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Радди масъулият
Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро дар асоси вазъи 
пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад.

Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро дар асоси вазъи пешниҳодшудаи 
саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи намояндагони як қатор ташкилотҳо 
мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он  танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф 
шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ 
эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру ҳидоятҳои истеҳсолгарон ва ё 
қабули қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро 
ба дўш мегирад, ки куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти дохили санади мазкурро санчад, 
муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти 
мазкур барои ягон ҳадаф чизе изҳор намекунанд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти 
мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии қобили 
қабул донистани ин молҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд бо 
санадҳои истеҳсолгар шинос шавед. Масъулияти истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба 
зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар 
оқибати истифода аз маълумоти он рух додаанд, инчунин барои эътимод кардан ба дурустӣ ва 
эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.



Эзоҳҳои муҳим доир ба ин манбаъ
• Ин слайдҳо қисми нақшаи таҳсилоти ҷории тиббӣ ва ҳамширагӣ 

мебошанд, на дастур барои таҷрибаи клиникӣ ва ё машварати клиникӣ.

• Кормандони клиникӣ бояд тавсияҳои мазкурро ба шароитҳои мушаххаси 
худ мутобиқ намоянд, захираҳои маҳаллӣ ва дастурҳои амалиро ҳамгиро 
кунанд.

• Тавсияҳои ин слайдҳо ҷои тасмимгириҳои клиникиро дар асоси 
ниёзҳои инфиродӣ ва ё вазъи саломатии ҳар бемор намегиранд.

• Тавсияҳои ин слайдҳо дидгоҳи ташкилотҳои ҳамкорикунандаро 
ҳатман инъикос намекунанд. 

• Тавсияҳои амалӣ ва протоколҳои COVID-19 пайваста рушд дода 
мешаванд ва пеш аз табобати клиникии ҳар бемори нав бояд такроран 
бевосита аз адабиёт иқтибос шаванд.



Тарзи истифода аз ин нақшаи омӯзишӣ
• Слайдҳо - Лексияи худро ба муҳит мутобиқ созед. Барои муоширати шахсӣ ё 

маҷозӣ аз саволҳо истифода баред. Ба қайдҳои инструктор дар слайдҳо 
нигаред.

• Видеоҳо: метавонанд барои тамошои пеш аз омўзиш таъин гарданд ё 
ҳангоми омўзиш истифода шаванд.

• Маводҳо ва шаклҳо: метавонанд чоп ва барои кўмак ба иштирокчиён дар 
истифода аз маводҳои таълимӣ, ки плакатҳо, манбаъҳои клиникӣ, 
диаграммаҳоро дар бар мегиранд, тақсим карда шаванд.
Маводи дохилбуда аз постерҳо, манбаъҳои клиникӣ, манбаъҳои ҷадвалӣ иборат мебошад.

• Ҳар вақте имкон пайдо мешавад, ба амалия: ҳаводиҳии сунъӣ ба шушҳо, 
ҳолатҳои воқеии клиникӣ машғул шавед.

• Захираҳои иловагиро аз сомонаи www.opencriticalcare.org пайдо кардан 
мумкин аст. Ба шогирдон дастрас намоед, ҳамроҳи онҳо омўзед, захираҳои 
иловагиро чоп кунед.

http://www.opencriticalcare.org/


Модулҳо
1. Воситаҳои муҳофизати шахсӣ

2. Арзёбии клиникӣ, баҳодиҳӣ ва мониторинг

3.  Оксигендиҳии ғайриинвазивӣ

a. Оксигендиҳӣ бо суръати пасти ҷараён

b. Оксигендиҳӣ бо суръати баланди ҷараён

4. Роҳандозии ҳаводиҳии сунъӣ  1

a. Роҳандозии кор бо роҳҳои нафас ва таъмини бехатарӣ

b. СДШР ва ҳаводиҳии сунъӣ барои ҳифзи шушҳо 

5. Роҳандозии ҳаводиҳии сунъӣ  1

a. Нигоҳубин ва бехатарии ҷорӣ

b. Арзёбии оромбахшӣ

c. Баровардан аз нафасдиҳии сунъӣ

6. Муолиҷа барои беморони гирифтор ба COVID-19



Манбаҳо барои омӯзиш 
Open Critical Care www.opencriticalcare.org Мавод 
барои омўзиши ҳаматарафаи малакаҳои амалӣ ва назариявии 
табибон ва ҳамшираҳое, ки беморон бо COVID 19-ро нигоҳубин 
мекунанд, пешбинӣ шудааст. Шаклҳо, лексияҳои видеоӣ, 
асбобҳои аёнӣ ва дастурҳои таълимӣ дастрасанд.  
COVID Protocols  https://covidprotocols.org/
Протоколҳои клиникӣ, ки тавсияҳои далелан асосноки 
амалӣ оид ба нигоҳубини беморон бо COVID 19-ро баён 
мекунанд.

http://www.opencriticalcare.org
https://covidprotocols.org/


Манбаҳо барои омӯзиш
COVID19 
Guidelines 
Dashboard 
https://opencriticalcare.org/covid-dashboard/ 

Тавсияҳои ҷории 
ҷамъбастшуда барои 
мақомҳои роҳбари ҷаҳонӣ 

https://opencriticalcare.org/covid-dashboard/


Муолиҷаи COVID-19



Ҳадафҳо
• Синфи воситаҳои муолиҷаи COVID-19-ро муайян намоед 

• Муайян намоед, ки кадом воситаҳои муолиҷа дараҷаи 
А- RCT (ОКР-озмоиши клиникии рандомӣ)-ро доранд

• Муайян намоед, ки манфиати кадом воситаҳои 
муолиҷавӣ ҳанўз ҳам номуайян аст.

• Бояд донед, ки дастурҳои навшударо аз куҷо пайдо 
кардан мумкин аст.



Тавсияҳои умумӣ оид ба муолиҷаи COVID-19

• Доир ба манфиат аз табобати махсуси беморон бо
COVID-19 маълумоти муқаррари ниҳоӣ хеле кам аст.

• Зуд-зуд бо маълумоти нав ошно шавед

– OpenCriticalCare.org/covid-dashboard

– www.covidprotocols.org

• Муолиҷа метавонад танҳо барои гурўҳҳои интихобшудаи беморон
фоидаовар бошад (мас., онҳое, ки муолиҷаи оксигенӣ мегиранд ё
дар шуъбаи муолиҷаи бошиддат қарор дорад)

https://opencriticalcare.org/covid-dashboard/
http://www.covidprotocols.org


Мулоҳизаҳои умумӣ
• Маълумот метавонад ба истифода аз амалу маводи умумии муолиҷавӣ танҳо дар

гурўҳҳои алоҳидаи беморон бо COVID-19 (яъне, беморони дар беморхона
бистаришуда, ки ба муолиҷаи оксигенӣ ниёз доранд) дахл дошта бошад. Шумо бояд
ҳама вақт ба маълумот рў оварда, боварӣ ҳосил намоед, ки он барои гурўҳи
беморони шумо қобили истифода аст.

• Иҷрои бисёр амалҳои муолиҷавӣ назорати бодиққатро талаб мекунанд
(мас., санҷиши ҳаррўзаи функсияи ҷигар (LFT) ва креатинин барои таъини
Ремдесивир, глюкоза барои таъини стероидҳо).

• Ба ҳолати январи соли 2020 муолиҷаҳои зерин васеъ татбиқ ё омўхта
мешаванд:

– ʉʪʝʨʦʠʜ״ʦ ʜʘʨ ʙʝʤʦʨʦʥ ʙʦ COVID-19, ʢʠ ʙʘʨʦʠ ʦʢʩʠʛʝʥʜʠ״ʠʠ ʠʣʦʚʘʛ  ʙʠʩʪʘʨ  
ʢʘʨʜʘ ʰʫʜʘʘʥʜ

– Воситаҳои зиддивирусӣ (мас., Ремдесивир)
– Подтанҳо (мас., плазмаи шифоёбандагон ва подтанҳои моноклоналӣ)
– Профилактикаи тромбози варидҳои амиқ (яъне, истифода аз вояҳои 

профилактикӣ ё муолиҷавӣ)



Ҳолат
• Бемор: марди 57-сола бо пневмонияи ковидӣ ба беморхона бо 

дамкўтоҳӣ, бемадорӣ, дардҳо дар бадан, табларза/сармобарӣ, ки 5 рўз 
боз идома дорад, муроҷиат намуд.

• Чӣ гуна муолиҷаро бояд сар кард?



Ҳолат 
• Бемор: марди 57-сола бо пневмонияи ковидӣ ба беморхона бо 

дамкўтоҳӣ, бемадорӣ, дардҳо дар бадан, табларза/сармобарӣ, ки 5 рўз 
боз идома дорад, муроҷиат намуд.

• Чӣ гуна муолиҷаро бояд сар кард?

• Аз бисёр омилҳо вобаста аст, аз ҷумла:

– Сатҳи талабот ба оксиген

– Ҷои расондани ёрии тиббӣ (шуъбаи муолиҷаи 
бошиддат ё палатаи умумӣ) 

– Бемориҳои ҳамроҳ

– Дастрасии имкониятҳои муолиҷа ва тадқиқот 
дар ин маҳал



Воситаҳои муолиҷа (Пажуҳишгоҳи миллии тандурустӣ, декабри с. 2020)

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapeutic-management/


Воситаҳои муолиҷа барои баррасӣ 
Маводҳое, ки тибқи натиҷаҳои озмоиши клиникии рандомӣ, манфиати 
собитшуда барои гурўҳҳои алоҳидаи беморон бо COVID-19 доранд:

• Ҳатман ҳангоми COVID-19 стероид диҳед: (Озмоиши шифобахшӣ,
NEJM, 2020 ва диг.)
– Танҳо барои бемороне, ки ҲСШ ва ё оксигени иловагӣ мегиранд
– Нақшаи афзалиятноки муолиҷа: дексаметазон 6 мг х 10 рўз

– Нақшаи алтернативии муолиҷа:
‐ Гидрокортизон, 50 мг дохилирагӣ, ҳар 8 соат x 10 рўз
‐ Метилпреднизолон, 15 мг, дохилирагӣ, рўзе 2 бор x 10 рўз
‐ Преднизон, 40 мг, тариқи даҳон, ҳар рўз x 10 рўз



Воситаҳои муолиҷа барои баррасӣ 
Маводҳое, ки тибқи натиҷаҳои озмоиши клиникии рандомӣ, манфиати 
собитшуда барои гурўҳҳои алоҳидаи беморон бо COVID-19 доранд:

• Ҳатман ҳангоми COVID-19 стероид диҳед: (Озмоиши шифобахшӣ,
NEJM, 2020 ва диг.)
– Танҳо барои бемороне, ки ҲСШ ва ё оксигени иловагӣ мегиранд

– Нақшаи намунавии муолиҷа: дексаметазон 6 мг х 10 рўз

• Ҳатман ҳангоми COVID-19 Ремдесевир диҳед: (Санҷиши табобати
мутобиқшудаи COVID-19, NEJM, 2020)
– гурўҳи оптималии беморон таҳқиқ мешавад

• Ҳатман пешгирӣ аз тромбози варидҳои амиқро барои ҳамаи беморон
гузаронед
– вояи оптималӣ таҳқиқ мешавад



Воситаҳои муолиҷаи дигар 
Воситаҳое, ки мавриди таҳқиқи бошиддат қарор доранд, 
манфиаташон равшан нест
• Плазмаи шифоёбандагон
• Ингибиторҳои ИЛ-6 (намуна: тотсилизумаб)
• Ингибиторҳои JAK (намуна: баритситиниб)

Воситаҳои таҳқиқшуда, ки манфиат намеоранд 
• Гидроксихолорохин

• Воситаҳои зиддиретровирусӣ аз ВНМО (намуна: ритонавир-лопинавир)



Бо тавсияю маълумоти навтарин ошно шавед



Тарзи истифода аз панели сомона (Фев. 1, 2020)

Таҷдиди 
маълумот дар 
2 ҳафтаи охир

Таҳқиқоти 
охирин оид ба 
тағйирот дар 
амалия 



Бо тавсияю маълумоти навтарин ошно шавед

Таҷдиди 
маълумот дар 
2 ҳафтаи охир

Таҳқиқоти 
охирин оид ба 
тағйирот дар 
амалия 

Мушакро 
барои дидани 
тафсилот 
равона кунед.
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