekësor dezinfektohet dhe mënjanohen sipas procedurave të dezinfektimit të tekstilit
të infektuar me SARS-CoV-2;
4. Fushat e objekteve (instrumentet dhe pajisjet, përfshirë tabelën e instrumenteve, tryezën e
funksionimit, shtratin e operimit, etj.);
Lëngjet e gjakut dhe ndotësit e gjakut / trupit të dukshëm hiqen plotësisht para dezinfektimit
(procedurë e përshkruar në procedurat e prolongimit të gjakut dhe lëngjeve të trupit)
Të gjitha sipërfaqet fshihen me një dezinfektues që përmban 1000 ml / l klor aktiv që mbetet
në sipërfaqe për 30 minuta.
5. Dyshemetë dhe muret:
Lëngjet e gjakut dhe ndotësit e gjakut / trupit të dukshëm hiqen plotësisht para dezinfektimit
(procedurë e përshkruar në procedurat e prolongimit të gjakut dhe lëngjeve të trupit)
Të gjitha sipërfaqet fshihen me një dezinfektues që përmban 1000 ml / l klor aktiv që mbetet
në sipërfaqe për 30 minuta.
6. Ajri i brendshëm: fikni njësinë e filtrimit të ventilatorit (EFV). Dezinfektoni ajrin me rrezatim UV
për të paktën 1 orë. Ndizni EFV për të pastruar automatikisht ajrin për të paktën 2 orë.

9 Procedurat për kryerjen e trupave të pacientëve të vdekur, të dyshuar ose të konfirmuar
1. Masat personale mbrojtëse të Personelit: Stafi duhet të mbrohet plotësisht duke veshur rroba
pune, kapele të disponueshme, doashka të disponueshme dhe doashka të trasha gome me
mëngë të gjata, veshje mbrojtëse mjekësore të disponueshme, maska mbrojtëse mjekësore (N95)
ose përfshirë pastruesit e ajrit (VRPV), panele për mbrojtjen e fytyrës, këpucë pune ose çizme
gome, çizme të rezistushme nga uji, platforma të rezistushme nga uji ose veshje të rezistushme
nga uji etj
2. Kujdesi për trupin: Mbyllni çdo hapje ose plagë që mund të ketë pacienti, d.m.th. hapjet e gojës,
hundës, veshëve, anusit dhe trakeotomisë, duke përdorur shtupa pambuku ose garzë të zhytur
në një dezinfektues që përmban 3,000-5,000mg / L klor ose 0,5% acid peroksacetik.
3. Veshja: Vishni trupin në një leckë me dy shtresa të njomur të dezinfektuara dhe paketojeni në
një leckë me dy shtresa, të mbyllura, pa rrëshqitje, për të mbështjellur trupat e njomur me një
dezinfektues që përmban klor.
4. Trupi duhet të transportohet nga perosonalja nga zona e izolimit në spital përmes zonës
së kontaminuar me ashensor të veçantë, jashtë departamentit dhe më pas të transportohet
drejtpërdrejt me automjet special në një lokacion specifik krematori sa më shpejt që të jetë e
mundur.
5. Dezinfektimi përfundimtar: kryeni dezinfektimin përfundimtar të departamentit dhe ashensorit.
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V. Mbështetje dixhitale për parandalimin dhe kontrollin e epidemisë
1 Ulni rrezikun e infeksionit të kryqëzuar kur pacienti kërkon kujdes mjekësor
1. Drejtojeni publikun që të kërkojë qasje elektronike në shërbime jo-urgjente siç është terapia me
gjendje kronike me qëllim që të zvogëlohet numri i vizitorëve në institucionet shëndetësore. Kjo
minimizon rrezikun e transmetimit të infeksionit.
2. Pacientët të cilët duhet të vizitojnë institucionet shëndetësore duhet të bëjnë një takim përmes
kanaleve të tjera, përfshirë portalet në internet, të cilat ofrojnë udhëzimet e nevojshme për
transport, parkim, kohën e mbërritjes, masat mbrojtëse, informacionin mbi tregjet, lundrimin
në objekt, etj. Mblidhni informacionin gjithëpërfshirës të pacientit në mënyrë elektronike
paraprakisht për të rritur efikasitetin e diagnozës dhe trajtimit dhe për të kufizuar kohën e
qëndrimit të pacientit.
3. Inkurajoni pacientët të përfitojnë plotësisht nga pajisjet e vetë-kujdesit për të shmangur
kontaktin me të tjerët dhe për të zvogëluar rrezikun e transmetimit të infeksioneve.

2 Ulja e intensitetit të punës dhe rreziku i infeksioneve për stafin mjekësor
1. Përdorni njohuri dhe përvojë të përbashkët nga ekspertët përmes këshillave të largëta dhe
ekipeve multidisiplinare për të ofruar trajtim optimal të rasteve të vështira dhe të ndërlikuara.
2. Përdorni ndërrime të lëvizshme ose të largëta për të zvogëluar rrezikun dhe intensitetin e
panevojshëm të punës së personelit mjekësor, ndërsa kurseni në pajisjet mbrojtëse.
3. Shikoni gjendjen e shëndetit të fundit të pacientit në mënyrë elektronike me një kod QR (shënim:
Të gjithë duhet të marrin një kod jeshil përmes sistemit shëndetësor QR për të udhëtuar nëpër
qytet) dhe realizoni paraprakisht pyetësorë elektronikë për të siguruar udhëzime për kujdesin
ndaj pacientit. veçanërisht ato me ethe dhe raste të dyshimta, duke parandaluar kështu
efektivisht rrezikun e infeksionit.
4. Kartonët elektronik shëndetësore për pacientët në klinika për gjendjen febrile si situate CT në
COVID sistemit elektronik - 19 mund të ndihmojë në uljen e intensitetit të punës, identifikimin e
shpejtë të rasteve shumë të dyshuara dhe për të shmangur fabimin e diagnozës.

3 Reagimi i shpejtë ndaj nevojës urgjente për të kufizuar përhapjen e COVID - 19
1. Resurset burimet digjitale që kërkohen nga një sistem spitalor që ndodhet në "re" (cloud) lejon
përdorimin e menjëhershëm të sistemit për informatat e nevojshme për përgjigje emergjente
ndaj epidemisë, të tilla si sistemet dixhitale në klinika sapoformuara për kushte febrile, palestra
vëzhgimit të kushteve febrile dhe reparteve të izolimit.
2. Përdorni sistemin e informacionit spitalor të bazuar në infrastrukturën e Internetit për të kryer
trajnime për profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe të sigurojë një sistem mobilizimi me një
klik, në mënyrë që të lehtësoni inxhinierët operacionalë të ruajnë sistemin nga distanca, si dhe të
azhurnojnë funksionet e kujdesit mjekësor.
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(FAHZU Internet + Spitali - Modeli Shëndetësor Elektronik)
Pas shfaqjes së COVID-19, FAHZU Internet + Spitali rregulloi shpejt dhe ofroi shëndetin elektronik
përmes Platformës Mjekësore Online të Zhejiang me një konsultë elektronike 24-orëshe, duke ofruar
shërbime telemjekësore për pacientët në Kinë dhe në mbarë botën. Pacientët kanë akses në shërbimet
mjekësore të klasit të parë të FAHZU nga shtëpia e tyre, duke zvogëluar shanset për transmetimin
e infeksionit si rezultat i vizitës së tyre në spital. Që nga 14 Mars, më shumë se 10,000 njerëz kanë
përdorur shërbimet Spitalore FAHZU Internet +.


Udhëzime për Platformën Mjekësore Online Zhejiang:
1. Shkarkoni aplikacionin Alipay;;
2. Hapni Alipay (version kinez) dhe kërkoni Platformën Mjekësore Online të Zhejiang;
3. Përzgjedh një spital (Spitali i Parë i Filialuar, Shkolla e Mjekësisë Universitare Zhejiang);
4. Parashtroni pyetje dhe presini përgjigje nga mjeku;
5. Raporti do të shfaqet në dritaren kur mjeku ju përgjigjet. Hapni Alipay dhe klikoni Miqtë;
6. Kliko Online mjekësore Platforma Zhejiang-së për të gjetur më shumë detaje dhe që të fillojnë
takimet tuaja.

[ Formimi i Platformës Ndërkombëtare të Komunikimit të Ekspertëve të spitalit të parë të dedikuar,
Shkolla e Mjekësisë Universitare Zhejiang]
Për shkak të përhapjes së epidemisë COVID-19, spitali i parë i dedikuar, Shkolla e Mjekësisë Universitare
Zhejiang (FAHZU) dhe Alibaba formuan bashkërisht Platformën Ndërkombëtare të Komunikimit të
Ekspertëve FAHZU për të përmirësuar cilësinë e kujdesit dhe trajtimit dhe për të shkëmbyer burime
globale të informacionit.Platforma mundëson rrjetëzimin e ekspertëve mjekësorë dhe shkëmbimin
e përvojave të rëndësishme në luftën kundër COVID-19 përmes mesazheve të menjëhershme,
konferencave video të njëkohshme, konferencave në distancë, etj.


Udhëzime për Platformën Ndërkombëtare të Komunikimit të Ekspertëve të spitalit të parë të
dedikuar, Shkolla e Mjekësisë Universitare Zhejiang
1. Shkruani www.dingtalk.com/en të DingTalk shkarko aplikimin.
2. Shkruani të dhënat personale (emri dhe numri i telefonit) për tu lidhur.
3. Aplikimi për pjesëmarrje në komunikimin ndërkombëtar Brain platoforma të qepur parë spital,
Zhejiang University School of Medicine
Metoda 1: Lidhuni me Kodin e Ekipit Zgjidhni "Kontaktet"> "Bashkohuni Ekipit"> "Bashkohuni me
Kodin e Ekipit", pastaj futni ID e Inputit: 'YQDK1170'
Metoda 2: Lidhu duke skanuar kodin QR të Platformës Ndërkombëtare të Komunikimit të
Ekspertëve Ndërkombëtar të Shkollës së Mjekësisë Universitare të Spitalit të Parë në Zhejiang
4. Futni informacionin e kërkuar mbi hyrje. Vendosni një emër, vend dhe strukturë mjekësore.
5. Lidhu me grup chat FAHZU pasi kërkesa juaj është aprovuar nga administratori.
6. Pas hyrjes në bisedën në grup, stafi mjekësor mund të dërgojë mesazhe të çastit të përkthyera
kompjuter, të marrin udhëzime video dhe të kenë qasje në udhëzimet e trajtimit mjekësor.

ВТОР ДЕЛ
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PJESA E DYT
DIAGNOZA DHE TRAJTIMI

I. Menaxhim i personalizuar, bashkëpunues dhe multidisiplinar
FAHZU është një spital që është krijuar për pacientë me COVID-19, veçanërisht njerëz të rëndë dhe
me sëmundje kritike, gjendja e të cilëve po ndryshon me shpejtësi, më së shpeshti me përfshirje të
shumëfishtë të organeve dhe kërkon trajtim multidisiplinar. Pas shpërthimit, FAHZU mblodhi një
ekip mjekësh nga Departamentet e Sëmundjeve Infektive, Pulmonologjia, Kujdesi Intensiv, Biokimi,
Radiologjia, Ultratingulli, Farmacia, Mjekësia Tradicionale Kineze, Psikologjia, Terapia e frymëmarrjes,
Rehabilitimi, Ushqyerja, Kujdesi, etj. Në përgjithësi diagnostikimin dhe trajtimin e mekanizmave
multidisiplinare janë krijuar për mjekët në dhe nga departamentet aftësive izoluese AT diskutuar
pacientin përmes thirrjeve të videokonferencave. Kjo u lejon atyre të krijojnë një trajtim dhe strategji
shkencore, të integruar dhe të përshtatur për secilin pacient të sëmurë ose të sëmurë kritikisht.
Marrja e vendimeve të duhura është thelbësore në diskutimet për një qasje multidisiplinare. Gjatë
diskutimit, ekspertë nga departamente të ndryshme përqendrohen në çështje në fushën e tyre të
specializimit. Zgjidhja përfundimtare për trajtim përcaktohet nga ekspertë me përvojë përmes
diskutimeve, nga mendime dhe këshilla të ndryshme.
Analiza sistematike është çelësi i kësaj qasje multidisiplinare. Pacientët e moshuar me kushte
ekzistuese shëndetësore rrezikojnë të sëmuren kritikisht. Përveç monitorimit të COVID-19, gjendja e
përgjithshme e pacientit, komplikimet dhe monitorimi ditor i rezultateve duhet të analizohen në mënyrë
gjithëpërfshirëse për të parë se si sëmundja përparon. Është e nevojshme për të ndërhyrë më parë për
të parandaluar përkeqësimin dhe për të marrë proaktive masa ndaj ANTIVA teti qendror medikamente,
terapi oksigjeni dhe mbështetjen ushqyese.
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Qëllimi i diskutimit multidisiplinar është arritja e një trajtimi të personalizuar. plan trajtimi duhet të jenë
të përshtatura për çdo person që merr para dallimet midis individëve, sëmundjes dhe llojin e pacientit.
Përvoja jonë është që një qasje multidisiplinare mund të rrisë ndjeshëm efektivitetin e diagnozës dhe
trajtimit të COVID - 19

II. Etiologjia dhe treguesit e inflamacionit
1 Detektimi i SARS-cov-2 të acidit nuklein
1.1 Mostrimi
Mostrimi i mostrave, metodat e përshtatshme të mbledhjes dhe koha e mbledhjes janë të rëndësishme
për të rritur ndjeshmërinë. Llojet e mostrave mund të jetë: një mostër e traktit respirator të sipërm
(shtupë faring Nr AK- së hundës, nasofaringeal tona sekrecionet), një kopje të traktit të poshtëm
respirator (pështymë, sekrecione të frymëmarrjes, Lavage bronchoalveolar), gjakut, feces, urinë dhe
Konia BKT dhe Wallén sekrecionet. Pështymë dhe mostra të tjera nga më të ulët e lartë të traktit
respirator - norma pozitive e zbulimit të nukleik dhe acid dhe dhe duhet të preferuar. SARS-CoV-2
ka një prirje të lartë për përhapjen e pneumociteve të tipit 2 (Pc 2), dhe kulmi i lëshimit viral është 3
deri në 5 ditë pas fillimit të sëmundjes. Prandaj, nëse TNC është në fillim negativ , është e nevojshme
të merrni mostra në ditët në vijim dhe t'i provoni ato.
2.2 Detektimi i acidit nukleik
TNC është një metodë e rekomanduar për diagnostikimin e infeksionit SARS-CoV-2. Procesi i testimit
bëhe sipas instrukcioneve boterore: Egzemplarët paraprakisht procesuohen dhe virusi lizohet për
nxjerrjen e acidit nukleik. Tre gjenet specifike të SARS-CoV-2, përkatësisht korniza e hapur e leximit
(ORFla / b), proteina nukleokapsid (N) dhe gjenet e proteinave të zarfit , janë amplifikuar me
teknologjinë PCR. Gjenet e amplifikuara zbulohen me metodën fluoreshente. Kriteret për rezultatet
pozitive të TNC janë: gjenet ORFla / b pozitiv dhe / ose gjen N pozitiv / E.
Zbulimi i kombinuar i acidit nukleik nga lloje të shumta të mostrave mund të rrisë saktësinë e
diagnozës. Meqenëse pacientëve me konfirmuar një pozitiv dhe acidit nukleik ne traktin respirator,
rreth 30 - 40% janë detekti bimor nukleik nivelet acid dhe 50 - 60% janë detek tibilna acid nukleik
në feces.
Sidoqoftë, shkalla pozitive e zbulimit të acidit nukleik në urinë është mjaft e ulët. Testimi i
kombinuar i mostrave nga trakti respirator, feçeve, gjakut dhe mostrave të tjera është i dobishëm për
përmirësimin e ndjeshmërisë gjatë diagnostikimit të rasteve të dyshuara, monitorimit të efikasitetit
të trajtimit dhe administrimit të masave të izolimit pas pushimit në spital..

2 Izolimi i virusit dhe kultivimi
Kulturat e virusit duhet të kryhen në laborator nga niveli i kualifikuar biosigurisë BSL-3. Procesi,
shkurtimisht është I përshkruar si më poshtë: me rimbushjet mostrat e sputumit, feces, etj të marra
dhe të inokuluara në qelizat Vero-E6 për kulturën e viruseve. Efekti citopatik (SRE) vërehet pas
96 orësh. Zbulimi i acidit nukleik viral në mostër është një tregues i kulturës së suksesshme. Mer
Perspektiva mësuarit titre virus: pas hollimin përqendrimin standarde të virusit nga një faktor i 10 në
seri, përcaktohet TCID 50 nëpërmjet mikro - metodës citopatik. Në një rast tjetër, qëndrueshmëria
virale përcaktohet nga një njësi formuese e pllakave (PFU).
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3 Zbulimi i antitrupave në serum
Antitrupat specifikë prodhohen pas infeksionit me SARS-CoV-2. Metodat për përcaktimin e
antitrupave në serum përfshijnë: imunokromatografinë e arit koloidal, ELISA, imunosupresionin
kimilumineshenc, etj. Pozitiv serum specifik en IgM ose specifik titrim IgG ar ≥4 herë më të lartë në
fazën faljen se ajo në aftësive fazës akute AT mund të përdoren si nje kriteri diagnostike per dyshuar
pacientët me rezultat negativ e zbulimit te acidit nukleik. Gjatë ekzaminimit, IgM zbulohet 10 ditë
pas fillimit të simptomave, dhe IgG zbulohet 12 ditë pas fillimit të simptomave. Mbingarkesa e virusit
gradualisht zvogëlohet me rritjen e niveleve të antitrupave në serum.

4 Detektimi I serumeve inflamatore
Rekomandohe teste të C proteine -reactive, procalcitonin, feritinë, D - D Imeri numër I plotësuar
dhe numri i nënpopulacione dhe limfocitet, IL-4, IL-6, IL-10, TNF - α, INF- Ɣ tjetri tregues i statusit
të inflamacionit dhe imunitetit, të cilat mund të ndihmojnë në vlerësimin e progresit klinik dhe
tendencën për tu përkeqësuar, si dhe të sigurojë një bazë për krijimin e një strategjie trajtimi.
Shumica e pacientëve me COVID-19 kanë normal dhe nivelet e procalcitonin në rritjen dukshëm
nivelet e C proteinave -reactive. Nivele të shpejta dhe të ngritura dukshëm të proteinës reaktive C
janë tregues i një infeksioni të mundshëm sekondar. Nivelet e nivelit D - d janë ngritur ndjeshëm në
raste të rënda, që është një faktor potencial rreziku për prognozë të dobët. Pacientët me nivele të
ulëta të limfociteve totale në fillimin e sëmundjes zakonisht kanë një prognozë të dobët. Pacientët
e rëndë kanë një rënie progresive të numrit të limfociteve në gjakun periferik. Nivelet e IL-6 dhe IL-10
janë ngritur ndjeshëm në pacientët e rëndë. Monitorimi i risive të IL-6 dhe IL-10 është i dobishëm në
vlerësimin e rrezikut të përparimit në një gjendje të rëndë.

5 Zbulimi i infeksioneve sekondare bakteriale dhe kërpudhore
Pacientët e rëndë dhe me sëmundje kritike janë të prirur ndaj infeksioneve sekondare bakteriale ose
kërpudhore. Mostrat e kultivimit duhet të mblidhen nga vendi i infeksionit. Nëse ekziston dyshimi
i infeksionit sekondar pulmonare, pështymë iskashlan thellësinë e mushkërive, tracheal aspirateve,
bronchoalveolar Lavage dhe furçë mostrat e marra fuqizuar kulturën. Hemokultura në kohë duhet
të kryhet te pacientët me temperaturë të lartë të trupit. Kimiokulturat me vena të thella ose kateter
duhet të kryhen kur dyshohet sepsë në pacientët me një kateter të futur. Rekomandohet që të
merret gjaku për testin G dhe testi GM të paktën dy herë në javë, përveç kulturës së kërpudhave.

6 Siguria e laboratorit
Masat paraprake të sigurisë biologjike duhet të përcaktohen bazuar në nivelin e ndryshëm të rrezikut
në procesin e ekzaminimit. Kujdesi personal duhet të bëhet në përputhje me procedurat e mbrojtjes
laboratorike BSL-3 kur marrjen e mostrave nga trakti respirator, zbulimin e acidit nukleik dhe kulturën
e virusit. Mbrojtja personale sipas procedurave BSL-2 duhet të bëhet për teste biokimike, imunitare
dhe teste të tjera laboratorike rutinore. Mostrat duhet të transportohen në tanke dhe kuti speciale
transporti që plotësojnë standardet e sigurisë biologjike. Të gjitha mbeturinat laboratorike duhet të
autoklavohen rreptësisht.
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IV.IV.Aplikimi
i bronkoskopisë
në diagnostikimin
dhe menaxhimin
e pacientëve me
Application
of Bronchoscopy
in the Diagnosis
and
COVID-19
Management of COVID-19 Patients
Bronkoskopia fleksibile përdoret gjerësisht, e lehtë për t’u përdorur dhe tolerohet lehtësisht nga
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Bronchoscopic views of extensive bronchial mucosal hyperemia, swelling, mucus-like
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V. Diagnosis and Clinical Classiﬁcation of COVID-19

V. Diagnoza dhe klasifikimi klinik i COVID - 19

Early diagnosis,
treatment
andizolimi
isolation
should
be besuar
carriedObed
out whenever
Diagnoza
e hershme,
trajtimi dhe
të jetë
me Dr.
kur është epossible.
mundur. Dynamic
Monitorimi
monitoring
of të
lung
imaging,indeksit
oxygenation
index and
cytokinetëlevels
arejanë
helpful
for early
dinamik
i imazhit
mushkërive,
të oksigjenimit
dhe niveleve
citokinës
të dobishme
për
identiﬁcation
of patients
who mayqë
develop
into
severe and
critical
A positive
result of i
identifikimin
e hershëm
të pacientëve
mund të
përparojnë
në raste
të cases.
rënda ose
kritike. Standardi
the nucleic acid of SARS-CoV-2 is the gold standard for the diagnosis of COVID-19. However,
artë për diagnostikimin e COVID- 19 është rezultati pozitiv i TNC i SARS-CoV-2. Sidoqoftë, duke pasur
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Kriteret diagnostikuese ndjekin Protokollet e Diagnostifikimit dhe Trajtimit COVID-2019. Diagnoza
bazohet në historinë epidemiologjike (përfshirë transmetimin e grupeve), manifestimet klinike (ethe,
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dhe simptomat e frymëmarrjes), imazhin e mushkërive, dhe rezultatet e zbulimit të acidit nukleik SARSCoV-2 dhe antitrupave specifikë të serumit.

Klasifikimi klinik:
1 Formë e lehtë
Клиничките симптоми се благи и снимките не покажуваат знаци на пневмонија.

2 Formë e moderuar
Pacientët të pranishëm me simptoma të tilla si ethe dhe simptoma të rrugëve të frymëmarrjes, dhe
ka regjistrime të dukshme të pneumonisë.

3 Formë e rëndë
Të rriturit që plotësojnë cilindo nga kriteret e mëposhtme: Shkalla e frymëmarrjes ≥ 30 frymëmarrje
/ minutë; ngopja e oksigjenit ≤ 93% në pushim; presioni i pjesshëm i oksigjenit arterial (PaO2) /
përqendrimi i oksigjenit (FiO2) ≤ 300 mmHg. Pacientët me përparim të> 50% të lezioneve në imazhin
e mushkërive brenda 24 deri në 48 orë duhet të trajtohen si raste të rënda.

4 Forma kritike
Pacientët që plotësojnë të paktën një nga kriteret e mëposhtme: dështimi i frymëmarrjes që kërkon
ventilim mekanik; prania e shokut; Një tjetër dobësi e autoriteteve kërkojnë monitorim dhe trajtim
i Gabaonit.
Fazën e hershme: indeksi i oksigjenit mbi 100 mmHg në 50150 mmHg; ndërlikim i sistemit të
frymëmarrjes ≥30 ml / cmH 2 O; pa dobësi të organeve përveç mushkërive. Pacienti ka një shans
të lartë për shërim përmes terapisë aktive kundër viruseve dhe stuhive të citokinës, si dhe terapisë
simptomatike të njëkohshme.
Faza e ndërmjetme: indeksi i oksigjenit mbi 60 mmHg ≤100 mmHg; ndërlikim i sistemit të
frymëmarrjes ≥15 ml / cmH 2 O; Komplikimet mund të shkaktohen nga mosfunksionimi i butë ose
i moderuar i organeve të tjera.
Faza e vonë: indeksi i oksigjenit ≤60 mmHg; ndërlikim i sistemit të frymëmarrjes ≥15 ml / cmH 2 O;
konsolidimi i mushkërive difuze që kërkon oksigjenimin e membranës ekstrakorporale (EKMO); ose
dështimi i organeve të tjera vitale. Rreziku i vdekshmërisë është rritur ndjeshëm.

VI. Trajtimi antiviral për heqjen në kohë të patogjenëve
Trajtimi i parakohshëm antiviral mund të zvogëlojë incidencën e rasteve të rënda dhe kritike. Edhe
pse nuk ka prova klinike për ilaçe efektive antivirale, strategjitë aktuale antivirale të bazuara në
karakteristikat SARS-CoV-2 janë miratuar në përputhje me protokollet diagnostikuese dhe trajtuese të
COVID-19: Parandalimi, Kontrolli, Diagnostifikimi dhe Menaxhimi..
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1 Terapia antivirale
Në FAHZU, lopinavir / ritonavir (2 kapsula çdo 12 orë, me gojë) në kombinim me arbidol (200 mg çdo
2 orë) u përdorën si një regjim fillestar. Si rezultat i kësaj terapie në 49 pacientë në spitalin tonë,
periudha mesatare deri në marrjen e testit të parë negativ për acidin nukleik viral ishte 12 ditë (95%
Cl: 8-15 ditë). Periudha deri në rezultatin negativ të testit të acidit nukleik (negativ më shumë se 2
teste radhazi në intervalin ≥24h.) Ishte 13.5 ditë (95% Cl: 9.5-17.5 ditë).
Nëse regjimi bazë i terapisë nuk është i efektshëm, fosfati klorokinik mund të përdoret për njerëzit
midis moshës 18-65 vjeç (pesha ≥ 50 kg; 500 mg dy herë në ditë; pesha ≤ 50 kg: 500 mg dy herë në
ditë për dy ditët e para dhe 500 mg çdo ditë për pesë ditët e ardhshme).
Nebulizimi i Interferonit rekomandohet në protokollet e diagnostikimit dhe trajtimit të COVID-19.
Rekomandohet të kryhet në departamente me presion negativ në vend se në departamente të
përgjithshme, për shkak të mundësisë së transferimit të aerosoleve.
Darunavir / cobicistat ka një farë veprimtarie antivirale në një test shtypjeje të virusit vitro , që
shihet përmes përvojave me pacientët me AIDS, dhe efektet anësore janë relativisht të buta. Për
pacientët që janë jotolerant ndaj lopinavir / ritonavir, pas konsiderimit etik është vendosur që një
mundësi alternative është darunavir / cobicistat (1 tabletë në ditë) ose favipiravir (doza fillestare prej
1.600 mg e ndjekur nga 600 mg tre herë në ditë). Përdorimi i njëkohshëm i tre ose më shumë ilaçeve
antivirale nuk rekomandohet.

2 Rrjedha e trajtimit
Trajtimi i fosfatit me klorokin nuk duhet të zgjasë më shumë se 7 ditë. Kursi i trajtimit me terapi të
tjera ende nuk është përcaktuar dhe zakonisht zgjat rreth 2 javë.
Ilaçet antivirale duhet të ndërpriten nëse më shumë se tre herë rezultate negative TN janë marrë
nga mostrat e pështymës.

VII. Terapia antishok dhe trajtimi i hipoksemisë
Në përparimin nga faza e rëndë në atë kritike, pacientët mund të zhvillojnë hipoksemi të rëndë,
kaskadën e citokinës dhe infeksione serioze që mund të zhvillohen në shok, çrregullime të perfuzionit të
indeve dhe madje edhe dështim të shumëfishtë të organeve. Trajtimi ka për qëllim rihidratimin. Sistemi
artificial i mbështetjes së mëlçisë (ALSS) dhe pastrimi i gjakut mund të zvogëlojnë në mënyrë efektive
ndërmjetësuesit inflamatorë dhe kaskadën e citokinës dhe të parandalojnë shokun, hipokseminë dhe
sindromën e shqetësimit të frymëmarrjes.

1 Përdorimi i glukokortikideve sipas nevojës
Mundësia e përdorimit të duhur dhe afatshkurtër të kortikosteroideve në pacientët me pneumoni
të rëndë COVID-19 duhet të konsiderohet sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë që të
frenohet kaskada e citokinës dhe të parandalohet përparimi i mëtutjeshëm i sëmundjes. Sidoqoftë,
përdorimi i dozave të larta të glukokortikideve duhet të shmanget për shkak të efekteve anësore
dhe komplikimeve.
1.1 Indikacioni për kortikosteroidet
1. Pacientët në fazë të rëndë dhe kritike;
2. Pacientët me ethe të vazhdueshme të lartë (mbi 39 ° C);
3. Pacientët që treguan ndotur dobësimi CT si " gotë qumësht ", ose më shumë se 30% të mushkërive
janë të prekura;
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4. Pacientët në të cilët CT treguan përparim të shpejtë (përfshirja e më shumë se 50% të mushkërive
në regjistrime brenda 48 orëve);
5. Pacientët në të cilët IL-6 është mbi U 5 ULN (vlerat e dhëmbit mbi kufirin e sipërm të normales).
1.2 Zbatimi i kortikosteroideve
Për fillestarët, metilprednisoloni rekomandohet në mënyrë intravenoze me një dozë prej 0.75 deri
1.5 mg / kg një herë në ditë (gati 40 mg një herë ose dy herë në ditë). Sidoqoftë, metilprednizoloni
në një dozë prej 40 mg çdo 12 orë mund t'u jepet pacientëve me rënie të temperaturës së trupit ose
pacientëve me citokina të ngritura ndjeshëm në një dozë rutinale të steroidëve. Metilprednizoloni
mund të jepet në një dozë prej 40-80 mg çdo 12 orë në pacientët me sëmundje kritike. Mbani një
sy të ngushtë në temperaturën e gjakut, ngopjen e oksigjenit në gjak, numërimin e plotë të gjakut,
proteinën reaktive C, citokinat, profilin biokimik dhe CT të mushkërive çdo 2 deri në 3 ditë gjatë
trajtimit sipas nevojës. Doza e metilprednizolonit duhet të përgjysmohet çdo 3 deri në 5 ditë nëse
gjendja e pacientit përmirësohet, temperatura e trupit normalizohet, ose lezione të CT tërhiqen
ndjeshëm. Metilprednizoloni oral (Medrol) rekomandohet një herë në ditë, kur doza intravenoze
zvogëlohet në 20 mg në ditë. Terapia kortikosteroide nuk është përcaktuar saktësisht; disa ekspertë
sugjerojnë ndërprerjen e terapisë kortikosteroide kur pacientët pothuajse shërohen.
1.3 Kushtojini vëmendje të veçantë:
1. Testimi i kryerjes së tuberkulozit përmes analizës T-SPOT, hepatitit C dhe hepatitit B përmes
analizës së antitrupave përpara se të fillohet terapia kortikosteroide;
2. Mendoni se përdorni përdorimin e frenuesve të pompës proton për të parandaluar komplikimet;
3. Për monitorimin e glicemisë. Vlera të larta për t’u trajtuar me insulinë sipas nevojës;
4. Korrigjoni kalium të ulët në serum;
5. Të monitorojë rregullisht funksionimin e mëlçisë;
6. Mund të shfrytëzohet mjekësia tradicionale kineze, barishte mund të përdoren për pacientët
me djersë;
7. Sedativët dhe hipnotikët mund të përdoren përkohësisht për pacientët me çrregullime të gjumit.

2 Trajtimi me mëlçi artificiale për të shtypur kaskadën e citokinës
Sistemi artificial i mbështetjes së mëlçisë (ALSS) mund të shkëmbejë plazmën, adsorbimin,
perfuzionin dhe filtrimin e ndërmjetësuesve inflamatorë siç janë endotoksinat dhe substancat e
dëmshme metabolike me peshë molekulare të ulët ose të mesme. Ai gjithashtu mund të sigurojë
albumin në serum, faktorët e koagulimit, ekuilibrin e vëllimit të lëngjeve, elektrolitet dhe ekuilibrin
acid-bazë dhe të ndikojë në stuhinë e citokinës, tronditjen, pneumoninë dhe më shumë. Mund të
ndihmojë në përmirësimin e funksionit të shumë organeve, përfshirë mëlçinë dhe veshkat. ALSS
mund të rrisë suksesin në trajtim dhe të zvogëlojë vdekshmërinë në pacientët e rëndë.
2.1 Tregimet ALSS
1. Niveli i indikatorit të inflamacionit të serumit (siç është IL-6) është U 5 ULN ose shkalla e rritjes
është ≥1 (një herë) në ditë;
2. Zbuloni zonën e prekur të CT ose X-ray të mushkërive ka përparim ≥ 10% në ditë;
3. Duhet një sistem mbështetës artificial i mëlçisë është i nevojshëm për të trajtuar sëmundjet
ekzistuese.
Pacientët që plotësojnë kriteret 1 + 2 ose pacientët që plotësojnë kriteret 3..
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2.2 Kundërindikimet
Nuk ka kundërindikacion absolut për trajtimin e pacientëve në gjendje kritike. Sidoqoftë, ALSS
duhet të shmanget në situatat vijuese:
1. Sëmundje me gjakderdhje të rëndë ose koagulim intravaskular të shpërndarë;
2. Në personat me një shkallë të lartë të alergjisë ndaj përbërësve të gjakut ose ilaçeve të përdorura
në procesin e trajtimit, siç janë plazma, heparina dhe protamina;
3. Me sëmundje akute cerebrovaskulare ose dëmtim i rëndë i kokës;
4. Smundje kronike të zemrës, klasifikimi i funksionit kardiak ade Klasa III;
5. Hyp Hipotension i pakontrolluar dhe shoku;
6. Aritmi e rëndë.
Shkëmbimi i plazmës në kombinim me adsorbimin plazmatik ose tërheqje molekulare plazmatike të
dyfishtë, perfuzionit dhe filtrimit rekomandohet sipas gjendjes së pacientit. Gjatë ALSS, duhet të
shkëmbehen 2,000 ml plazma. Procedurat e hollësishme të punës mund të gjenden në "Konsensusi i
Ekspertit për Zbatimin e Sistemit të Pastrimit të Gjakut Artificial në Trajtimin e Pneumonisë Coronavirus
të Rënda dhe Kritike".
ALSS zvogëlon ndjeshëm kohën që pacientët me sëmundje kritike do të kalojnë në EIL. Normalisht,
nivelet e citokinës në serum si IL-2 / IL-4 / IL-6 / TNF-α zvogëlohen ndjeshëm, dhe ngopja e oksigjenit
përmirësohet ndjeshëm pas ALSS.

3 Terapia e oksigjenit për hipokseminë
Hipoksemia mund të ndodhë si rezultat i funksionimit të çrregulluar të frymëmarrjes nga COVID-19.
Trajtimi i plotësimit të oksigjenit mund të korrigjojë hipokseminë dhe të zvogëlojë dëmtimin e
organeve dytësore të shkaktuara nga çrregullimet e frymëmarrjes dhe hipoksemia.
3.1 Terapia e oksigjenit
1. Monitorim i vazhdueshëm i ngopjes me oksigjen gjatë terapisë me oksigjen
Disa pacientë nuk kanë të dëmtuar funkcionet e oksigjenimit në fillimin e infeksionit, por mund
të pësojnë përkeqësim të shpejtë të oksigjenimit me kalimin e kohës. Prandaj, rekomandohet
monitorim i vazhdueshëm i ngopjes me oksigjen para dhe gjatë terapisë me oksigjen.
2. Terapia e oksigjenit sa më shpejt të jetë e mundur
Terapia e oksigjenit nuk është e nevojshme për pacientët me ngopje (SpO2) më të madhe se 93%
ose për pacientët pa simptoma të dukshme të çrregullimit të frymëmarrjes pa terapi me oksigjen.
Rekomandohet fuqimisht për pacientët me simptoma të çrregullimit të frymëmarrjes. Duhet të
theksohet se disa pacientë të sëmurë rëndë me PaO2 / FiO2 <300 mmHg nuk treguan simptoma të
çrregullimit të frymëmarrjes.
3. Qëllimi i terapisë me oksigjen
Qëllimi i terapisë me oksigjen është të ruajë ngopjen e oksigjenit (SpO2) në 93% -96% në pacientët
pa sëmundje kronike të mushkërive dhe në 88% -92% në pacientët me insuficiencë kronike të
mushkërive tip II. Në veçanti, përqendrimi i oksigjenit duhet të rritet në 92% -95% në pacientët, të
cilëve SpO2 shpesh I bie në 85% gjatë aktiviteteve ditore.
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4. Kontrolli i terapisë me oksigjen
PaO2 / FiO2 është një tregues i ndjeshëm dhe i saktë i funksioneve të oksigjenimit. Stabiliteti dhe
aftësia për të monitoruar FiO2 janë shumë të rëndësishme në pacientët me përparim të sëmundjes,
dhe PaO / FiO2 është nën 300 mmHg. Në raste të tilla, trajtimi më i dëshirueshëm është terapia e
oksigjenit.
Terapia me kanalin e hundës me rrjedhë të lartë (HFNC) rekomandohet në pacientët me: SpO2
<93%; PaO / FiO2 <300 mmHg (1 mmHg = 0,133 kPa); shkalla e frymëmarrjes> 25 herë në minutë kur
janë të shtrirë në shtrat; ose me përparim të theksuar gjatë kontrrolit me rreze X. Pacientët duhet të
mbajnë një maskë kirurgjikale gjatë trajtimit të HFNC. Terapia e oksigjenit HFNC duhet të fillohet në
një nivel të ulët dhe gradualisht të rritet në 40-60 L / min kur PaO2 / FiO2 është mes 200-300 mmHg
në mënyrë që pacienti të mos ndiejë shtrëngim në gjoks dhe gulçim. Rrjedha fillestare prej të paktën
60 L / min duhet t'u jepet menjëherë pacientëve me çrregullimit të dukshëm të frymëmarrjes.
Intubacioni endotracheal varet nga përparimi i sëmundjes, statusi sistemik dhe komplikimet
në pacientë të qëndrueshëm por me një indeks të ulët oksigjenimi (<100 mmHg). Prandaj, është
veçanërisht e rëndësishme të bëni një vlerësim të hollësishëm të gjendjes klinike të pacientëve
përpara se të merrni ndonjë vendim. Intubacioni endotracheal duhet të kryhet në rastin më të shpejtë
të mundshëm në pacientët me një indeks oksigjeni nën 150 mmHg, përkeqësim të simptomave të
çrregullimit të frymëmarrjes, ose mosfunksionim të organeve të shumta brenda 1 deri në 2 orë pas
rrjedhës së lartë (60 L / min) dhe shumë i përqendruar ( > 60%) Terapia e oksigjenit HFNC.
Pacientët e moshuar (> 60 vjeç) me komplikime të shumëfishta ose PaO2 / FiO2 nën 200 mmHg
duhet të trajtohen me EIL..
3.2 Ventilimi mekanik
1. Ventilimi jo-invaziv (VJI)
VJI nuk rekomandohet fuqimisht te pacientët me COVID-19 të cilët kanë dështuar në trajtimin me
HFNC. Disa pacientë të rëndë përparojnë me shpejtësi në ARDS. Presioni i tepërt nga inflamacioni
mund të shkaktojë distestim të gastritit dhe intolerancën, e cila mund të çojë në aspirimin e
mushkërive, gjë që mund të përkeqësojë gjendjen e mushkërive. Përdorimi afatshkurtër (më pak se 2
orë) i VJI duhet të monitorohet nga afër nëse pacienti ka dështim të majtë akut të zemrës , sëmundje
kronike obstruktive pulmonare (SKOP), ose është imunokompromituar. Intubacioni duhet të kryhet
sa më shpejt që të jetë e mundur nëse simptomat e çrregullimit të frymëmarrjes nuk përmirësohen
ose PaO2 / FiO2 nuk monitorohet.
Rekomandohet VJI dysistemore. Një filtër virusi duhet të vendoset midis maskës dhe valvulës së
shkarkimit kur kryeni një VJI me një tub të vetëm. Duhet të zgjidhen maska të përshtatshme për të
zvogëluar rrezikun e përhapjes së virusit nëpër ajër përmes maskës.
2. Ventilimi mekanik invaziv

 Parimet e ventilimit mekanik invazive në pacientët e sëmurë rëndë
Kur trajtoni pacientët me COVID-19, është e nevojshme të keni një ekuilibër midis nevojës për ventilim
dhe oksigjenimit dhe rrezikut të dëmtimit mekanik të mushkërive të shoqëruara me ventilim.
Vëllimi i frymemarrjes (TV) duhet të vendoset saktësisht 4 - 8 ml / kg. Në përgjithësi, sa më i ulët
përputhshmëria e mushkërive, aq më i ulët duhet të jetë vëllimi respirator.
Të ruhet presioni i platformës <30 cmH2O (1 cmH2O = 0.098 kPa), si dhe presioni fillestar <15cmH2O.
Vendosni PEEP sipas protokollit ARDS.
Frekuenca e ventilimit: 18-25 herë në minutë. Lejohet hiperkapnia e moderuar.
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Administroni qetësimin, analgjezinë ose relaksimin e muskujve nëse vëllimi i frymëmarrjes, presioni
i platformës dhe presioni fillestar janë shumë të larta..

 Manovra “Rekrutimi"
Manovra e Rekrutimit përmirëson shpërndarjen heterogjene të lezioneve të mushkërive te pacientët
me ARDS. Sidoqoftë, mund të rezultojë në komplikime serioze të frymëmarrjes dhe qarkullimit të
gjakut, prandaj nuk rekomandohet zakonisht. Është e nevojshme të vlerësohet përputhshmëria
pulmonare para se të aplikoni këtë manovër.
3. Ventilimi në shtrat (i shtrirë në stomak)
Shumica e pacientëve me sëmundje kritike me COVID-19 reagojnë mirë ndaj ventilimit në një
pozicion në stomak, me përmirësim të shpejtë të oksigjenimit të mushkërive dhe mekanikës së saj.
Ventilimi në stomak rekomandohet si një strategji rutinë për pacientët me PaO2 / FiO2 <150 mmHg
ose me manifestime të dukshme tek imazhet pa kontraindikacione. Kohëzgjatja e rekomanduar e
ventilimit në stomak është më shumë se 16 orë çdo herë. Ventilimi në stomak mund të ndalet nëse
vlerat e PaO2 / FiO2 mbetet më i madh se 150 mmHg për më shumë se 4 orë kur pacienti është shtrirë
në shpinë. Në gjendjen e zguar, pozicioni i ventilimit në stomakt mund të testohet në pacientët të
cilët nuk kanë qenë intubuar ose nuk tregojnë çrregullime të dukshëm të frymëmarrjes, por kanë
oksigjenim të dëmtuar ose kanë konsolidim gravitacional në varësi të pozitës së mushkërive gjatë
inçizimit. Rekomandohet 4 orë çdo herë. Ky pozicion mund të aplikohet disa herë në ditë në varësi
nga efektet dhe tolerancës.
4. Parandalimi i regurgitimit dhe aspirimit
Kërkohet një kontroll rutinë i vëllimit të mbetur gastritik dhe funksionit gastrointestinal. Ushqimi
i duhur enteral rekomandohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Rekomandohen të ushqyerit
nazointestinal dhe dekompresioni i vazhdueshëm nazogastrik. Dieta enterale duhet të vonohet dhe
aspirimi duhet të bëhet me një shiringë 50 ml para transmetimit. Nëse nuk ka kundërindikacione,
rekomandohet një pozicion gjysmë i ulur prej 30 °.
5. Ballafaqimi me lëngjet
Barra e tepërt e lëngjeve përkeqëson hipokseminë tek pacientët me COVID-19. Për të zvogëluar
eksudimin pulmonar dhe për të përmirësuar oksigjenimin, sasia e lëngut (terapi kufizuese e lëngut)
duhet të kontrollohet rreptësisht duke siguruar perfuzionin e pacientit.
6. Strategjitë e parandalimit të pneumonisë të shoqëruara me ventilimin (PSV)
Strategjitë e PSV duhet të ndiqen rreptësisht:

 Zgjidhni numrin e duhur të tubave endotracheale;
 Përdorni një tub endotracheal me aspiratë subglotike (një herë në 2 orë, gjithmonë aspironi me
një shiringë të zbrazët 20 ml);

 Vendoseni tubin endotracheal në pozicionin dhe thellësinë e duhur, fiksojeni saktë dhe shmangni
tërheqjen;

 Mbani presionin e kafos në 30 - 35 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) dhe kontrolloni çdo 4 orë;
Monitoroni presionin e kafos dhe kushtojini vëmendje kondensatët kur ndryshoni pozicionin (dy
persona që punojnë së bashku për të hedhur dhe derdhur kondensatën në një enë të mbyllur që
përmban një tretje dezinfektuese të klorit të bërë më parë); hiqni sekretet e grumbulluara në ballon;

 Pastroni sekretimet e gojës dhe hundës në kohën e duhur.

secretions accumulated in the airbag;
⑥ Clean up secretions from the mouth and nose timely.
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Weaning
of Ventilation

Sedatives is reduced and discontinued before awakening when the patient’s PaO2/FiO2 is
more than 150 mmHg. Intubation withdrawal should be performed as earlier as possible
if permitted. HFNC or NIV is used for sequential respiratory support after withdrawal.

VIII.Përdorimi
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of Antibiotics
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based on their conditions. Antibiotics can be used with discretion in patients who have the
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një dozë prej mg ≥ 20 mg x 7d (si prednison). Antibiotikët që potencialisht mund të përdoren në këto
situata janë: quinolones, cehpalothins të gjeneratës së dytë ose të tretë, frenuesit β-laktamaza, dhe
të tjerët. Antibiotikët duhet të përdoren për të parandaluar infeksionin bakterial në pacientët me
sëmundje kritike, veçanërisht ata me ventilim mekanik invaziv. Antibiotikë të tillë si carbapenems,
frenuesit β-laktamaza, linezolidi dhe vankomicina mund të përdoren në pacientët me sëmundje
kritike, sipas faktorëve individualë të rrezikut.

Simptomat, shenjat dhe treguesit e pacientit, të tilla si një fotografi e plotë e gjakut, proteina
reaktive dhe procalcitonin, duhet të monitorohen nga afër gjatë trajtimit. Kur shihet një ndryshim
në gjendjen e pacientit, duhet të bëhet një vlerësim klinik gjithëpërfshirës. Nëse nuk mund të
përjashtohet infeksioni sekondar, duhet të merren mostra të strishës, kulturën, acidin nukleik,
antigjenin dhe testimin e antitrupave për të përcaktuar agjentin infektues sa më shpejt që të jetë
e mundur. Antibiotikët mund të përdoren në mënyrë empirike në rastet e mëposhtme: ①rritje të
ekskretimit, ngjyrës më të errët të pështymës, sidomos pështymës me qelb të verdhë; ② rritje e
temperaturës së trupit e cila nuk është rezultat i përkeqësimit të sëmundjes fillestare; ➂ rritje
e konsiderueshme e leukociteve dhe / ose neutrofileve; ➃ Procalcitonin ≥ 0,5 ng / ml; ➄ Për
përkeqësimin e indeksit të oksigjenimit ose keqësimit të qarkullimit të gjakut që nuk shkaktohet nga
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infeksioni viral; dhe kushte të tjera që dyshohet se janë shkaktuar nga infeksione bakteriale.
Disa pacientë me COVID-19 janë në rrezik për infeksione dytësore të kërpudhave si rezultat i
imunitetit të dëmtuar qelizor, përdorimit të glukokortikoideve dhe / ose antibiotikëve me spektër
të gjerë. Është e nevojshme të kryhen analiza mikrobiologjike të sekrecioneve të frymëmarrjes,
duke përfshirë marrjen e strishës dhe përgatitjen e kulturave në pacientët me sëmundje kritike;
dhe analiza e gjakut D-glukozë (G-test) dhe galaktomannan (GM-test) ose lavat bronkoalveolare në
pacientët e dyshuar.
Është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje kandidiazës invazive të mundshme dhe të bëhet
përfshirja në kohë e terapisë antifungale. Flukonazoli ose Echinocandin mund të përdoren në
rastet e mëposhtme: ① Tek pacientët që marrin antibiotikë me spektër të gjerë për shtatë ditë ose
më gjatë; ② Te pacientët me ushqim parenteral; ③ tek pacientët që i nënshtrohen ekzaminimit
ose trajtimit invaziv; ➃ Tek pacientët, mostra e të cilëve është marrë nga dy ose më shumë pjesë
të trupit tregon një kulturë pozitive të Candida; ➄ Në pacientët me rritje të konsiderueshme të
rezultateve të testit G.
Duhet të merren parasysh aspergilloza pulmonare invazive e kujdesshme. Terapia kundër
kërpudhave, për shembull me Voriconazole, Posaconazole, ose Echinocandin, mund të përdoret në
rastet e mëposhtme: ① në pacientët që marrin glukokortikoid për shtatë ose më shumë ditë; ②Te
pacientët me agranulocitozë; ③ Te pacientët që kanë sëmundje pulmonare obstruktive kronike dhe
kanë kulturë pozitive të aspergillus në kampionin e rrugëve të frymëmarrjes; ➃ Në pacientët që kanë
rritur ndjeshëm rezultatet e testit GM.

IX. Lidhja midis mikroflorës së zorrëve dhe mbështetjes ushqyese
Disa pacientë me COVID - 19 përjetojnë simptoma gastrointestinale (të tilla si dhimbje barku dhe
diarre) si rezultat i infeksionit viral të drejtpërdrejtë të mukozës së zorrëve ose indirekte si rezultat i
terapisë antivirale dhe anti-infektive. Rastet e ekuilibrit mikroekologjik të zorrëve të çrregulluara janë
vërejtur në pacientët me COVID-19, i cili manifestohet me një ulje të konsiderueshme të baktereve
probiotikë të zorrëve, siç janë laktobacili dhe bifidobakteriumi. Pabarazia mikrobiologjike e zorrëve
mund të çojë në mbingarkesë bakteriale dhe infeksion sekondar, prandaj është e rëndësishme të
ruani një ekuilibër në bioflora e zorrëve me një modulues mikroekologjik dhe ushqimin e duhur.
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1 Ndërhyrjet mikroekologjike
1. Ndërhyrjet mikroekologjike mund të zvogëlojnë zhvendosjen bakteriale dhe infeksionet dytësore
bakteriale. Ato mund të rrisin praninë e florës dominuese gastrointestinale, të pengojnë
zhvillimin e baktereve patologjike, të zvogëlojnë prodhimin e toksinave dhe të zvogëlojnë numrin
e infeksioneve të shkaktuara nga prishja e mikroflorës së zorrëve.
2. Ndërhyrjet mikroekologjike mund të çojnë në përmirësim të simptomave gastrointestinale
te pacientët. Ato mund të zvogëlojnë sasinë e ujit të humbur me jashtëqitje të lëngshme, të
përmirësojnë konsistencën e feçeve, të zvogëlojnë shpeshtësinë e defekimit dhe të zvogëlojnë
diarrenë duke penguar atrofinë e zorrëve.
3. Spitalet që kanë burime të mjaftueshme mund të bëjnë analiza të florës së zorrëve. Kjo do të
kontribuojë në zbulimin e hershëm të çrregullimeve dhe marrjen e masave të duhura: rregullimin
e dozës së antibiotikëve, futjen e probiotikëve në terapi. E gjithë kjo mund të zvogëlojë shanset
e zhvendosjes bakteriale të zorrëve dhe infeksioneve gastrointestinale.
4. (Sigurimi i ndihmës ushqyese është një hap i rëndësishëm në ruajtjen e mikroflorës së zorrëve.
Duhet të sigurohet në kohën e duhur, duke marrë parasysh rreziqet ushqyese, funksionin
gastrointestinal dhe rreziqet e aspiracionit.

2 Mbështetje Nutritive
Pacientët me formë të rëndë dhe kritike COVID-19 janë ata me rrezikun më të lartë nutritiv.
Vlerësimi i hershëm i rreziqeve ushqyese, funksionimi gastrointestinal dhe rreziku i aspirimit, si dhe
futja në kohë e ushqimit parenteral janë hapa të rëndësishëm drejt përmirësimit të prognozës për
këta pacientë.
1. Ushqimi oral zgjidhet kudo që të jetë e mundur. Në këtë mënyrë, sigurohet mbështetje ushqyese,
por sigurohen edhe përfitime të tjera: funksioni i mirë i zorrëve, përmirësimi i barrierës mukoze
dhe imuniteti i zorrëve dhe mirëmbajtja tek mikroflora e zorrëve.
2. (2) Ushqimi enteral praktikohet te pacientët e rëndë dhe kritikë. Këta pacientë shpesh kanë
dëme akute gastrointestinale si distension abdominal, diarre dhe gastroparesis. Në pacientët me
intubacion trake, është e dëshirueshme të kryhet një dietë post-pilorike me një sondë inzestinale.
3. Përzgjedhja e një zgjidhje për ushqimin enteral. Pacientët me dëmtim të mukozës gastrointestinale
duhet të përgatiten zgjidhje me peptide të predispozuar për shkak të resorbimit dhe përdorimit
të tyre të lehtë të zorrëve. Për pacientët me funksion relativisht të mirë gastrointestinal, mund
të përgatiten zgjidhje të plota proteinike dhe një indeks të lartë kalori. Zgjidhjet që sigurojnë një
kontroll të mirë të glicemisë duhet të zgjidhen për pacientët me hiperglicemi.
4. Nevojat për energji: 25-30 kalori për kilogram të peshës trupore me përmbajtje proteine prej
1,2-2,0 g / kg në ditë.
5. Metoda e furnizimit. Rekomandohet të aplikoni tretësirën me një shpejtësi konstante, duke
filluar me një dozë më të vogël që rritet gradualisht. Nëse është e mundur, zgjidhja ushqyese
enterale duhet të ngrohet për të zvogëluar shkallën e intolerancës.
6. Pacientët e moshuar në rrezik të lartë të aspirimit ose pacientët me distension të theksuar
të barkut mund të vendosen përkohësisht në ushqimin parenteral. Ndërsa gjendja e tyre
përmirësohet, ushqyerja parenterale duhet të zëvendësohet gradualisht nga ushqimi enteral ose
oral.
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X. Mbështetje ECMO për pacientët me COVID-19
COVID-19 është një sëmundje e re, shumë ngjitëse që sulmon kryesisht alveolat pulmonare dhe
çon në dëmtimin e mushkërive dhe dështimin e frymëmarrjes në pacientët me sëmundje kritike.
Për aplikimin e oksigjenimit të membranës ekstrakorporale (ECMO) në trajtimin e pacientëve
COVID-19, stafi mjekësor duhet t'i kushtojë vëmendje sa vijon: koha dhe rëndësia e fillimit me kohë
të ndërhyrjes, terapia antikoagulante dhe rreziku i gjakderdhjes, koordinimi me ventilimin mekanik,
KE pacient i zgjuar dhe rehabilitimi i hershëm, strategji kundër komplikimit.

1 ECMO dhe koha e ndërhyrjes
1.1. ECMO për shpëtimin e jetës
Kur pacienti është në ventilim mekanik, merren masat e mëposhtme: ventilimi protetik i mushkërive
dhe një pozicion I shtrirë në stomak (pacienti në stomak I shtrirë) për 72 orë. Nëse ndodh një nga
kushtet e mëposhtme, është e nevojshme të merret në konsideratë futja e ECMO në protokollin
terapeutik.
1. Pa02 / Fi02 <80 mm Hg (pavarësisht nga vlera PEEP)
2. Pplat ≤ 30 mm Hg, Pa CO2> 55 mm Hg;
3. Ndodhja e pneumotoraksit, "rrjedhje ajri" më e madhe se 1/3 e vëllimit (Tidal Vollume) që zgjat
më shumë se 48 orë.
4. Përkeqësimi i parametrave hemodinamikë duke dozuar norepinefrin më shumë se 1mcg / kg /
min);
5. Ringjallje kardiopulmonare dhe cerebrale - RKPC "in vitro" nën oksigjenimin e membranës
ekstrakorporale (ECPR).
1.2 ECMO mbështetëse
Në ata pacientë tek të cilët ventilimi mekanik afatgjatë nuk është i përshtatshëm, d.m.th nuk
arrihen rezultatet e dëshiruara, duhet të fillohet terapia mbështetëse ECMO sa më shpejt që të jetë
e mundur. ECMO mbështetëse duhet të merret parasysh në situatat e mëposhtme:
1. Zvoglim I pajtueshmërisë të mushkërive. Pas manovrës së "rekrutimit", pajtueshmëria e
mushkërive mbetet më pak se 10 ml / cmH2O;
2. Përkeqësimi i vazhdueshëm i pneumomediastinum ose emfizemës nënlëkurore. Parametrat
mekanikë të ventilimit nuk mund të zvogëlohen edhe pas 48 orësh.
3. Nëse Pa02 / Fi02 <100 mmHg dhe nuk mund të përmirësohet me metoda rutinë brenda 72 orëve.
1.3 ECMO e hershme te një pacient i zgjuar
ECMO e hershme në një pacient zgjuar mund të aplikohet për ata pacientë që kanë qenë në ventilim
mekanik me parametra të lartë për më shumë se shtatë ditë dhe që plotësojnë kriteret ECMO në
gjendjen e zgjimit:
1. Pacienti është plotësisht i vetëdijshëm. Pasi procedura i është sqaruar plotësisht, duke përfshirë
përgjegjësitë e tij në lidhje me të, ai jep pëlqimin e tij për të kërkuar atë.
2. Pacienti nuk ka sëmundje neuromuskulare
3. Rezultati i dëmtimit pulmonar sipas Murry> 2.5
4. Sekretimi pulmonar i moderuar. Intervali kohor midis dy aspiratave të rrugëve ajrore është> 4 orë
5. Hemodinamikisht e qëndrueshme, nuk kërkohen agjentë vazoaktivë gjatë terapisë.
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2 Metodat e kateterizimit
Për shkak se koha e mbështetjes ECMO në shumicën e pacientëve COVID-19 është më e gjatë se
7 ditë, metoda Seldinger duhet të përdoret sa më shumë që të jetë e mundur për të vendosur një
kateter venoz periferik të udhëhequr me ultratinguj. Kjo do të zvogëlojë gjakderdhjen dhe rrezikun
e infeksionit, veçanërisht në fazat e hershme të pacientëve me ECMO. Kateterizimi intravaskular
me angiomatominë venoze duhet të merret në konsideratë vetëm në pacientët, enët e gjakut të të
cilëve janë në gjendje të dobët, në pacientë që nuk mund të bëjnë kateterizim me ultratinguj, ose në
pacientë, metoda Seldinger e të cilëve ka dështuar.

3 Zgjedhja e mënyrës ECMO
1. Zgjedhja e parë për pacientët me insuficiencë të frymëmarrjes është mënyra VV (venozevenoze) e ECMO. Mënyra VA (venoze-arteriale) nuk duhet të jetë zgjidhja e parë, për shkak të
çrregullimeve të mundshme të qarkullimit të gjakut.
2. Për pacientët me pamjaftueshmëri të frymëmarrjes që kanë reanimim kardiopulmonar shoqërues
me PaO2 / FiO2 <100 mmHg, është mirë që të zgjidhni një mënyrë VAV (venoze-arteriale-venoze)
me rrjedhë> 6L / min dhe të mirëmbani V /A=0.5/0.5 brenda kufijve aktual.
3. Për pacientët me COVID-19 të cilët kanë dështim të rëndë të frymëmarrjes, e cila është e
ndërlikuar nga përkeqësimi i rëndë kardiovaskular, që çon në shok kardiogjene, duhet të zgjidhet
mënyra ECMO VA. Pastaj është e nevojshme IPPV - mbështetja mekanike e ventilimit dhe prandaj
ECMO tek pacient i zgjuar duhet të shmanget.

4 Rregullimi i rrjedhës dhe furnizimi i synuar i oksigjenit
1. Иницијалниот проток треба да биде > 80% од ударниот волумен (cardiac output (CO)), со
саморегулирачки циклус < 30%.
2. Целта е да се одржи SpO2 > 90%. FiO2 < 0.5 се постигнува со помош на механичка вентилација
или други видови на оксигенотерапија.
3. За да се осигура зададениот проток кај сите пациенти потешки од 80кг, треба да има
обезбедена венска линија со венски канили кои имаат минимален дијаметар 22-24Fr.

5 Rregullimi i ventilimit
Mirëmbajtja normale e ventilimit, duke rregulluar shkëmbimin e gazit:
1. Rrjedha fillestare ("rrjedhja") e përzierjes së gazit duhet të jetë në raportin 1: 1. Qëllimi kryesor
është të mirëmbani PaCO2 <45mmHg. Për pacientët me COPD, niveli i PaCO2 duhet të jetë më
pak se 80% e vlerave bazale.
2. (2) Shkalla e frymëmarrjes dhe frekuenca e frymëmarrjes (RR) duhet të mbahet për 10 deri në 20
frymëmarrje / min dhe pacienti nuk duhet të ankohet për gulçim.
3. (3) Përzierja e gazit në mënyrën V-A duhet të sigurojë një pH prej 7.35-7.45, vlera e gjakut jashtë
membranës së oksigjenit.

6 Terapia kundër koagulimit dhe parandalimi i gjakderdhjes
1. Në pacientët pa gjakderdhje aktive, pa gjakderdhje viscerale, dhe numërin e trombociteve> 50x
109 / L, doza fillestare e rekomanduar e heparinës është 50 U / kg.
2. Në pacientët me gjakderdhje aktive ose numër të trombociteve <50x 109 / L, doza fillestare e
rekomanduar e heparinës është 25 U / kg.
3. Qëllimi është të arrihet koha e aktivizuar e protrombinës parciale (aPPT) nga 40 deri në 60
sekonda. Përveç aPPT, duhet të merret në konsideratë trendi i ndryshimit të D-dimers.
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4. Ndërhyrjet pa heparin mund të kryhen në situatat vijuese: nëse mbështetja ECMO duhet të
vazhdojë, por ka gjakderdhje të rëndë ose aktive që duhet të kontrollohet; i gjithë sistemi duhet
të pajiset me heparinë, dhe rrjedhja e gjakut duhet të jetë më e madhe se 3 l / min. Kohëzgjatja e
rekomanduar është më pak se 24 orë. Pajisjet e zëvendësimit dhe harxhimet duhet të sigurohen
në kohë.
(4) Heparin-free operation may be performed in the following circumstances: the ECMO
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XI. Convalescent Plasma Therapy for COVID-19 Patients

XI. Terapia plazmatike konvalente tek pacientët me COVID - 19
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rajonale për trajtimin e pacientëve me COVID-19, ata kanë pasur një numër donatorësh plazma, si dhe
critically ill patients who need convalescent plasma treatment in our hospital.
një numër të mjaftueshëm të pacientëve kritikë që kanë nevojë për një trajtim të tillë.
1

1

Plasma collection

In addition to the common requirements of blood donation and procedures, the following details
should be noted.
Grumbullimi
i gjakut plazmatik

Përveç procedurave standarde të dhurimit të gjakut, duhet të merren parasysh detajet e mëposhtme:
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1.1 Donatorët
Të paktën dy javë pas rikuperimit dhe një herë të shkarkohet (TNC në një kampion sputum nga trakti
i poshtëm i frymëmarrjes është negativ ≥ 14 ditë). Mosha 18 ≤ 55 vjeç. Pesha> 50 kg (për burra) ose>
45 kg (për gratë). Të paktën një javë pas dozës së fundit të glukokortikideve. Më shumë se dy javë
nga dhurimi i fundit i gjakut.
1.2 Metoda e marrjes
Plazmafereza, 200 deri 400 ml çdo herë (në varësi të këshillimit mjekësor
1.3. Testimi i mostrave të marra
Përveç testit të përgjithshëm të cilësisë dhe testit të gjakut për sëmundjet e transmetueshme,
mostrat e gjakut duhet të testohen për:
3. ) SARS-CoV- 2 TNC
4. (2) Testim cilësor për antitrupat specifikë SARS-CoV - 2 IgM dhe IgG ( tretje 1: 160); testimi cilësor
i antitrupave totale ( tretje 1: 320). Nëse është e mundur, kurseni> 3 ml plazma për neutralizimin
eksperimental të virusit.
Duhet të kemi kujdes sim ë poshtë :
Duke krahasuar titrin për neutralizimin e virusit dhe zbulimin sasior të IgG me kemilumineshencën,
u zbulua se zbulimi aktual i antitrupave IgG specifike të SARS-CoV - 2 nuk demonstruan plotësisht
aftësinë e plazmës për të neutralizuar virusin. Prandaj, rekomandohet që së pari të kryhet një test
i neutralizimit të virusit, ose që niveli i përgjithshëm i antitrupave të testohet me një disociim
plazmatik 320-fish.

2 Përdorimi klinik i plazmës konvalescente
2.1 Indikacionet
1. Pacientët COVID-19 të sëmurë rëndë ose kritik, të testuar pozitivisht për infeksionin e traktit
respirator;
2. (2) COVID - 19 pacientë që nuk janë të sëmurë rëndë ose kritikisht por janë në gjendje të
imunosupresionit ose kanë vlera të ulëta të TNC por me përparim të shpejtë të sëmundjes së
mushkërive.
Shënim: Në parim, plazma konvalescente nuk duhet të përdoret në COVID - 19 pacientë në të cilët
sëmundja zgjat më shumë se tre javë. Sidoqoftë, në praktikën klinike, terapia kovalente e plazmës
është treguar se është efektive në pacientët, sëmundja e të cilëve zgjat më shumë se tre javë dhe
testet e të cilëve për acidin nukleik viral janë vazhdimisht pozitive për mostrat e traktit respirator.
Mund të shpejtojë pastrimin e virusit, të rrisë numrin e limfociteve plazmatike dhe qelizave NK
(qelizat natyrore vrasëse), të zvogëlojë nivelin e laktatit plazmatik dhe të përmirësojë funksionimin
e veshkave.
2.2 Kundërindikimet
1. Alergji e lidhur me plazmën, citratin e natriumit dhe metilenin blu;
2. Në pacientët me një histori të sëmundjes autoimune sistemike ose mangësi selektive IgA,
aplikimi i një plazme konvansente duhet të vlerësohet me kujdes nga një mjek klinik.
2.3 Plani i zbatimit të infuzionit
Në përgjithësi, doza për Convalescent Plaza përmes infuzionit duhet të jetë ≥400 ml, ose ≥200 ml në
infuzion , nëse do të realizohet nëpërmjet dozave të shumëfishta infuzion.
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XII. Klasifikimi terapeutik MTK (mjekësi tradicionale kineze) për të përmirësuar
efikasitetin kurativ
1 Klasifikimi dhe fazat
COVID-19 mund të klasifikohet në fazën e hershme, të mesme, kritike dhe shëruese . Në fazat e
hershme, sëmundja mund të pasohet nga dy tipe: "mushkëritë e lagura" dhe "ftohtësia e jashtme dhe
nxehtësia e brendshme". Faza e ndërmjetme karakterizohej nga ftohja dhe nxehtësia e përhershme.
Faza kritike karakterizohet nga "bllokada e brendshme e toksinës e lidhur me epideminë". Faza e
rikuperimit karakterizohet nga "dobësia e energjisë në mushkëri dhe shpretkë".
Sëmundja në fillim i përket grupit të sindromave të lagështa të mushkërive. Për shkak të etheve,
trajtimet për periudhat e nxehtësisë dhe të ftohtit rekomandohen për pacientin. Në fazën e mesme,
të ftohtit, lagështia dhe nxehtësia bashkëjetojnë, që i përkasin "kombinimit të ngrohtë-të ftohtë"
brenda MTK (mjekësia tradicional kinez). Duhet të konsiderohet terapia e ftohtë dhe e nxehtë. Sipas
teorisë MTK, nxehtësia duhet të trajtohet me ilaçe të ftohta tek pacienti, por ilaçet e ftohta prishin
Yang dhe shkaktojnë ftohje në shpretkë dhe stomak dhe një kombinim i nxehtë dhe i ftohtë në Jiao
të mesëm. Prandaj, edhe terapia e nxehtë dhe ajo e ftohtë duhet të konsiderohen në këtë fazë.
Për shkak se simptomat e nxehtësisë së ftohtë janë shpesh të pranishme në COVID në 19 pacientë,
trajtimi i nxehtësisë së ftohtë është më efektiv sesa qasjet e tjera.

2 Terapia e udhëhequr nga klasifikimi
1. Mushkëri me ujë
Ephedra Herb 6 g, Semen Armeniacae Amarum 10 g, Seed Coix 30 g, Root Liquoricе (rrënjë jamball
- jamball) 6 g, Rrënja Baical Skullcap (rrënja Baikal) 15 g, Huoxiang 10 g, Reed Rhizome 30 g,
Cyrtomium Rhizome 15 g, Indian Buead 20 g, Atractylodes Kineze Rhizome 12 g, Shkurre e Magnolia
Zyrtare (lëvore e magnolisë) 12 g..
2. Nxehtësia e jashtme e ftohtë dhe e brendshme e nxehtë
Herba Ephedrae ( Ephedra) 9 g, Fibrosum Gypsum papërpunuar 30 g, Semen Armeniacae Amarumg 10
g, Root Liquoric (rrënjë jamball - jamball) 6 g, Rrënja Baical Skullcap (rrënjë Baikal) 15 g, Pericarpium
Trichosanthis 20 g 15ii 15ura, Fructus A g, Lëvorja zyrtare e Magnolia (lëvorja e magnolisë) 12 g,
Tripterospermum Cordifolium 20 g, lëvorja e rrënjës së bardhë të mentës (rrënjë - lëvore e zezë e
manit) 15 g, Pinellia Tuber 12 g, Indian Buead 20 g, Root Platycodon (rrënjë balona) lule) 9 g.
3. Terapia me ndërprerje të nxehtësisë dhe të ftohtë
Pinellia Tuber 12 g, Rrënja Baull Skullcap (rrënjë gay) 15 g, Thread Artë 6 g, Xhenxhefil i thatë
(xhenxhefil i tharë) 6 g, data kineze 15 g, Root Kudzuvine 30 g, Rrënjë Costus (rrënjë kosus) 10 g,
Indian Buead 20 g, Llamba Fritilare Thunberg 15 g, Farë Coix 30 g, Root Liquoric (rrënjë jamball jamball) 6 g.
4. Bllokada e brendshme e toksinës e lidhur me epideminë
Përdorni cheongsimhwan si një terapi.
5. Dobësi energjetike e mushkërive dhe shpretkës?
Rrënjë Membranoze e Milkvetch 30 g, Root Pilose Asiabell 20 g, Atractylodes Largehead pjekur,
Rhizome 15 g, Indian Buead 20 g, Fructus Amomi 6 g, Siberian Solomonseal Rhizome 15 g, Pinellia
Tuber 10 g, zhvishem mandarinë 6 g, Wingde 20ome Ran g, Semen Nelumbinis 15 g, data kineze 15 g.
Masat e ndryshme duhet të merren tek pacientët në faza të ndryshme të sëmundjes. Një dozë ditore.
Ilaçi duhet të zihet në ujë. Merrni atë në mëngjes dhe në mbrëmje.
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XIII. Terapia mjekësore tek pacientët me COVID - 19
Gjendja e pacientëve me COVID-19 shpesh është e ndërlikuar nga sëmundjet ekzistuese për të cilat
marrin lloje të shumta të ilaçeve. Prandaj, duhet t'i kushtohet vëmendje reagimeve të dëmshme të
barnave dhe ndërveprimeve të tyre për të shmangur dëmtimin e organeve iatrogjenike dhe për të
përmirësuar shkallën e suksesit të trajtimit.

1 Identifikimi i reagimeve negative ndaj barnave
COVID-19 në pacientët që marrin lopinavir / ritonavir në kombinim me arbidol është treguar se
ka funksion jonormal të mëlçisë në 51.9% të tyre. Analiza multivariane ka treguar që agjentët
antiviralë, si shumica e ilaçeve të përdorura për komorbiditete, janë dy faktorë specifikë të rrezikut
për funksionin jonormal të mëlçisë. Prandaj, monitorimi i efekteve anësore të barnave duhet të
intensifikohet; kombinimet e panevojshme të ilaçeve duhet të zvogëlohen. Reaksionet kryesore
negative nga agjentët antiviral janë:
1. Lopinavir / ritonavir dhe darunavir / cobicistat: diarre, të vjella, aminotransferazë serumi
të ngritur, verdhëz, dyslipidemia, laktate të ngritura. Simptomat do të përmirësohen me
ndërprerjen e ilaçeve.
2. (2) Arbidol: rritje e aminotransferazës serum dhe verdhëzës. Kur kombinohet me lopinavir,
incidenca rritet edhe më shumë. Simptomat do të zhduken pas ndalimit të ilaçeve. Ndonjëherë
mund të ketë një rënie të rrahjeve të zemrës, kështu që është e nevojshme të shmangni një
kombinim të arbidol me beta-bllokues, siç është metoprololi dhe propranololi. Rekomandohet të
ndaloni marrjen e medikamenteve kur rrahjet e zemrës bien nën 60 rrahje në minutë.
3. (3) Fapilavir: shtim i acidit uratik në plazma, diarre, neutropenia, tronditje, hepatiti Fulminant,
dështim akut renal. Reagimet negative janë vërejtur më shpesh në pacientët e moshuar apo
pacientë të cilët kanë qenë provokuar stuhi e citokineve (citokine Release Syndrome).
4. (4) Fosfat klorokinor: marramendje, dhimbje koke, vjellje, të vjella, diarre, lloje të ndryshme
të skuqjeve të lëkurës. Reagimi më i keq është arresti kardiak. Reagimi kryesor negativ është
toksiciteti i syrit. Para marrjes së ilaçit duhet të bëhet një ekzaminim elektrokardiografik. Ilaçi
duhet të jetë kundërindikuar në pacientët me aritmi (veçanërisht bllokadë), sëmundje të retinës
ose tek ata me humbje të dëgjimit.

2 Monitorimi i efektit terapeutik të ilaçeve
Në disa ilaçe antivirale dhe antibakteriale, efekti terapeutik duhet të monitorohet. Tabela 1 tregon
përqendrimet plazmatike të ilaçeve dhe rregullimin e tyre të dozës. Kur ndodhin përqendrimet
plazmatike të ilaçit, regjimi terapeutik duhet të rregullohet, duke marrë parasysh fotografinë klinike
dhe ilaçet e marra nga pacienti.
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Tabela 1 - Shpërndarja e përqendrimeve dhe pikave të vëmendjes për terapinë me ilaçe te pacientët
me COVID-19.
Emri i ilaçit
Lopinavir/Ritonavir

Imipenem

Meropenem

Intervalet e marrjes së
mostrave të gjakut

Shpërndarja e
përqendrimeve

(kulmi) 30 min pas
administrimit të
ilaçeve

lopinavir:

(fund) 30 min para
administrimit të
ilaçeve

(kulmin) <8.2 μg
/ ml

10 min para
administrimit të
ilaçeve

10 min пред
администрација на
медикаментот

Vancomycin

30 min para
administrimit të
ilaçeve

Linezolid

30 min para
administrimit të
ilaçeve

Voriconazole

30 min para
administrimit të
ilaçeve

Parimet e rregullimit të dozës
Lidhur me efektivitetin e
barnave dhe efektet anësore.

(fund)> 1 μg / ml

1 ~ 8 μg / ml

(врв)< 8.2 µg /ml

10 ~ 20 mg / L
{15. 20 mg / L
për infeksion
të rëndë të
shkaktuar nga
MRSA)

2 ~ 7 μg / ml

1 ~ 5,5 μg / ml

Interpretimi dhe rregullimi
i përqendrimeve të plazmës
bazuar në përqendrimin
minimal frenues (PMF) të
testimit patogjen.

Përqendrimi më i ulët lidhet
me dështimin e terapisë antiinfektive dhe toksicitetit renal.
Nëse përqendrimi është shumë
i lartë, është e nevojshme
të zvogëloni shpeshtësinë e
ilaçeve ose vetëm një dozë të
vetme.
Përqendrimi më i ulët lidhet
me efektet anësore të
mielosupresive. Kërkohet
ndjekje e rregullt e një numri
të plotë të gjakut.
Përqendrimi më i ulët lidhet
me efikasitetin terapeutik dhe
reagimet anësore të tilla si
funksioni i dëmtuar i mëlçisë.
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3 Ndërveprimet e mundshme të ilaçeve
Ilaçet antivirale të tilla si lopinavir / ritonavir metabolizohen nga enzima e mëlçisë CYP3A. Kur
pacienti po merr ilaçe të tjera, ndërveprimi i mundshëm i ilaçeve duhet të merret në konsideratë me
kujdes. Tabela 2 tregon ndërveprimin midis ilaçeve antivirale dhe ilaçeve të përdorura zakonisht për
komorbiditete të caktuara.
Tabela 2 - Ndërveprimet midis ilaçeve antivirale dhe medikamenteve të përdorura shpesh për
sëmundje të caktuara shoqëruese
Emri i ilaçit

Ndërveprimet e mundshme

Kundërindikimet ndaj
kombinimi i ilaçeve

Lopinavir /
ritonavir

Kur kombinohet me ilaçe të shoqëruara
me metabolizmin CYP3A (p.sh. statinat,
imunosupresantët si tacrolimus, voriconazole),
përqendrimi plazmatik i barit të kombinuar
mund të rritet në 153%, 5.9 herë, 13 herë AUC
e rivaroxlamaban, atrovastatin, etj. . Duhet
të merren parasysh simptomat klinike dhe
duhet të ndiqen udhëzimet e mësipërme për
monitorimin e efektit terapeutik të ilaçeve.

Ndalohet përdorimi i
kombinuar i amiodaronit
(aritmi fatale), quetiapine
(komë e rëndë), simvastatin
(rhabdomyoliza).

Darunavir/
cobicistat

Kur kombinohen me ilaçe të shoqëruara me
metabolizmin CYP3A dhe / ose CYP2D6,
përqendrimi plazmatik i barit të kombinuar
mund të rritet. Shihni lopinavir / ritonavir.

Shihni lopinavir / ritonavir.

Arbidol

Ekziston bashkëveprim me substratet CYP3A4,
UGT1A9, frenuesit dhe induktorët.

------------

1. Theofilina rrit rritjen e disponueshmërisë
bio të Fapilavir.
Fapilavir

2. Rrit biodisponibilitetin e acetaminofenit
(paracetamol) me 1.79 herë.
3. Nation Kombinimi me Pyrazinamide rrit
nivelin e acidit urik në plazmë.

------------

4. Kombinimi me Repaglinide rrit përqendrimin
plazmatik të Repaglinide.

Fosfat klorokuin

------------

Ndalohet kombinimi me
ilaçe që mund të çojnë në
zgjatje të intervalit Q-T (si
moxifloxacin, azithromycin,
amiodarone, etj.).

Shënim: "-------" - nuk ka të dhëna përkatëse; Zona AUC nën kurbën; UGT1A9- glukozidaza difosfat
uridine 1A9
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4 Shmangni dëmtimin jatrogjen në popullatat e rrezikshme
4 Avoiding medical damage in special populations

Popullsitë
rrezikut përfshijnë:
gratë
shtatzëna,
pacientët
me insuficiencë
hepatikeand
dhe renal
renale,
Special e populations
include
pregnant
women,
patients
with hepatic
pacientë
me ventilim
mekanik,
pacientë
terapi të ventilation,
vazhdueshmepatients
të zëvendësimit
të veshkave
insuﬃciency,
patients
supported
by me
mechanical
under continuous
renal
therapy (CRRT)
or, extracorporeal
membrane
oxygenation
(ECMO),
etc.të
(CRRT
- replacement
dializë), ose oksigjenim
të membranës
ekstrakorporale
(ECMO),
etj. Më poshtë
duhet
The following
aspects
to be noted during drug administration.
merren
parasysh para
se tëneed
përshkruani:
1. (1)
Shtatzëna
gratë
: lopinavir / ritonavir tabletat mund te perdoren. Ndalohen favfiravir dhe fosfat
Pregnant
women
chlorokina.
Lopinavir/ritonavir tablets could be used. Favipiravir and chloroquine phosphate are
2. prohibited.
Pacientët me dëmtim hepatik : preferohen ilaçet që sekretohen të pandryshuara nga veshkat, siç
janë
penicilina
dhe
cefalosporinat,
etj. Drugs that are excreted unchanged through the
(2)
Patients
with
hepatic
insuﬃciency

are me
preferred,
such të
as veshkëve
penicillin(përfshirë
and cephalosporins,
etc.hemodializë): Ata preferojnë
3. kidney
Pacientët
insuficiencë
ata që janë në
ilaçe
të cilatwith
metabolizojnë
në hepar (including
ose kanë sekretim
tëhemodialysis)
dyfishtë-hepatike renale, si l inezolid,
(3)
Patients
renal insuﬃciency
those on
m oxifloxacin, c eftriaxone etj
Drugs that are metabolized through the liver or excreted through the liver-kidney double

4. channels
pacientëtare
nënshtruar
CRRT
(dializë)
24 orë :moxiﬂoxacin,
për vancomycin
rekomandohet
preferred,
such
as linezolid,
ceftriaxone,
etc. doza fillestare prej
1
g
dozë
mbajtjeje
0,5
gq
12
orë.
Ndërsa
për
imipenem,
doza
maksimale
ditore nuk duhet të
(4) Patients under CRRT for 24h For vancomycin, the recommended regimen is: loading dose 1 g
kalojë
2 g.
and
maintenance
dose 0.5 g, q12h. For imipenem, the maximum daily dosage should not exceed
2 g.

XIV. Psychological Intervention with COVID-19 Patients

XIV. Mbështetje psikologjike për pacientët me COVID - 19
1

The psychological stress and symptoms of COVID-19 patients

1 Stresi
psikologjik
dhe simptomat
në COVID
19 pacientë
Pacientët
e konfirmuar
me COVID
Conﬁrmed
COVID-19
patients often
have -symptoms
such
as regret
and resentment,

- 19 shpesh
kanëand
simptoma
të pendimit
dhe zemërimit,
vetmisë
pafuqisë,
depresionit,
ankthit
loneliness
helplessness,
depression,
anxiety
and dhe
phobia,
irritation
and sleep
dhe fobisë,
nervozizmin
mungesën
gjumit.
Disa pacientë
të kenë sulme
paniku. Vlerësimi
deprivation.
Somedhe
patients
maye have
panic
attacks. mund
Psychological
evaluations
in the
isolated
wards tëdemonstrated
that,
48% of conﬁrmed
COVID-19
patients
psikologjik
në reparte
izoluara tregoi se
rrethabout
48% e pacientëve
të konfirmuar
COVID - 19
shfaqën
manifested
psychological
stress fillestar
during early
admission,
mosti of
which were
from their
simptoma
psikologjike
gjatë pranimit
në repart,
si rezultat
përgjigjes
emocionale
ndaj
emotional
response
to stress. The
percentage
high among
critically
ill
stresit.
Në pacientët
me sëmundje
kritike,
përqindjaofe delirium
deliriumitis është
e lartë.the
Është
raportuar
patients. There is even a report of encephalitis induced by the SARS-CoV-2 leading to
gjithashtu
encefaliti i shkaktuar nga SARS-CoV-2, duke shkaktuar simptoma psikologjike si humbje
psychological symptoms such as unconsciousness and irritability.
të vetëdijes dhe nervozizëm.
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2 Vendosja e një mekanizmi dinamik të vlerësimit dhe paralajmërimi i një krize psikologjike
Gjendja psikologjike e pacientëve (stresi individual psikologjik, gjendja shpirtërore, cilësia e gjumit
dhe presioni) duhet të monitorohet çdo javë pas pranimit dhe para lëshimit. Metodat e përdorura
për vetëvlerësim: Pyetësori / Vlerësimi i Vetëvlerësimit / Raporti 20 (SRQ-20), Pyetësori i Gjendjes
së Shëndetit të Pacientit 9 (PHQ-9), çrregullimi i Përgjithshëm i Ankthit 7 (GAD-7). Vlerësimi nga
një mjek përfshin: Shkallën e Vlerësimit të Depresionit Hamiltonian (HAMD), Shkalla e Vlerësimit të
Stresit Hamiltonian (HAMA), Shkalla e Sindromës Pozitive dhe Negative (PANSS). Në një mjedis të
tillë të veçantë si repartet e izoluara, rekomandohet që pacientët të plotësojnë pyetësorin përmes
telefonave të tyre celular. Mjekët mund të intervistojnë dhe përpunojnë vlerësimin personalisht ose
përmes një diskutimi në internet.

3 Ndërhyrja dhe trajtimi në varësi të vlerësimit
3.1 Parimet e ndërhyrjes dhe trajtimit
Mbështetja psikologjike rekomandohet për pacientët me simptoma të buta. Metodat psikologjike
të vetë-ndihmës që mund të ndihmojnë janë: ushtrimet e duhura të frymëmarrjes dhe ushtrimet
e vetëdijes. Në pacientët me pamje klinike të moderuar deri të rëndë, rekomandohet qasje dhe
trajtim me një kombinim të ilaçeve dhe psikoterapisë. Antidepresantët e rinj, anksiolitikët dhe
benzodiazepinat mund të rekomandohen për të përmirësuar gjendjen shpirtërore të pacientit dhe
cilësinë e gjumit . Anti-psikotika e gjeneratës së dytë si olanzapina dhe quetiapine përdoren për të
përmirësuar simptomat psikotike si iluzione dhe mashtrime.
3.2 Rekomandime për ilaçet psikotrope te pacientët e moshuar
Në pacientë të moshës së mesme ose të moshuar me COVID - 19 Gjendja shëndetësore shpesh është
e komplikuar nga komorbiditete të tilla si hipertensioni dhe diabeti. Prandaj, zgjedhja e barnave
psikotrope duhet të marrë parasysh ndërveprimin e ilaçeve dhe efektet e tyre në frymëmarrje.
Për të lehtësuar simptomat e depresionit dhe ankthit, rekomandohet të përdorni: citalopram,
escitalopram, etj .; për të lehtësuar ankthin dhe për të përmirësuar cilësinë e gjumit duke përdorur
benzodiazepinat siç janë: estazolam, alprazolam, etj .; për të lehtësuar simptomat psikotike:
olanzapinë, quetiapine.

XV. Rehabilitimi i pacientëve me COVID - 19
Pacientët e sëmurë rëndë ose në mënyrë kritike vuajnë nga shkallë të ndryshme të mosfunksionimit,
siç janë dështimi i frymëmarrjes, dyskinesia dhe dëmtimi kognitive, gjatë fazës akute dhe fazës së
rikuperimit.

1 Rehabilitimi i pacientëve me sëmundje të rëndë ose kritike
Qëllimi i rehabilitimit të hershëm është të zvogëlojë shqetësimin e frymëmarrjes, të lehtësojë
simptomat, të kontrollojë ankthin dhe depresionin dhe të zvogëlojë incidencën e komplikimeve.
Procesi i rehabilitimit të hershëm përfshin: vlerësimin e rehabilitimit -> terapi -> rivlerësim.
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1.1 Vlerësimi i rehabilitimit
Bazuar në vlerësimin e përgjithshëm klinik, veçanërisht vlerësimi funksional që përfshin frymëmarrjen
dhe statusin kardiologjik, lëvizja dhe aktivitetet e përditshme kanë një rëndësi të veçantë. Ju duhet
të përqendroheni në vlerësimin e rehabilitimit të frymëmarrjes, e cila përfshin vlerësimin e aktivitetit
të kraharorit, lëvizjen e diafragmës, mekanizmin e frymëmarrjes dhe shpeshtësinë, etj.
1.2 Terapia fizikale dhe rehabilitimi
Rehabilitimi te pacientët COVID - 19 të sëmurë rëndë ose kritikisht kryesisht përfshinë kontrollin e
pozitës së pacientit, kryerjen e ushtrimeve të duhura të frymëmarrjes dhe terapinë fizike.
1. Kontrolli i pozicionit : Kullimi postural mund të zvogëlojë ndikimin e pështymës në traktin
respirator, i cili është veçanërisht i rëndësishëm për përmirësimin e V / Q të pacientit (raporti i
ventilimit / perfuzionit). Pacientët duhet të mësojnë të pozicionohen në një pozicion ku graviteti
do të ndihmojë në kullimin e sekretimit të parenkimës së mushkërive. Në pacientët që përdorin
qetësues dhe vuajnë nga shqetësime të vetëdijes, ulja ose ngritja e kokës (30O-45O-60O) mund
të përdoret nëse gjendja e pacientit lejon. Pozicioni më i mirë për trupin që të marrë frymë
në një pozicion pushimi është një pozicion i drejtë, i cili mund të rrisë ndjeshëm efikasitetin e
frymëmarrjes të pacientit dhe të ruajë vëllimin e mushkërive. Për sa kohë që pacienti po ndihet
mirë, lejo që ai të jetë në një pozicion të drejtë dhe gradualisht të rrisë kohën që kalon në këtë
pozicion.
2. Ushtrime për frymëmarrje : Ushtrimet mund të zgjerojnë plotësisht mushkëritë, të ndihmojnë
në kullimin e sekrecioneve nga alveolat dhe rrugët e vogla ajrore në rrugët më të mëdha ajrore,
dhe kështu të parandalojnë akumulimin e sekrecioneve në pjesët e poshtme të mushkërive.
Rrit kapacitetin jetik dhe përmirëson funksionimin e mushkërive. Dy teknikat kryesore për
frymëmarrjen e duhur janë frymëmarrja e ngadaltë e thellë dhe zgjerimi i gjoksit i shoqëruar me
ngritje të duhur të shpatullave.

 Frymëmarrje e thellë e ngadaltë: kur thithni, pacienti duhet të drejtohet që të lëvizë në

mënyrë aktive diafragmën. Frymëmarrja duhet të jetë sa më e thellë dhe e ngadaltë për të
shmangur dështimin e frymëmarrjes të shkaktuar nga frymëmarrja e shpejtë e cekët. Në
krahasim me frymëmarrjen në gjoks, ky lloj frymëmarrjeje kërkon më pak forcë të muskujve, por
ka vëllim më të mirë të frymëmarrjes si dhe vlera V / Q (ventilim raport / perfuzion) që mund të
përdoret për të rregulluar frymëmarrjen në rastet e urisë së ajrit.

 Zgjërimi I gjoksit i shoqëruar me ngritje të duhur të shpatullave: rritje e ventilimit pulmonar.

Kur merrni një thithje të thellë të ngadaltë, gjoksi dhe shpatullat zgjerohen ndërsa thithni; dhe
gjatë nxjerrjes, gjoksi dhe shpatullat kthehen në pozicionin e tyre origjinal. Për shkak të faktorëve
specifikë patologjikë të pneumonisë virale, gulçimi për një periudhë më të gjatë kohore duhet të
shmanget në mënyrë që të mos rëndojë funksioni i frymëmarrjes dhe zemrës, si dhe përdorimi i
oksigjenit. Duhet të shmanget edhe frymëmarrja e shpejtë dhe e cekët. Shkalla e frymëmarrjes
për të rregulluar në 12-15 frymëmarrje / min.

3. Cikli aktiv i teknikave të frymëmarrjes: kjo teknikë mund të largojë në mënyrë efektive sekrecionet
bronkiale, si dhe të përmirësojë funksionin e mushkërive pa përkeqësuar hipokseminë dhe
pengesat bronkiale. Përbëhet nga tre faza (kontrolli i frymëmarrjes, zgjatja e gjoksit dhe nxjerrja
e jashtme). Forma e ciklit të frymëmarrjes duhet të përputhet me gjendjen e pacientit.
4. Presioni pozitiv ekspirativ: interstitiumi pulmonar te pacientët me COVID - 19 është i dëmtuar
ndjeshëm. Gjatë ventilimit mekanik, presione të ulëta dhe vëllime të frymëmarrjes janë të
nevojshme për të shmangur dëmtimin e interstitiumit pulmonar. Prandaj, pas largimit nga
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ventilimi mekanik, mund të kërkohet presion mbështetës ekspirativ për të ndihmuar lëvizjen e
sekretimit nga parenkimia pulmonare dhe rrugët e vogla ajrore në rrugët më të mëdha ajrore dhe
traktin e sipërm të frymëmarrjes, duke zvogëluar kështu vështirësinë e ekspektorimit. . Presioni
pozitiv eksperimental mund të merret nga lëkundjet lëvizëse, të cilat shkaktojnë që dridhjet e
rrugëve ajrore të arrijnë mbështetjen e rrugëve të frymëmarrjes. Ekskreti më pas mund të hiqet
në mënyrë që fluksi ekspirues i shpejtë lëviz lëvizjet e ekskreteve.
5. Terapia fizikale: kjo përfshin valët ultratëshkurtëra, oshilatorët, pejsmejkera të jashtëm të
diafragmës, stimuluesit elektrikë të muskujve, etj.

XVI. Transplantimi i mushkërive në pacientët me COVID - 19
Transplantimi i mushkërive është një qasje efektive për trajtimin e sëmundjes kronike të mushkërive
në fazën terminale. Sidoqoftë, studimet kanë treguar që transplantimet në mushkëri janë kryer për
qëllime terapeutike në sëmundjen akute infektive të mushkërive. Bazuar në rezultatet e praktikës
aktuale klinike, FAHZU përmbledh këtë kapitull si referencë për punonjësit e mjekësisë. Duke marrë
parasysh gjetjet e hulumtimit, dhe për të shpëtuar jetë, me mbrojtje shumë selektive dhe të lartë, nëse
lezionet e mushkërive nuk përmirësohen ndjeshëm pas një trajtimi adekuat mjekësor dhe pacienti është
në gjendje kritike, atëherë mund të konsiderohet transplantimi i mushkërive. si një trajtim i mundshëm
për shpëtimin e jetës.

1 Vlerësimi para transplantimit
1. (Mosha: Rekomandohet që marrësit të mos jenë më të vjetër se 70 vjet. Pacientët mbi moshën
70 vjeç i nënshtrohen një vlerësimi të kujdesshëm të funksionit të organeve të tjera dhe aftësisë
për t'u rikuperuar pas operacionit.
2. Kursi i sëmundjes: Nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis kohëzgjatjes së sëmundjes dhe
ashpërsisë së saj. Sidoqoftë, për pacientët me kohëzgjatje të shkurtër të sëmundjes (më të
shkurtër se 4 deri në 6 javë), rekomandohet një ekzaminim i plotë mjekësor për të përcaktuar
nëse janë siguruar ilaçe të përshtatshme, asistencë për ventilator ose mbështetje ECMO.
3. Statusi i funksionimit të mushkërive: Bazuar në parametrat e pulmonarit CT, ventilator, ose
ECMO, është e nevojshme të vlerësohet nëse ekziston një shans për shërim.
4. Vlerësimi i funksioneve të organeve të tjera: a) Vlerësimi i gjendjes së vetëdijës së pacientit
në një gjendje kritike duke përdorur CT të trurit dhe elektroencefalografinë është thelbësore,
pasi shumica e tyre do të ishin nën ndikimin e qetësuesve gjatë një periudhe relativisht të gjatë
kohore; b) Vlerësimi kardiak rekomandohet fuqimisht, duke përfshirë elektrokardiogramën dhe
ekokardiografinë që përqendrohen në dimensionet dhe funksionin e anës së djathtë të zemrës,
presionin në arteriet pulmonare dhe funksionin e anës së majtë të zemrës; c) Kërkohet monitorimi
i niveleve të kreatininës dhe bilirubinës. Pacientët me insuficiencë hepatike dhe renale nuk duhet
të transplantohen derisa funksioni i mëlçisë dhe veshkave të kthehen në normalitet.
5. TAN i COVID-19: Pacienti duhet të testohet negativ për të paktën dy teste të njëpasnjëshme
të acidit nukleik për një periudhë më të gjatë se 24 orë. Duke pasur parasysh incidencën në
rritje të përsëritjes së rezultateve të provës COVID-19 nga negative në pozitive pas trajtimit,
rekomandohet të ndryshoni standardin në tre rezultate negative radhazi. Në mënyrë ideale,
rezultatet e pafavorshme duhet të regjistrohen në të gjitha mostrat e lëngjeve të trupit, përfshirë
gjakun, pështymën, nazofaringën, lavën bronko-alveolare, urinën dhe feçet. Duke pasur parasysh
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vështirësitë në kryerjen, të paktën rezultatet e sputum dhe broncho-alveolar duhet të jenë
negative.
6. Vlerësimi i statusit infektiv: Me një trajtim të zgjatur në spital, disa pacientë me COVID - 19
mund të zhvillojnë një numër infeksionesh bakteriale, kështu që rekomandohet një vlerësim i
plotë mjekësor për të vlerësuar situatën, veçanërisht për infeksionet bakteriale rezistente të
shumëfishtë. Për më tepër, është e nevojshme të hartohen plane pas operacionit për trajtimin e
antibiotikëve në mënyrë që të vlerësohet rreziku i infeksioneve postoperative.
7. Procesi i vlerësimit mjekësor para operacionit për transplantimin e mushkërive te pacientët me
COVID - 19: plani i trajtimit i propozuar nga ekipi EI L Ü diskutim multidisiplinar Ü vlerësim
mjekësor gjithëpërfshirës Ü analizë dhe trajtim i kundërindikacioneve relative Ü pararehabilitimit para transplantimit të mushkërive.

2 Kontraindikacionet
Shih Konsensusi ISHLT për vitin 2014: Dokumenti i Konsensusit mbi Përzgjedhjen e Kandidatëve për
Transplantim të Mushkërive, botuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Transplanteve të Kardiake dhe
Mushkërive (azhurnuar në 2014).

XVII. Standardet e lëshimeve spitalore dhe monitorimi i pacientëve me COVID - 19
1 Standardi I lëshimit nga spitali
1. Temperatura e trupit është brenda intervalit normal për të paktën 3 ditë (temperatura e matur
në vesh është më e ulët se 37.5 ° C)
2. (2) Simptomat e frymëmarrjes: përmirësuar ndjeshëm
3. (3) TAN: dy herë radhazi testohet negativisht për patogjenin në traktin respirator (intervali i
marrjes së mostrave më gjatë se 24 orë); ADN-ja e mostrave të fecesit mund të kryhet paralelisht,
nëse është e mundur;
4. (4) Imazhi i mushkërive tregon përmirësim të dukshëm të lezioneve;
5. (5) Nuk ka komorbiditete ose komplikime që kërkojnë shtrimin në spital;
6. (6) SpO,> 93% pa thithjen e asistuar të oksigjenit;
7. (7) Shkarkimi miratohet nga një ekip mjekësor multidisiplinar

2 Barnat pas lëshimit nga spitali
Генерално, по отпуштањето од болница не се потребни антивирусни лекови. Може да се применува
лекување доколку пациентите имаат симптоми како лесна кашлица, слаб апетит, обложен јазик,
итн. По отпуштањето, можат да се користат антивирусни лекови кај пациенти со повеќе лезии на
белите дробови и тоа во првите 3 дена откако тестот на нуклеинската киселина бил негативен.

3 Izolimi i shtëpisë
Pas lëshimit nga spitali, pacientët duhet të vazhdojnë me izolimin në shtëpi dy javë. Kushtet e
rekomanduara për izolimin në shtëpi janë:
1. Ndan hapësirën e jetesës me ajrosje dhe dezinfektim të shpeshtë;
2. Shmangni kontaktin me fëmijët e vegjël, të moshuarit dhe njerëzit me funksione të dobëta
imune;
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3. Pacientët dhe anëtarët e familjes së tyre duhet të mbajnë maska dhe të lajnë duart shpesh;
4. Matni temperaturën e trupit dy herë në ditë (mëngjes dhe mbrëmje) dhe kushtoni vëmendje të
madhe çdo ndryshimi në gjendjen e pacientit.

4 Monitorimi i situatës
Duhet të emërohet një mjek special për të monitoruar çdo pacient të lëshuar. Kontrolli i parë duhet
të bëhet brenda 48 orëve nga lëshimi nga spitali. Ndjekja ambulatore kryhet 1 javë, 2 javë dhe 1
muaj pas lëshimit. Testet përfshijnë teste të funksionit të mëlçisë dhe veshkave, një numërim të
plotë të gjakut, ADN të mostrave të pështymës dhe feces, dhe testet për funksionin pulmonar ose
CT të mushkërive duhet të rishikohen në varësi të gjendjes së pacientit. Thirrjet telefonike për të
monitoruar situatën bëhen 3 dhe 6 muaj pas lëshimit nga spitali.

5 Ballafaqimi me pacientët që testohen përsëri pozitivisht pas lëshimit nga spitali
Standardet e rrepta të lëshimit zbatohen në spitalin tonë. Asnjë nga rastet tona spitalore pas
lëshimit nuk kishte një test pozitiv për mostrat e pështymës dhe feces. Sidoqoftë, ka pasur raporte
që disa pacientë janë përsëri pozitivë pasi janë larguar nga spitali sipas udhëzimeve kombëtare
(rezultatet negative të të paktën 2 herë radhazi në fyt, të marra në intervale 24 orë; temperatura
normale e trupit për të paktën 3 ditë rresht, përmirësuar ndjeshëm simptoma, tërheqje e dukshme e
inflamacionit të inçizimeve në mushkëri Kjo kryesisht për shkak të gabimeve në marrjen e mostrave
dhe rezultateve të rreme negative të testit.
Për këta pacientë rekomandohen strategjitë e mëposhtme:
1. Izolimi sipas standardeve të pacientit COVID-19.
2. Vazhdimi i trajtimit antiviral që është treguar se është efektiv gjatë shtrimit në spital të
mëparshëm.
3. Lëshimi vetëm kur është vërejtur përmirësim i imazhit të mushkërive, dhe pështymë dhe feçe
testohen negativ në 3 teste radhazi (me një interval prej 24 orësh).
4. Izolimi në shtëpi dhe vizitat për monitorimin e gjendjes pas largimit nga spitali në përputhje me
kërkesat e mësipërme.
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Pjesa e tretë
Kujdesi spitalor
I.

Kujdesi spitalor për pacientët që marrin terapi me oksigjen të kanalit hundor
me rrjedhë të lartë (HFCN)

1 Vlerësimi
Informacione të hollësishme mbi terapinë e oksigjenit përmes një kanulle hunde me rrjedhë të lartë
(HFNC) janë të nevojshme për ta bërë pacientin të bashkëpunojë përpara se ta implementoni atë.
Rekomandohet të përdorni një qetësues në një dozë të vogël me mbikëqyrje të kujdesshme, nëse
është e nevojshme. Zgjedhja e duhur e një kateteri të përshtatshëm të hundës bëhet sipas diametrit
të zgavrës së hundës së pacientit. Shtrëngoni rripin në shiritin e kokës dhe përdorni një copë flaster
për dekompresioni për të parandaluar dëmtimin e presionit të pajisjes në lëkurën e personit. Niveli i
ujit në dhomën e lagështimit ruhet, ndërsa shkalla e rrjedhës, pjesa e oksigjenit të frymëzuar (FiO2)
dhe temperatura e ujit titrohen sipas nevojave të frymëmarrjes dhe durueshmërisë së pacientit.

2 Monitorimi
Mjeku përgjegjës duhet të njoftohet për vendimin e një mjeku për të zëvendësuar HFNC me
ventilim mekanik nëse ndodh ndonjë nga kushtet e mëposhtme: paqëndrueshmëria hemodinamike,
shqetësimi i frymëmarrjes i dukshëm me angazhim të dukshëm të muskulaturës ndihmëse të
frymëmarrjes, hipoksemia, hipoksemia e vazhdueshme, vlera e frymëmarrjes> 40 frymëmarrje në
minutë vazhdimisht, një sasi e konsiderueshme e pështymës.

3 Ballafaqimi me sekrecionet
Pështymën , sekrecionet e hundës dhe pështymën e pacientëve duhet të fshihen me një peshqir letre
dhe të hidhen në një enë të mbyllur me dezinfektues që përmbajnë klor (2500 mg / L). Përndryshe,
sekrecionet mund të hiqen me anë të ekstraktuesit oral të mukusit ose kateterit të aspiracionit dhe
të aspirohen në një koleksionues të pështymës me dezinfektues që përmbajnë klor (2500 mg / L).

II. Kujdesi spitalor i pacientëve në ventilimin mekanik
1 Procedurat e intubacionit
Numri i stafit mjekësor duhet të kufizohet në numrin minimal të njerëzve që mund të sigurojnë
sigurinë e pacientëve. Është e nevojshme të bartni një pastrues ajri si pajisje mbrojtëse personale.
Para intubacionit, administrohet analgjezia dhe qetësuesi adekuat, si dhe qetësuesi i muskujve nëse
është e nevojshme. Përgjigja hemodinamike gjatë intubacionit monitorohet nga afër. Lëvizja e stafit
në departament duhet të zvogëlohet, me pastrim të vazhdueshëm dhe dezinfektim të dhomës me
teknologjinë e pastrimit të ajrit plazmatik për 30 minuta pas përfundimit të intubacionit.
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2 Analgjezia, qetësimi dhe trajtimi i deliriumit
Qëllimi i kontrollit të dhimbjes tek pacienti duhet të përcaktohet çdo ditë. Vlerësimi i dhimbjes
duhet të bëhet çdo 4 orë (Shkalla e dhimbjes së kujdesit intensiv në pacientët e kujdesit intensiv.
Mjeti kritik i kujdesit për vëzhgimin e dhimbjes-CPOT), për të matur shkallën e qetësimit çdo 2 orë
(RASS / BISS). Shkalla e infuzionit të analgjetikëve dhe qetësuesve titrohet për të arritur qëllime
të menaxhimit të dhimbjes. Analgjezia parandaluese administrohet për procedurat e njohura
të dhimbshme. Ekzaminimi i deliriumit CAM-ICU duhet të bëhet në çdo ndërrim për të siguruar
diagnozën e hershme te pacientët COVID-19. Duhet të përdoret një strategji e centralizuar e
parandalimit të deliriumit, duke përfshirë lehtësimin e dhimbjes, qetësimin, komunikimin, gjumin
cilësor dhe mobilizimin e hershëm..

3 Parandalimi i Ventilimit - Pneumonia e Asocuar (VAP)
Grupi i procedurave të bazuara në prova të kryera së bashku dhe me kujdes, dhe të provuara i rrisin
shanset për një rezultat më të mirë të trajtimit, përdoren për të zvogëluar VAP. Këto procedura
përfshijnë: larjen e shpeshtë të duarve; ngritja e këndit të shtratit të pacientit me 30-45 ° nëse
nuk ka kontraindikacione; kujdes oral në çdo 4 deri në 6 orë duke përdorur një kateter aspirimi
të disponueshëm; mbajtja e presionit të tubit endotracheal (ETT) në 30-35 cmH, O në çdo 4 orë;
ushqimi enteral dhe monitorimi i vëllimit të mbetjeve të stomakut çdo 4 orë; vlerësimi ditor për
heqjen e ventilatorëve; duke përdorur kateter trakeal që mund të lahen për aspiratë të vazhdueshme
subglotike të kombinuar me aspiratë 10 ml shiringë çdo 1 deri në 2 orë dhe rregullimin e shpeshtësisë
së aspirimit sipas sasisë aktuale të sekrecioneve. Filtri i padepërtueshëm vendoset nën glottis:
shiringa që përmban sekretet përdoret menjëherë për të aspiruar sasinë e duhur të dezinfektuesit
që përmban klor (2500 mg / l), dhe për këtë arsye hidhet në një enë të përshtatshme për objekte të
mprehta.

4 Aspirimi i sputumit
1. Duhet të përdoret një sistem i mbyllur i aspirimit, duke përfshirë një kateter aspirimi të mbyllur
dhe një qese mbledhjeje të mbyllur të disponueshme, për të zvogëluar rrezikun e formimit të
aerosolit dhe pikave të Flige.
2. Mbledhja e aspiratit trakeale për analiza mikrobiologjike: duhet të përdoret një sistem i mbyllur i
aspiratit dhe një qese e përshtatshme për grumbullimin për të ulur ekspozimin e pikave.

5 Heqja e kondensimit nga ventilatorët
Duhet të përdoren zorrët e disponueshme të ventilatorëve, me tela ngrohës me lak të dyfishtë dhe
lagështues automatik për të zvogëluar formimin e kondensimit. Dy infermierë duhet të punojnë së
bashku dhe menjëherë ta hedhin kondensatën në një enë të mbyllur me dezinfektues që përmbajnë
klor (2500 mg / L). Enë pastaj mund të vendoset direkt në lavatriçe, e cila mund të nxehet në 90. C,
për pastrim automatik dhe dezinfektim.

6 Kujdesi për PPV (ventilimi në pozicionin pron-stomak)
Para ndryshimit të pozicionit, pozicioni i zorrëve duhet të sigurohet dhe të gjitha nyjet duhet të
kontrollohen për të zvogëluar rrezikun e dekonektimit. Pozicioni i pacientit duhet të ndryshohet
çdo 2 orë.
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III. Menaxhimi ditor dhe monitorimi i ECMO (Oksigjenimi i membranës ekstra të
korporatave)
1 Pajisjet ECMO duhet të operohen nga perfuzionistët ECMO, dhe pikat e mëposhtme duhet të

kontrollohen dhe regjistrohen çdo orë: Shpejtësia e pompës së rrjedhës; rrjedhja e gjakut; rrjedha
e oksigjenit; përqendrimi i oksigjenit; sigurohuni që termometri po funksionon; të kontrolloni
temperaturën e caktuar dhe temperaturën aktuale; parandalimi i koagulimit në sistem; të
kontrolloni që nuk ka presion mbi kanulat, dhe se zorrët në qark nuk janë shtrydhur, ose pa "tundur"
zorrët ECMO; ngjyra e urinës së pacientit, me vëmendje të veçantë urinës së kuqe ose kafe të errët;
para dhe pas presionit të membranës, bëni saktësisht siç përshkruhet nga mjeku juaj.

2 Pikat e mëposhtme duhet të monitorohen dhe regjistrohen në secilën ndërrimtë punonjësve:
Thellësia dhe fiksimi i kanulës duhet të kontrollohen për të siguruar që sipërfaqja e sistemit ECMO
të jetë e fortë, niveli i linjës së ujit në termometër, furnizimi me energji elektrike për pajisje dhe
tkurrja e zorrëve me oksigjen, për të kontrolluar vendin ku është kanula për çdo gjakderdhje ose
ënjtje; perimetri i këmbëve duhet të matet dhe gjymtyrët e poshtme në anën e operacionit për
ënjtje; kërkohet vëzhgim i ekstremitetit të poshtëm, siç është pulsi i a. dorsalis pedis, temperatura e
lëkurës, ngjyra, etj.

3 Monitorimi ditor: Analizat e gazit pos-membranore.
4 Menaxhimi antikoagulant: Qëllimi kryesor i regjimit antikoagulant ECMO është të arrihet një

efekt antikoagulant i moderuar, i cili garanton një aktivitet të caktuar koagulimi nën supozimin
e shmangies së aktivizimit të tepruar të koagulimit. Kjo do të thotë të mbash një ekuilibër midis
antikoagulimit, koagulimit dhe fibrinolizës. Pacientët duhet të përshkruhen me heparinë (25 deri
50 IU / kg) në kohën e intubacionit dhe të vazhdohet të përshkruhet një dozë mirëmbajtjeje (7,5
- 20 IU / kg / orë) gjatë kohës që ndodhet në makinë. Doza e heparinës duhet të rregullohet në
bazë të rezultateve të APTT që të ruhet midis 40-60 sekonda. Gjatë terapisë antikoaguluese, numri i
punksioneve të lëkurës duhet të zvogëlohet sa më pak të jetë e mundur. Procedurat duhet të kryhen
me kujdes. Statusi i gjakderdhjes duhet të monitorohet me kujdes.

5 Është e nevojshme të zbatohet strategjia e "ventilimit ultra mbrojtës të mushkërive" në mënyrë
që të shmanget ose zvogëlohet shfaqja e dëmtimit të mushkërive që shoqërohet me ventilimin.
Rekomandohet që vëllimi fillestar të jetë <6 ml / kg dhe të ruhet intensiteti i frymëmarrjes spontane
(shkalla e frymëmarrjes duhet të jetë midis 10-20 herë / min).

6 Shenjat vitale të pacientit duhet të monitorohen me kujdes, mirëmbajtja e MAP ndërmjet 60-65
mmHg, CVP <8 mmHg, SpO2> 90% dhe monitorimi i diuresës dhe elektroliteve në gjak.

.

7 Rekomandohet transfuzioni përmes membranës së pasme, evitohet infuzion i emulsioneve yndyrore
dhe propofol.

8 Sipas të dhënave të vëzhgimit, funksioni i oksigjenatorit ECMO vlerësohet gjatë secilës ndërrim të
punonjësve.
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IV. ALSS Kujdesi (Sistemi i Mbështetjes së Mëlçisë Artificiale)
Kujdesi për ALSS është i ndarë kryesisht në dy periudha të ndryshme: trajtimi gjatë trajtimit dhe kujdesi
intermittent. Stafi mjekësor duhet të monitorojë me kujdes gjendjen e pacientëve, të standardizojë
procedurat kirurgjikale, të përqëndrohet në pikat kryesore dhe të merret me komplikimet me kohë në
mënyrë që të përfundojë me sukses trajtimin ALSS.

1 Kujdesi gjatë trajtimit
I referohet kujdesit gjatë secilës fazë të trajtimit ALSS. I gjithë procesi i punës mund të përmblidhet
si më poshtë: përgatitja e operatorit, vlerësimi i pacientit, instalimi, mjekësia ligjore, ekzekutimi
i procedurës, rregullimi i parametrave, refuzimi dhe evidentimi. Më poshtë janë pikat kryesore të
kujdesit mjekësor gjatë secilës fazë:
(1) Trajnimi vetanak i punonjësve.
Plotësisht në përputhje me Nivelin III apo edhe masat mbrojtëse më të rrepta.
(2) Vlerësimi i pacientit:
vlerëson gjendjen themelore të pacientit, historinë alergjike, gliceminë, funksionin e koagulimit,
terapinë e oksigjenit, sedacioni (për pacientët në gjendje të vetëdijshme - për t'i kushtuar
vëmendje statusit psikologjik) dhe statusit të funksionit të kateterit.
(3) Instalimi dhe Pre-Shpëlarja
Duhet të përdoren materialet e konsumuara(të shfrytëzuara), me një sistem kontrolli të
mbyllur, duke shmangur ekspozimin ndaj gjakut të pacientit dhe lëngjeve të trupit të pacientit.
Instrumentet, zorrët dhe materialet e tjera të përshtatshme duhet të zgjidhen sipas metodës së
caktuar të trajtimit. Ju duhet të dini të gjitha funksionet themelore dhe tiparet e materialeve të
konsumuara.
(4) Kryerja e procedurës
Rekomandohet që shkalla fillestare e nxjerrjes së gjakut të jetë ≤35 ml / min për të shmangur
hipotensionin që mund të shkaktohet nga nxjerrja e gjakut me shpejtësi të lartë. Shenjat vitale
duhet të monitorohen.
(5) Përshtatja e parametrave
Kur qarkullimi ekstrakorporal i pacientit është i qëndrueshëm, parametrat terapeutikë dhe
alarmi duhet të rregullohen sipas regjimit të trajtimit. Në fazat e hershme, rekomandohet një
sasi e mjaftueshme e antikoagulantit, dhe doza e antikoagulantëve duhet të rregullohet gjatë
periudhës së mirëmbajtjes, në varësi të intensitetit të trajtimit.
(6) Largimi nga pajisja
Të miratojë një "metodë të kombinuar të heqjes së gravitetit të lëngjeve"; shpejtësia e heqjes; 35
ml / min; pas heqjes nga aparati, mbetjet mjekësore duhet të trajtohen në përputhje me masat
për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit SARS-Cov-2, dhe salla e trajtimit dhe instrumentet
duhet të pastrohen dhe dezinfektohen.
(7) Evidenca
Është e nevojshme të mbahen shënime të sakta të shenjave jetësore të pacientit, parametrave
terapeutikë dhe ilaçeve për ALSS dhe evidentimi i kushteve të veçanta.

54

Manuali i trajtimit dhe parandalimit Covid-19

2 Kujdesi i përhershëm/intermitent
1. Vëzhgimi dhe trajtimi i komplikimeve të vonuara: Reaksione alergjike, sindroma të çekuilibrit,
etj .;
2. Kujdesi për intubimin ALSS
Personeli mjekësor nga çdo ndërrim duhet të monitorojë gjendjen e pacientit dhe të mbajë
evidencë; për të parandaluar trombozën e shkaktuar nga kateteri; të kryejë mirëmbajtjen
profesionale të kateterit çdo 48 orë;
3. Kujdesi për ALSS në intubacion dhe ekstrubacion
Ultrasonografia vaskulare duhet të bëhet para ekstubacionit. Pas ekstubimit, gjymtyra e
poshtme në anën e intubacionit të pacientit nuk duhet të lëvizet për 6 orë, dhe pacienti duhet të
pushojë në shtrat për 24 orë. Pas ekstubimit, sipërfaqja duhet të vëzhgohet.

V. Kujdesi për terapinë e vazhdueshme renale të zëvendësimit (CRRT) - dializë
1 Përgatitja para CRRT-së
Përgatitja e pacientit: vendoset një qasje vaskulare kalimtare. Në përgjithësi, një kateter venoz
qendror vendoset për CRRT, preferohet v. jugularis interna. CRRT - pajisja mund të integrohet
në qarkun ECMO, nëse të dy aplikohen njëkohësisht. Pajisjet, materialet harxhuese dhe barnat
ultrafiltruese duhet të përgatiten para CRRT.

2 Kujdesi gjatë trajtimit
1. Kujdesi në vendin e futjes së kateterit vaskular: Kujdesi profesional i kateterit kryhet çdo 24 orë
për pacientët me kateterizim venoz qendror që të rregullojnë aksesin siç duhet dhe të shmangin
shtrembërimet dhe kompresimin. Kur CRRT është e integruar në ECMO, korrektësia e lidhjes
duhet të konfirmohet nga dy infermierë. Rekomandohet që linjat dalëse dhe hyrëse të CRRT të
jenë të lidhura pas oksigjenatorit.
2. Ndërgjegjësimi i pacientëve dhe shenjat thelbësore duhet të monitorohen me kujdes; është e
nevojshme të llogaritni me saktësi marrjen dhe humbjen e lëngjeve. Monitorimi i kujdesshëm i
gjendjes së koagulimit të gjakut brenda qarkut të bypass-it kardiopulmonar është i rëndësishëm,
dhe është e rëndësishme që të përgjigjet në mënyrë efektive ndaj të gjitha paralajmërimeve
dhe të kontrolloni nëse aparati po funksionon siç duhet. Statusi i elektrolitit dhe acidit bazë
vlerësohet me anë të testeve të gjakut me gaz çdo 4 orë. Lëngu i zëvendësimit duhet të
përgatitet i freskët dhe i shënuar në kushte të rrepta sterile.

3 Kujdesi pas operacionit
1. CKS, funksioni i mëlçisë dhe veshkave dhe statusi i koagulimit monitorohen në mënyrë rutinore.
2. Makina CRRT fshihet çdo 24 orë nëse aplikohet trajtim i vazhdueshëm. Materialet e konsumuara
dhe lëngjet e mbeturinave duhet të hidhen në përputhje me standardet spitalore për të
shmangur infeksionin nosocomial.
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VI. Kujdesi i përgjithshëm
1 Monitorimi
Shenjat jetësore të pacientit duhet të monitorohen vazhdimisht, veçanërisht ndryshimet në
vetëdije, shkalla e frymëmarrjes dhe ngopja me oksigjen. Për të gjurmuar simptoma të tilla si kollitja,
pështymë, shtrëngimi i gjoksit, dispne dhe cianoza. Vëzhgoni me kujdes analizat e gazit arterial.
Me kohë të percillet çdo përkeqësim për të rregulluar strategjitë e terapisë me oksigjen ose për të
ndërmarrë veprime të menjëhershme. Kushtojini vëmendje dëmtimeve të mushkërive të lidhura me
ventilator (VALI) kur ka mbështetje me presion të lartë pozitiv fundor-ekspirativ (PEEP). Monitoroni
me kujdes ndryshimet në presionin e rrugëve të frymëmarrjes, vëllimin tidial dhe shkallën e
frymëmarrjes..

2 Parandalimi i aspiracionit
1. Të vëzhgoni lëvizshmërinë gastritike të stomakut: të kryeni një dietë të vazhdueshme
postpilorike në mënyrë që të zvogëloni refluksin gastroesophageal. Nëse është e mundur,
vlerësoni lëvizshmërin gastritike të stomakut dhe retencë me ultratingull. Pacientët me zbrazje
normale të stomakut nuk rekomandohen për vlerësim rutinë;
2. Vlerësoni retencën gastrike çdo 4 orë. Rivendosni aspiratorin nëse vëllimi i mbetur i stomakut
është <100 ml; përndryshe, raportoni tek mjeku që merr pjesë;
3. Parandalimi i aspiracionit gjatë transportit të pacientit: para transportit për të ndërprerë
ushqyerjen nga hunda, mbetjet e aspiracionit të stomakut të lidhet tubi i stomakut në qese me
presion negativ. Gjatë transportit, koka e pacientit duhet të jetë e përkulur 30 °.
4. Parandalimi i aspiracionit gjatë HFNC (kanulula e hundës me rrjedhë të lartë): kontrolloni
lagështuesin e ajrit çdo 4 orë për të shmangur lagështimin e tepërt ose të pamjaftueshëm. Heqja
në kohë e ujit të grumbulluar në tub me qëllim parandalimin e kollës dhe aspirimit të shkaktuar
nga marrja aksidentale e kondensimit në rrugët e frymëmarrjes. Pozicioni i kanulës së hundës
duhet të jetë gjithmonë më i lartë se ai i makinës dhe tubave. Heqja në kohë e kondensimit në
sistem.

3 Zbatoni strategjitë e parandalimit të kateterit - infeksione të lidhura me qarkullimin e gjakut dhe
traktit urinar.

4 Për të parandaluar dëmtimet e lëkurës nga presioni, duke përfshirë dëmtimet e shkaktuara nga

presioni i pajisjeve, dermatiti i shkaktuar nga mosmbajtja dhe dëmtimet e lëkurës nga flastera/
ngjitës mjekësore. Identifikoni pacientët me rrezik të lartë me Shkallën e Vlerësimit të Riskut dhe
prezantoni strategji parandaluese.

5 Vlerësoni të gjithë pacientët në pranim dhe kur ndryshoni statusin e tyre klinik me modelin e

vlerësimit të rrezikut VTE (venoz tromboembolizëm) për të identifikuar ata me rrezik të lartë dhe
për të futur strategji parandaluese. Vëzhgoni funksionin e koagulimit, nivelet e D-dimerit dhe
manifestimet klinike të lidhura me VTE

6 Ndihmoni në ushqyerjen e pacientëve të dobët, pa frymë dhe tek ata me një indeks të dukshëm të

luhatshëm të oksigjenimit. Për të rritur vëzhgimin e indeksit të oksigjenimit në këta pacientë gjatë
ngrënies. Siguroni ushqim enteral në një fazë të hershme për ata që nuk janë në gjendje të ushqehen
me gojë. Gjatë çdo ndërrimi, rregulloni sasinë e ushqimit sipas nivelit të tolerancës ndaj ushqyerjes
enterale.
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Shtojcë
I. Shembull i këshillave mjekësore për pacientët me COVID - 19
1 Këshillë mjekësore për pacientë me pamje të butë klinike
1.1 E zakonshme :
 izolimi ajror, monitorimi i ngopjes me oksigjen, terapia e oksigjenit me kanilë të hundës;
1.2 Analizat:
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (pështymë) qd (çdo ditë)
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) qd
 CKS, profili biokimik, analiza rutinore e urinës , ekzaminimi rutinë i fekaleve + gjakderdhja
okult, funksioni i koagulimit + D-dimers, analiza e gazit + laktatet, ASO + RF + CRP + CCP,
ESR, PCT, statusi i grupit të gjakut, statusi të gjëndrës tiroide, enzimave kardiake + ese sasiore
të troponinës serum, testit të virusit të frymëmarrjes, citokinave, testit G / GM, ASE (enzima
konvertuese e angiotenzinës)
 Ultratinguj i mëlçisë, fshikëzës së tëmthit, pankreasit dhe shpretkës, ekokardiografia dhe CT
e mushkërive.
1.3 Medikamente :
 Tableta arbidol 200 mg po tid (per os 3 herë në ditë)
 Lopinavir / ritonavir (lopinavir / ritonavir) 2 tableta q12h (për os çdo 12 orë)
 Sprej Interferoni 1 sprej pr. Tid
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2 Këshillë mjekësore për pacientët me një pamje klinike të moderuar
2.1 E zakonshme :
 izolimi ajror, monitorimi i ngopjes me oksigjen, terapia e oksigjenit me kanilë hundore;
2.2 Analizat :
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (pështymë) qd (çdo ditë)
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (feces)qd
 •CKS, profili biokimik, analiza rutinore e analizës së urinës, ekzaminim rutinë i fekalit +
gjakderdhje okulte, funksioni i koagulimit + D - dimers, analiza e gazit + laktat, ASO + RF + CRP
+ CCP, ESR, PCT, ABO + Rh statusi i grupit të gjakut, gjëndër tiroide, enzima kardiake + ese
sasiore troponine në serum, test i virusit të frymëmarrjes, citokina, test G / GM, ASE (enzima
konvertuese e angiotenzinës)
 Ultratinguj i mëlçisë, fshikëzës së tëmthit, pankreasit dhe shpretkës, ekokardiografia dhe CT
e mushkërive.

2.3 Medikamente
 Tableta arbidol 200 mg po tid (për 3 herë në ditë)
 Lopinavir / ritonavir 2 tableta po q12h (per os çdo 12 orë)
 Sprej Interferoni 1 Sprej pr. Tid
 NS (Tretje fiziologjike normale) 100ml + ambroxol 30 mg ivgtt bid
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3 Këshillë mjekësore për pacientë me gjendje të rëndë klinike
3.1 E zakonshme:
izolimi ajror, monitorimi i ngopjes me oksigjen, terapia e oksigjenit me kanilë të hundës;
3.2 Analizat:
2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (pështymë) qd (çdo ditë)
2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (feces)qd
CKS, profili biokimik, analiza rutinore e analizës së urinës, ekzaminim rutinë i fekalit +
gjakderdhje okulte, funksioni i koagulimit + D - dimers, analiza e gazit + laktat, ASO + RF +
CRP + CCP, ESR, PCT, ABO + Rh statusi i grupit të gjakut, gjëndër tiroide, enzima kardiake +
ese sasiore seropike e troponinës, testi i virusit të frymëmarrjes, citokinat, testi G / GM, enzima
enzimë konvertuese e angiotenzinës
Ultratinguj i mëlçisë, fshikëzës së tëmthit, pankreasit dhe shpretkës, ekokardiografia dhe CT
e mushkërive.
3.3 Ilaçet
Tableta arbidol 200 mg po tid (për 3 herë në ditë)
Lopinavir / ritonavir 2 tableta për çdo12h (për çdo 12 orë)
Sprej Interferoni 1 sprej pr. Tid
NS (Tretje fiziologjike normale) 100ml + metilprednisolone 40 mg ivgtt qd
NS 100ml + pantoparazol 40 mg ivgtt qd
Caltrate 1 tabletë qd
Imunoglobulinën 20 g ivgtt bid
NS 100 ml + ambroxol 30 mg ivgtt bid

Manuali i trajtimit dhe parandalimit Covid-19

59

4 Këshillë mjekësore për pacientët me gjendje klinike të rëndë/kritike
4.1 E zakonshme :
 izolimi ajror, monitorimi i ngopjes me oksigjen, terapia e oksigjenit me kanilë të hundës;
4.2 Analizat :
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) (pështymë) qd (çdo ditë)
 2019: SARS - Zbulimi i ARN-së CoV 2 (tre lokacione) ( feces) qd
 CKS, profili biokimik, glicemia q6h (çdo 6 orë), funksioni i koagulimit + D - dimers, peptid
natriumi, enzima kardiake, ese sasiore e troponinës serum, imunoglobulinave + plotësuese,
cytokinin, kulturë-sputum CRP,PTCqd(çdo ditë). Statusi i grupit të gjakut ABO + Rh, analiza
rutinore e urinës, analiza rutinore e fekalit dhe gjakderdhja okult, testi i virusit të frymëmarrjes,
funksioni i tiroides, elektrokardiogrami, analiza e gazit + elektrolitët + laktatet + GS, G / GM,
testi, kultura e gjakut NJNE
 Ultratinguj i mëlçisë, fshikëzës së tëmthit, pankreasit dhe shpretkës, ekokardiografia dhe CT
e mushkërive.
4.3 Ilaçet
 Tableta arbidol 200 mg po. Tid
 Lopinavir / ritonavir 2 tableta q12h (ose darunavir (darunavir) 1 tabletë qd)
 NS 10 ml + metilprednisolone 40 mg iv ql 2h
 NS 100 ml + pantoprazol 40 mg ivgtt qd
 Imunoglobulinën 20 g ivgtt qd
 Peptidet timike 1. 6 mg ih biw
 Albumin serum njerëzor (albumin) 10 g ivgtt qd
 NS 100 ml + piperacilin / tazobaktam 4. 5 ivgtt q8h
 Peptisorb peptisorb 500 ml mënyra ushqyese nasogastrike
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