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1. Цілі
А. Забезпечити засвоєння слухачами в Україні наступних питань:


патогенез та клінічні прояви SARS-CoV-2;



сучасні дослідницькі платформи;



стратегії системи громадського здоров’я для боротьби з епідемією;



сучасні клінічні та діагностичні алгоритми надання допомоги госпіталізованим пацієнтам;



клінічні випробування профілактичних вакцин, які проводяться у даний час, лікування пацієнтів у
поліклініках (амбулаторіях), лікування госпіталізованих пацієнтів;



наслідки COVID-19.

Б. Провести інтерактивні вебінари, під час яких слухачі можуть задавати запитання та отримувати
відповіді на них; учасники також можуть задавати запитання після завершення вебінару.
В. Розробити інформаційну листівку з питань COVID-19 спільними силами співробітників фонду
САЛЮС та Університетського коледжу.

2. Цільова аудиторія
Медичні працівники амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних закладів охорони здоров’я України,
які працюють із хворими на COVID-19; працівники лабораторій, які займаються діагностикою COVID19; медичні та соціальні працівники, які працюють із уразливими верствами населення.
За відбір учасників та розсилання запрошень на вебінари відповідав Фонд САЛЮС.

3. Формат вебінарів
Вебінар 1 розпочався із вітальних слів політичної радниці Посольства Великобританії в Києві пані
Катерини Давенпорт.
Усі вебінари включали 3 лекції, кожна тривалістю 30-60 хвилин. Після кожної лекції було надано 15-20
хвилин для запитань та відповідей.

4. Організаційний комітет та біографії лекторів
Члени організаційного комітету:
Від Фонду САЛЮС: Марія Телішевська, Олександра Служинська, Марта Васильєв.
Від Лондонського університетського коледжу: Алехандро Аренас-Пінто (Alejandro Arenas-Pinto), Фіон
Карлін (Ffion Carlin), Ганіф Езмаїл (Hanif Esmail), Сара Петт (Sarah Pett), Анабель Сауф (Annabelle South),
Кейт Стержен (Kate Sturgeon), Бінта Салтан (Binta Sultan).
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Біографії лекторів
Алехандро Аренас-Пінто (Alejandro Arenas-Pinto)

− головний науковий

співробітник з клінічних досліджень інститутів Глобального здоров’я та Клінічних випробувань та
методології Університетського коледжу Лондона. Він також є почесним лікарем-спеціалістом з ВІЛінфекції Центрального і Північно-Західного Лондонського лікарняного трасту Національної служби
охорони здоров’я Великобританії (NHS).
Доктор

Алехандро є клініцистом-спеціалістом в галузі інфекційних хвороб та тропічної

медицини. Він проводить дослідження щодо лікування та профілактики інфекційних хвороб,
переважно вірусних інфекцій, таких як ВІЛ, вірус папіломи людини та останній часом SARS-CoV-2.

Лора Бенджамін (Laura Benjamin)

− старший науковий співробітник з клінічних

досліджень Центру дослідження інсультів Інституту неврології UCL Queen Square. Вона працювала
лікарем-неврологом у Центрі Уолтона (Ліверпуль) та Національній лікарні неврології та нейрохірургії
(м. Лондон). Отримавши разом з групою дослідників інфекцій мозку стипендію Уелкам трасту
(Wellcome Trust), вона захистила дисертацію і здобула ступінь доктора філософії в Університеті
Ліверпуля, де вивчала епідеміологію ВІЛ-інфекції та інсульту в Малаві.
Її остання робота описує шляхи формування інсульту у хворих на ВІЛ-інфекцію та показує
вплив ВІЛ-інфекції на ендотелій судин на клітинному рівні на моделі in vitro, що дає можливість
формувати групи ВІЛ-інфікованих із фенотипом схильним до серцево-судинних захворювань.
Лора Бенджамін є членом Координаційного комітету групи КороНерв Великої Британії (UK
CoroNerve group steering committee) та опублікувала дані щодо неврологічних ускладнень COVID-19,
включно з інсультом.

Фіон Карлін (Ffion Carlin)

– лікар, науковий співробітник з клінічних досліджень

інституту Глобального здоров’я Університетського коледжу Лондона, Центру клінічних досліджень
інфекційних хвороб, ВІЛ та сексуального здоров’я, де у даний час вона разом із групою інших
дослідників проводить ряд інтервенційних випробувань щодо ВІЛ-інфекції.
Під час пандемії SARS-CoV-2, разом із групою інших дослідників Фіон Карлін проводила ряд
інтервенційних та спостережних досліджень щодо стаціонарного та амбулаторного лікування хворих
на COVID-19, в тому числі і клінічні випробування щодо застосування ремдезивіру (Remdesivir) та
моноклональних антитіл, що використовуються при стаціонарному лікуванні важких хворих на COVID19, а також брала участь у дослідженнях вакцин проти COVID-19 COV001/002 and COVAC (відповідно
Oxford і Imperial).
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Раніше Фіон Карлін працювала в Узбекистані у складі гуманітарної організації «Лікарі без
кордонів», де керувала медичною діяльністю при проведенні клінічного випробування TBPRACTECAL:
Фаза 2/3 - інтервенційне клінічне випробування нових, тільки пероральних, коротких схем лікування
мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з широкою медикаментозною стійкістю.

Ганіф Езмаїл (Hanif Esmail)

– клініцист, асоційований професор інфекційних хвороб. У

даний час він працює у двох відділеннях Університетського коледжу Лондона − відділенні клінічних
випробувань Ради з медичних досліджень, де розробляє інноваційні клінічні випробування на
туберкульоз, інші респіраторні інфекції (включно з COVID-19) та тропічні захворювання, та в Інституті
Глобального здоров’я, де переважно вивчає роль субклінічного перебігу у передачі туберкульозу.
Ганіф Езмаїл проводить клінічну роботу як почесний консультант з інфекційних хвороб у
лікарні тропічних хвороб, яка є однією із лікарень Університетського коледжу Лондона та належить
до мережі лікарень Національної служби охорони здоров’я Англії.

Ендрю Гейворд (Andrew Hayward) − директор Інституту Епідеміології та Охорони Здоров’я
Університетського коледжу Лондона та професор епідеміології інфекційних хвороб та інклюзивної
медицини. Він – засновник та співдиректор Центру Співпраці Університетського коледжу Лондона з
питань інклюзивної медицини (CCIH), який був створений у 2019 році.
Професор Е. Гейворд тісно співпрацює з Інститутом Вдосконалення Охорони Здоров’я (IHI Institute for Healthcare Improvement), діяльність якого,що базується на використанні надійних
епідеміологічних методів, електронних медичних записів та первинному зборі даних, має великий
вплив на формування політики та практики Національної служби охорони здоров’я Великобританії.
Діяльність професора Е. Гейворда у сфері вивчення туберкульозу серед соціально-уразливих груп
населення привела до створення у 2003 році при Лондонському університетському коледжі
мобільної рентгенологічної скринінг-служби пошуку та лікування хворих на туберкульоз (Find&Treat
Mobile X ray screening service), яка щороку, використовуючи мобільний цифровий рентгенівський
пристрій, проводить скринінг майже 10 000 бездомних осіб, людей, які споживають наркотики, та
в’язнів.
Протягом 2006-2011рр. професор Ендрю Гейворд очолював проведення найбільшого
національного когортного клінічного дослідження грипу та його впливу на імунітет − “Flu Watch
Study”, організованого Радою з медичних досліджень (MRC) та Уелкам Трастом (Wellcome Trust). Це
дослідження показало важливу роль дітей у позалікарняному поширенні грипу; виявило, що велика
частина випадків захворювання протікає безсимптомно та що перехресна Т- клітинна пам’ять
захищає від розвитку хвороби при інфікуванні. Його подальші дослідження показали, що грип є
тригером серцево-судинних захворювань, особливо у осіб старшого віку.
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Вивчення результатів миття рук жителями Великобританії продемонстрували ефективність
національної кампанії «Мий свої руки» (“Clean Your Hands”) та ефективність аудиту в стаціонарах для
підвищення дотримання вимог миття рук персоналом та пацієнтами. Дослідження поширеності
COVID-19, яке проводиться професором Е. Гейвордом у даний час, охоплює понад 35 000
домогосподарств.

Сара Петт (Sarah Pett)

– професор інфекційних хвороб, працює одночасно у двох

інститутах Університетського коледжу Лондона: відділенні клінічних випробувань Ради з медичних
досліджень Інституту клінічних досліджень та методології та Інституті Глобального здоров’я.Її наукові
та клінічні розробки в основному діляться на 2 основні напрямки: оптимізація найліпшого лікування
інфекцій та імунотерапія ВІЛ та інших інфекційних захворювань.
Професор Сара Петт є також почесним консультантом з інфекційних хвороб Центрального і
Північно-Західного Лондонського лікарняного трасту Національної служби охорони здоров’я
Великобританії та старшим запрошеним співробітником Університету Нового Південного Уельсу,
м. Сідней, Австралія. Починаючи з березня 2020 року професор Сара Петт веде досьє міжнародних
багатоцентрових клінічних досліджень COVID-19.

Анабель Сауф (Annabelle South)

– координатор впливу політики і досліджень

відділення клінічних випробувань Ради з медичних досліджень Інституту клінічних досліджень та
методології Університетського коледжу Лондона. Вона має великий досвід роботи з представниками
різних аудиторій, забезпечуючи впровадження результатів досліджень у політику та практику в галузі
охорони здоров’я. Як магістр в галузі охорони здоров’я, вона бере активну участь у наукових
дослідженнях та докладно інформує широке коло громадськості та зацікавлених сторін про
результати клінічних досліджень та їх значення для проведення політики в галузі охорони здоров’я.
Анабель Сауф має значний досвід розробки та впровадження комунікаційних стратегій та
письмового оформлення документів. Вона проявила лідерські якості, очоливши проєкт «Поширення
доказовості для дій серед співтовариств спеціалістів-практиків» (‘Evidence for Action Communications
Community of Practice’). Її глобальна діяльність включає роботу у Великобританії, кількох країнах
Африки на південь від Сахари (Уганда, Замбія, Малаві, Зімбабве, Кенія, Танзанія, Сенегал), Мексиці та
Індії.

Кейт Стержен (Kate Sturgeon)

– старша медична сестра клінічних досліджень

відділення клінічних випробувань Ради з медичних досліджень Інституту клінічних досліджень та
методології Університетського коледжу Лондона. Вона має великий клінічний досвід роботи у сфері
ВІЛ-інфекції та інфекційних захворювань серед дорослих.
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У даний час Кейт Стержен працює у складі основних дослідницьких груп, які вивчають стан
здоров’я когорти підлітків та дорослих, які перинатально було інфіковані ВІЛ (Perinatal HIV Cohort AALPHI), яке є частиною дослідження «CHIPS +: «Оптимізація здоров'я молодих людей з ВІЛ при
переході від педіатричної до медичної допомоги дорослим», а також бере участь у проведенні
рандомізованого контрольованого клінічного випробування щодо позалікарняної пневмонії у дітей
(‘Community-Acquired Pneumonia: a randomised controlled trial’).
Кейт Стержен є також координатором із залучення пацієнтів (Patient Public Involvement
coordinator) до досліджень COVID-19 відділення клінічних випробувань Ради з медичних досліджень
Інституту клінічних досліджень та методології Університетського коледжу Лондона.

Марк Ліпман (Marc Lipman)

– професор медицини Університетського коледжу

Лондона та консультант з медицини захворювань органів дихання та ВІЛ Королівського вільного
лондонського трасту Національної служби охорони здоров’я (Royal Free London NHS Foundation Trust).
Він працює директором міждисциплінарної групи із вивчення туберкульозу Університетського
коледжу Лондона та очолює протитуберкульозну службу Королівського вільного госпіталю (Royal Free
Hospital) – провідного клінічного госпіталю у Лондоні.
Його дослідження мають широкий діапазон і включають інфекції, викликані мікобактеріями,
збудниками респіраторних хвороб та СНІДу. Особливу увагу професор виявляє до трансляційних
досліджень в галузі медицини та охорони здоров’я. Він працював у національних та міжнародних
комітетах, включаючи Керівну групу з питань боротьби з туберкульозом у Великобританії та Робочу
групу Британської асоціації з ВІЛ та поєднаної ВІЛ/ТБ інфекції. Професор Марк Ліпман є головою
Британського торакального товариства та Консультативної групи спеціалістів з питань туберкульозу.

Бінта Салтан (Binta Sultan)

працює як консультант з медицини ВІЛ-інфекції у

Національному інституті досліджень здоров'я (National Institute for Health Research) та виконує
дослідження у рамках своєї докторської дисертації. Вона отримала медичну освіту в
Університетському коледжі Лондона та освіту в галузі громадського здоров’я у Гарвардському
університеті; 2015 року завершила спеціалізацію з ВІЛ-інфекції та сексуального здоров’я і працює
консультантом з медицини ВІЛ у м. Лондоні.
Наукові інтереси Бінти Салтан стосуються поліпшення стану здоров’я та доступу до системи
охорони здоров’я уразливих груп населення за допомогою інноваційних методів, методологій
соціальної справедливості та спільного проведення випробувань з іншими групами. Вона одночасно
працює у двох центрах Університетського коледжу Лондона – Центрі досліджень інфекцій та
соціального здоров’я і Центрі співпраці з питань інклюзивної медицини
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Клінічний та дослідницький досвід Бінти Салтан дав їй можливість провести інноваційне
клінічне дослідження з метою поліпшення доступу до медичної допомоги бездомних людей, які
страждають на гепатит С.

5. Вебінар 1. Клінічні аспекти, діагностика, питання громадського
здоров'я
Вебінар 1а.

Лектор: Ендрю Гейворд
Анотація: поширення інформації у системі громадського здоров’я - 30 хв.
Доповідач описує аспекти громадського здоров'я, пов’язані із пандемією SARS-CоV-2,
зокрема, висвітлює сучасне розуміння шляхів поширення цього збудника, таких як аерозольний та
через фоміти (предмети із контамінованими контактними поверхнями). Лектор розглядає питання
безсимптомного перенесення вірусу та роль суперрозповсюджувачів (осіб, які заражають хворобою
набагато більше людей, ніж більшість інших інфікованих) та вплив цієї інформації на зміну змісту
комунікацій між системою громадського здоров’я та населенням.
На прикладі Національної служби охорони здоров’я Великобританії доповідач аналізує
стратегічні підходи щодо зменшення ризику внутрішньолікарняної передачі інфекції та забезпечення
нормального доступу населення до отримання медичних послуг під час пандемії COVID-19.
Вебінар 1б.

Лектори: Ганіф Езмаїл та Бінта Салтан
Анотація: Клінічні аспекти COVID-19 - 60 хв.
У цій лекції описаний патогенез SARS-CoV-2 та його клінічні прояви протягом різних фаз
захворювання на COVID-19, спричиненого SARS-CoV-2. Висвітлені фактори ризику більш важкого
протікання інфекції, такі як: вік та супутні захворювання, включно з гіпертонією, цукровим діабетом та
ожирінням. Охарактеризовані соціальні детермінанти COVID-19, особливо ті, які мають великий
вплив на уразливі верстви населення − людей, які живуть із ВІЛ, секс-працівників, споживачів
ін'єкційних наркотиків та чоловіків, які займаються сексом з чоловіками.
Вебінар 1в.

Лектор: Алехандро Аренас-Пінто
Анотація: діагностика COVID-19 - 30 хв.
У лекції доповідач аналізує рекомендації Національної служби здоров’я Великобританії щодо
того, як медичні працівники повинні захищати себе від інфікування SARS-Cov-2, включно із
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використанням засобів індивідуального захисту. Далі доповідач розповідає про сучасні дослідницькі
платформи і як вони вдосконалювались протягом останнього часу; описує сучасні лабораторні
методи виявлення SARS-CoV-2 та можливості їх застосування при проведенні тестування пацієнтів в
лабораторіях; детально аналізує вимоги щодо безпеки праці та зменшення ризику інфікування
працівників лабораторій.
У кінці лекції доповідач розглядає стратегічні підходи до тестування працівників системи
охорони здоров’я Великобританії, детально аналізуючи наукові дослідження, на яких вони базуються.

6. Вебінар 2. Клінічні дослідження COVID-19; алгоритми надання
медичної допомоги; маршрут пацієнта у стаціонарі
Вебінар 2а.

Лектор: Сара Петт
Анотація: клінічні дослідження COVID-19 - 45 хв.
Лекторка розглядає деякі із ключових рандомізованих клінічних випробувань лікарських
засобів для лікування госпіталізованих хворих, включно з тими, які призвели до швидкого дозволу на
застосування антивіралу (antiviral), ремдезивіру (remdesivir), та дексаметазону (dexamethasone) у
госпіталізованих пацієнтів на кисневій підтримці. Доповідачка аналізує ці найбільш значимі клінічні
дослідження та їх тривалість, необхідну для отримання результатів, які, ймовірно, будуть найбільш
значущими для лікування COVID-19, включно із клінічними випробуваннями антитромбоцитарних
препаратів та моноклональних антитіл.
Далі професор Сара Петт дає коротку характеристику рандомізованим контрольованим
клінічним дослідженням, які проводились у позалікарняних (амбулаторних) умовах, зокрема
клінічним випробуванням, які привели до швидкого дозволу в США застосовувати моноклональні
антитіла, LY-CoV555 та пояснює, як це вплинуло на погляди та зміну політики у сфері громадського
здоров’я. Насамкінець лекторка описала способи, за допомогою яких можна залучити уразливі
верстви населення до дослідження COVID-19.
Вебінар 2б.

Лектори: Ганіф Езмаїл та Фіон Карлін
Анотація: алгоритми надання медичної допомоги - 60 хв.
Доповідачі розповіли про алгоритми надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у
позалікарняних умовах та в стаціонарі та розглянули "червоні прапорці" (тривожні ознаки чи сигнали
тривоги) у пацієнтів, які свідчать про необхідність надання останнім медичної допомоги амбулаторно
та/або госпіталізації. Лектори перелічили тести, які необхідно проводити пацієнтам з підозрою на
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COVID-19, пояснили їх важливість та коли їх слід проводити; розглянули цінність різних радіологічних
методів обстеження на етапах формулювання діагнозу COVID-19 у пацієнтів та їх подальшого
спостереження.
Доповідачі описали виклики, пов’язані із застосуванням стандартів медичної допомоги у
пацієнтів хворих на COVID-19 та фінансові аспекти проведення множинних конкуруючих клінічних
досліджень COVID-19.
Вебінар 2в.

Лектор: Фіон Карлін
Анотація: маршрут пацієнта у стаціонарі, зокрема залучення його до участі у клінічному
дослідженні - 15 хв.

Впродовж цього вебінару доповідачка ділиться своїм особистим досвідом лікування хворих
на COVID-19 у стаціонарі та розглядає проблеми, які виникали при залученні хворих до клінічних
випробувань, щодо забезпечення дотримання норм протиепідемічного захисту.
Лекторка описала ситуації, коли залучення пацієнтів до клінічних випробувань, потребувало
комунікації із членами сімей хворих, пояснення їм важливості проведення досліджень, надання
можливості обговорити із хворим членом сім’ї його участь у дослідженні, що сприяло подоланню
страху та відчуття ізоляції у пацієнтів, госпіталізованих з приводу COVID-19.

7. Вебінар 3. Вакцини, наслідки COVID-19, необхідна інформація для
уразливих верств населення
Вебінар 3а.
Лектори: Лора Бенджамін (неврологічні ускладнення COVID-19, включно з інсультом), Марк Ліпман
респіраторні та кардіологічні ускладнення), Фіон Карлін (непередбачувані наслідки включно з
впливом на надання протитуберкульозних послуг)
Анотація: короткострокові та довгострокові наслідки COVID-19 - 60 хв.
У цьому вебінарі доповідачі описали деякі відомі наслідки ураження SARS-CoV-2, такі як
нервово-психічні ускладнення, включно з інсультом, а також пояснили, як ці прояви свідчать про
патогенез вірусу в центральній та периферичній нервовій системі людини. Були розглянуті
ускладнення легень і серця, а також підходи до подальшого спостереження та моніторингу
довгострокового пошкодження цих життєво важливих органів.
Лектори перечислили заходи, які приводять до зменшення шкоди, такі як відмова від куріння,
застосування антикоагуляційних та антитромбоцитарних препаратів, дотримання сезонності при
вакцинації проти грипу. Нарешті, були розглянені непередбачені наслідки пандемії щодо негативного
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впливу на психічне здоров’я населення та порушення діяльності інших служб охорони здоров’я,
включно з наданням протитуберкульозних послуг.
Вебінар 3б.

Лектор: Алехандро Аренас-Пінто
Анотація: клінічні дослідження вакцин та профілактичних заходів - 45 хв.
Лектор охарактеризував сучасний стан ключових вакцин проти SARS-CoV-2, включно із
обґрунтуванням типу вакцин, сурогатних маркерів їх дієвості та очікуваної клінічної дієвості цих
вакцин. Додатково були розглянені проблеми, пов'язані з мутацією вірусу, наприклад, повідомлення
про проходження SARS-CoV-2 через нового проміжного хазяїна − норку.
Наостанку доповідач пояснив, що насправді означає імунітет до COVID-19, і чи існує
ймовірність того, що потрібно буде робити щеплення проти SARS-CoV-2 людям у певні сезони року,
подібно до ситуації з грипом, та чи буде забезпечений надійний захист населення шляхом
проведення первинних щеплень.
Вебінар 3в.

Лектори: Бінта Салтан та Кейт Стержен – 30 хв.
Анотація: інформація для уразливих верств населення.
Під час цього вебінару лекторки ознайомили слухачів із інформаційними повідомленнями
Національної служби охорони здоров’я Англії у зв’язку з пандемією COVID-19, призначеними для
уразливих груп населення, включно з тими, які поширювались серед бездомних осіб у Лондоні.
Доповідачки детально розповіли про непередбачувані наслідки пандемії COVID-19 серед
уразливих верств населення, яке глибше впадає у злидні в результаті світової економічної кризи; про
порушення їх доступу до звичних медичних послуг, а також про великий вплив на їх психічне здоров'я
ізоляції, дистанціювання та зменшення особистого контакту з працівниками громадських медикосоціальних служб.

8. Фінансування та підтримка
Фінансування та підтримку цієї освітньої серії вебінарів про COVID-19 надало Посольство
Великобританії в Києві, Україна. Партнерами цього проекту є: Науковий медично-діагностичний
центр «АСТАР» (Львів, Україна) та Львівський обласний центр громадського здоров’я (Львів, Україна).
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9. Вебінар: "COVID-19: питання вакцинації, тенденції поширення",
організований Львівським обласним центром громадського
здоров’я
https://fb.me/e/3BBqoNP1r
http://bit.ly/3bF7zqH
Ідентифікатор конференції 820 874 4581
Код доступу 9933
Модератор - Др. Мар’яна Служинська, головний лікар Львівського обласного центру громадського
здоров’я.
Лекторка:

Марія Телішевська, кандидат медичних наук, директор Благодійного фонду САЛЮС.

"Успішний досвід англійсько-української співпраці у царині підвищення поінформованості українських
медичних та соціальних працівників з проблем профілактики, діагностики та лікування
коронавірусної хвороби". Доповідачка поділилася враженнями від трьох проведених у листопаді
2020р - лютому 2021року онлайн вебінарів, впродовж яких українські англомовні учасники мали
можливість довідатися з уст провідних вчених і дослідників з Великої Британії про новітні тренди
профілактики, діагностики та лікування

коронавірусної інфекції, а також про перспективи

використання вакцин проти COVID-19. Лекторка запросила учасників відвідати вебсторінку та ФБ
сторінку БФ САЛЮС, де можна не тільки знайти доступ до відеозапису вебінарів та прослухати їх, але
й запозичити текст буклету для населення з проблем COVID-19, розробленого та виданого в рамках
проєкту.
Лекторка:

Др. Наталія Іванченко, в.о. генерального директора ДУ "Львівський обласний

лабораторний центр МОЗ України". "Відповідь Львівщини на пандемію COVID-19".
У своїй доповіді др. Іванченко розповіла про особливості перебігу коронавірусної хвороби
на Львівщині. Особливу увагу приділила проблемі вакцинації, роботі мобільних бригад, що
здійснюють вакцинацію, графіку вакцинації різних соціальних та вікових груп населення. Оголосила,
що Львівщина отримала 42200 порцій вакцин проти COVID-19

Лекторка: п. Христина Пак, фахівець ЛОЦГЗ. "Тенденції поширення коронавірусної інфекції: світ,
Україна, область".
Лекторка подала порівняльну характеристику розвитку коронавірусної інфекції в Україні та
інших країнах Європи, продемонструвала як відбувається процес вакцинації і які вакцини
використовуються у різних країнах. Звернула особливу увагу на те, що пандемія COVID-19 утруднює
доступ пацієнтів з Іншими видами патології до медично-діагностичних послуг (до прикладу,
зменшилися кількості проведених мамографій, цитологічних обстежень шийки матки), у зв’язку з
чим

у

скорому

майбутньому

передбачається

зростання

захворюваності.

Презентація

супроводжувалася демонстрацією графіків та діаграм.
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10. Глосарій термінів
English
Aerosol generating
Airborne particles
Airborne precautions
Antibiotic
Antibody
Antigen
Anti-inflammatory therapies
Antiviral medicines
Asymptomatic
Black and minority ethnic (BAME)
Case fatality rate (CFR)
CEPID (cumulative excess P&I death rate)
Chest X-ray (CXR)
Community spread
Computer tomography (CT scan)
Confirmed case
Consolidation

Contact tracing
Contact transmission
Convalescent plasma
Coronavirus
Coronavirus Disease-19 (COVID-19)
Clinical care pathway
Clinical Trial
Close contact
Cluster

Cytokine Storm
Deoxyribonucleic acid (DNA)
Droplet transmission
Deep Vein Thrombosis (DVT)
Emergency
Epidemic
Epidemiological modelling
Excess P & I death rate
Fibrosis

Ukrainian
аерозоль генеруючий
повітряні частинки
заходи безпеки при інфекціях, що
передаються повітряним шляхом
антибіотик
антитіло
антиген
протизапальна терапія
противірусні препарати
безсимптомний
чорношкірі та етнічні меншини
показник летальності
кумулятивна надлишкова (надмірна)
смертність від пневмонії та грипу
рентген грудної клітини
поширення в громадах (населених
пунктах), поза лікарняне поширення
комп’ютерна томографія
підтверджений випадок
консолідація, ущільнення (як правило,
йдеться про тканину легень при
запаленні)
відстежування контактів
контактна передача
плазма хворого, який видужує
(реконвалесцента)
коронавірус
коронавірусна хвороба-19 (COVID-19)
алгоритм надання клінічної допомоги
клінічне випробування (клінічний трайл)
близький контакт
кластер-група декількох однорідних
елементів, яка може розглядатись як
самостійна одиниця
цитокіновий шторм
ДНК
крапельна передача
тромбоз глибоких вен
невідкладність
епідемія, епідемічний
епідеміологічне моделювання
надлишкова (надмірна) смертність від
пневмонії та грипу
фіброз
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Fomite
Ground glass opacity
Hand-Hygiene
Hand washing
Immune modulators
Immune response
Immunity
Immunocompromised
Incubation period
Intensive care
Interim results (comparing intervention groups at
any time before the formal completion of a trial,
usually before recruitment is complete)

Interstitial inflammation
Intervention
Isolation
Magnetic Resonance Imaging (MRI)
Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS)
Monoclonal Antibody
Multiple competing clinical trials
N95-Respirator
Nasal Swab
Neurological
Neutralising antibody
Neutralising monoclonal antibody (nMAbs)
NPIs (nonpharmaceutical interventions)
Observational study (a study which collects
information about individuals with a specific
condition and does not intervene in their care, as a
clinical trial would)
Outbreak
Pandemic
Participant (someone participating in a research
study or trial)
Patient and Public Involvement (PPI)
Patient / Participant Information Sheet / Leaflet /
PIS: an information leaflet given to those who have
been invited to participate in a research study. The
sheet is designed to provide the potential
participant with sufficient information to allow that
person to make an informed decision on whether or
not they want to take part

фоміт (предмет із контамінованими
контактними поверхнями)
симптом матового скла
гігієна рук
миття рук
імуномодулятори
імунна відповідь
імунітет
імунодефіцитний
інкубаційний період
інтенсивна терапія
проміжні результати (порівняння
піддослідних груп у будь-який час перед
закінченням випробування, звичайно
перед завершенням набору
піддослідних)
інтерстиційне запалення
втручання
ізоляція
магнітно-резонансна томографія
близькосхідний респіраторний синдром
(БКРС)
моноклональні антитіла
множинні конкуруючі клінічні
дослідження
N95-респіратор
мазок з носа
неврологічний
нейтралізуюче антитіло
моноклональне антитіло
нефармацевтичні втручання (заходи)
обсерваційне (спостережне) дослідження
(дослідження, яке збирає інформацію
про людей із специфічним станом і не
втручається в їхню допомогу, як це
робить клінічне випробування)
спалах
пандемія
учасник (особа, що бере участь у
наукових дослідженнях або
випробуваннях)
залучення пацієнтів та громадськості
форма інформованої згоди пацієнта
/учасника – листівка, яку дають особам,
які запрошені для участі у дослідженнях.
Містить достатньо інформації, щоб
дозволити потенційному учаснику
прийняти обґрунтоване рішення про те,
чи бажає він брати участь, чи ні.
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Patient journey in the hospital
Patient on supplemental oxygen
Personal Protective Equipment (PPE)
Pharyngeal swab
Pneumonia
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Pre-Symptomatic
Protective immunity
Pro-thrombotic

маршрут пацієнта в лікарні
пацієнт на кисневій підтримці
засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
мазок з горла
пневмонія
полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
досимптомний (до появи симптомів)
захисний імунітет
протромботичний (який сприяє
утворенню тромбів)
Pulmonary embolism (PE)
емболія легеневої артерії
Quality of Life (QoL)
якість життя
Quarantine
карантин
Red flags
"червоні прапори" - тривожні ознаки чи
сигнали тривоги
Research
пошук, дослідження
Resource implication
фінансовий аспект
Regulatory body (organisation responsible for
регулюючий орган (організація,
ensuring the safety, quality and effectiveness of
відповідальна за дотримання безпеки,
medicines and medical devices)
якості та ефективності лікарських засобів
та медичних виробів)
Re-infection
реінфекція (повторне інфікування)
Reproductive number
базове репродуктивне число
характеризує заразність інфекційного
захворювання в епідеміології.
Визначається як кількість людей, які
будуть заражені типовим хворим, який
потрапив у повністю неімунізоване
оточення при відсутності спеціальних
епідеміологічних заходів, спрямованих
на запобігання поширенню
захворювання. Якщо репродуктивне
число>1 то на початковому етапі кількість
хворих зростатиме експонентно.
Respiratory
дихальний
Ribonucleic acid (RNA)
рибонуклеїнова кислота (РНК)
Screening
скринінг
Self-isolation
самоізоляція
Serious Adverse Event (SAE) – a very specific term
серйозне побічне явище - специфічний
used in clinical trials, and usually refers to any event термін, який використовується в клінічних
that results in death, is life-threatening, requires
випробуваннях, і зазвичай відноситься до
hospitalisation or extended hospitalisation, results in будь-якої події, яка призводить до смерті,
persistent or significant disability or incapacity, or is загрожує життю, вимагає госпіталізації
a congenital anomaly or birth defect.
або тривалої госпіталізації, призводить до
стійкої або значної інвалідності чи
непрацездатності або до вроджених
аномалій чи вад розвитку
Serious Adverse Reaction (SAR)
серйозна побічна реакція
Serological tests
серологічні тести
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Seroprevalence

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2
(SARS-CoV-2)
Social distancing
Spike protein

Sponsor - the individual(s) or organisation(s) that take on
responsibility for confirming that there are proper
arrangements in place to initiate, manage and monitor,
and finance a study

Standard of care
Super-spreader

Surgical masks
Symptomatic
Thrombosis
Translational research

Transmission
Treatment
Ultrasound (USS)
University College London (UCL)
Vaccine
Ventilator
Viral shedding
Vulnerable populations
Whole genome sequencing (WGS)

Zoonotic

серопоширеність антитіл, поширеність
антитіл у популяції (кількість\відсоток
осіб серед населення (групи населення),
які мають позитивний тест на антитіла до
конкретного захворювання на основі
зразків сироватки крові
тяжкий гострий респіраторний синдром
(TГРС)
коронавірус-2 тяжкого гострого
респіраторного синдрому (ТГРС-CoV-2)
соціальне дистанціювання
білок-шип або S-протеїн (білок, за
допомогою якого вірус прикріплюється
до клітин людини)
спонсор – юридична або фізична особа,
яка бере на себе відповідальність за
організацію, проведення, моніторування і
фінансування дослідження
стандарти надання допомоги
Суперрозповсюджувач (особа, яка
заражає хворобою набагато більше
людей, ніж більшість інших інфікованих)
хірургічні маски
симптомний
тромбоз
трансляційні дослідження (поєднання
фундаментальних та прикладних
досліджень; фундаментальні наукові
дослідження для створення нових
методів терапії або діагностики -– від
лабораторії до ліжка хворого та до
населення)
передача
лікування
ультразвук
Університетський коледж Лондона
вакцина
вентилятор (апарат для штучної
вентиляції легень)
вірусне навантаження
уразливі верстви населення
секвенування всього геному
(WGS).(Геном - це повний набір ДНК
організму, включно із всіма його генами)
зоонозний – той, що передається від
тварин до людей
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