
Симптоми 
• Загальні ознаки та симптоми гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів 

охоплюють  

 

◦ кашель 

 ◦ гнійне мокротиння  

◦ лихоманку (часто вище 38,0°C; може бути відсутня у літніх 

пацієнтів) 

 ◦ задишку 

 ◦ хрипи  

◦ біль у грудях.  

 

• Слід запідозрити пневмонію, якщо крім вищезгаданих симптомів  

◦ хвороба вплинула на загальний стан здоров'я пацієнта  

◦ симптоми з'явилися швидко   

◦ симптоми інфекції дихальних шляхів загострилися знову 

 

• У літніх людей найбільш вираженими симптомами можуть бути 

сплутаність свідомості, абдомінальні симптоми, погіршення загального 

стану або основного захворювання. У кожного третього пацієнта старше 65 

років лихоманка при пневмонії відсутня.  

 

• Аускультація зазвичай виявляє дрібні хрипи або крепітацію,але 

аускультативні дані також можуть бути в нормі (у кожного третього 

пацієнта).  

Диференційна діагностика 

 • Гострий бронхіт; 

 • Загострення ХОЗЛ; 

 • Серцева недостатність; 

 • Рак легень; 

 • Легеневий туберкульоз; 

 • Алергічний альвеоліт; 

 • Інфаркт легені; 

 • Ателектаз. 

Діагностика 
Рентгенографія грудної клітки  
• Діагноз ґрунтується на рентгенографії грудної клітки. Рентгенографія 

грудної клітки призначається за підозри на пневмонію, за умови, що 

дослідження є доцільним і проводиться в розумних межах.  

• Відсутність інфільтратів не виключає пневмонію, якщо про це свідчить 

клінічна картина та дані лабораторних досліджень.  

 

Лабораторні тести  

• Концентрація СРБ в плазмі > 100 мг/л переконливо свідчить про 

пневмонію. Якщо концентрація CРБ в плазмі < 20 мг/л і пацієнт не має 

симптомів або результатів досліджень, що вказують на пневмонію, 

пневмонія малоймовірна.  

 

◦ Пам'ятайте: пневмококова пневмонія може розвиватися дуже 

швидко і на самих ранніх стадіях захворювання концентрація СРБ 

може не збільшуватися. Якщо симптоми тривають менше 24 годин, 

концентрація CРБ не є надійним індикатором.  

 

• Якщо загальний стан пацієнта незадовільний, слід перевірити рівень 

калію, натрію і креатиніну у плазмі, а також сатурацію киснем (або газовий 

аналіз артеріальної крові, якщо є така можливість).  

 

• За підозри на пневмонію у літніх людей для диференційної діагностики 

часто потрібно проводити ЕКГ, а також бактеріальний посів сечі та 

загальний аналіз сечі. 

 

• При амбулаторному лікуванні не потрібні жодні етіологічні тести.  

 

• Пацієнтам, які госпіталізовані до стаціонару, посів крові проводиться 

двічі.  

 

• Для визначення етіології на власний розсуд можуть проводитися наступні 

дослідження. (Пневмококовий антиген в сечі; Mycoplasma pneumoniae та 

Chlamydophila pneumoniae методом ПЛР зі зразка, отриманого з дихальних 

шляхів. Тест на антигени Legionella, що виділяються із сечею). 

Пневмонія 



Лікування 
• Протимікробні препарати для позалікарняної пневмонії при амбулаторному 

лікуванні. 

Лікарські засоби Доза Примітки 

Препарат першої лінії 

Амоксицилін 750 мг — 1 г × 3 Не ефективний проти 

Chlamydophila pneumoniae 

або Mycoplasma. Поєднати з 

макролідом або з 

доксицикліном, якщо є 

показання 

Препарати другої лінії (першої лінії для пацієнтів з алергією на пеніцилін). 

Моксифлоксацин 400 мг × 1 Ці лікарські засоби 

підвищують стійкість до 

медикаментів ряду 

бактеріальних штамів. 

Левофлоксацин 500 мг × (1-) 2 або 750 мг × 1 

Доксициклін 100 мг × 2 Не є монотерапією при 

важкій пневмонії 

Використання обмежене 

збільшенням пневмококової 

резистентності. 

• Вибір засобів первинної внутрішньовенної протимікробної терапії для лікування 

позалікарняної пневмонії у госпіталізованих пацієнтів. 

Препарати першої лінії 

Цефуроксим 1,5 г × 3–4 внутрішньовенно Ефективний при багатьох 

інших важких інфекціях, 

крім пневмонії Пероральне 

введення не є достатньо 

ефективним. 

Пеніцилін G 

(Бензилпеніцилін) 

2 мільйони МО × 6 або 2,5–5 

мільйонів МО × 4 

внутрішньовенно 

Для молодих пацієнтів з 

дольовою пневмонією і 

відсутністю основних 

захворювань Цефуроксим 

можна замінити пеніциліном 

G, як тільки буде 

підтверджена пневмококова 

етіологія. 

Препарати другої лінії 

Моксифлоксацин 400 мг × 1 внутрішньовенно 

або перорально 

Перейти на пероральне 

застосування якомога 

раніше Левофлоксацин 500 мг × 2 або 750 мг ×1 

внутрішньовенно або 

перорально 

• Оцініть потребу в кисневій терапії (пульсоксиметрія, аналіз газів в крові) у стаціонарних 

хворих.  

• Лікуйте будь-яке зневоднення організму.  

• Уникайте непотрібних жарознижувальних та протикашльових препаратів.  

•Лікуйте основні захворювання (серцева недостатність, діабет). 

Показання до стаціонарного лікування 
• Вибір місця лікування головним чином ґрунтується на оцінці важкості пневмонії та 

можливостях проведення запланованого лікування.  

 

◦ Успішний результат домашнього догляду залежить від домашніх обставин та 

наявності повсякденної допомоги в разі погіршення працездатності пацієнта.  

 

• При пневмонії зі швидким початком (симптоми розвиваються протягом декількох годин) 

пацієнта слід завжди швидко направляти в лікарню у зв’язку з підозрою на пневмококову 

інфекцію.  

◦ У хворих віком молодше 50 років частота дихання ≥ 20/хв і насичення киснем ≤ 

92% свідчать про тяжку хворобу.  

◦ Крім того, концентрація СРБ більш ніж 100 мг/л може бути ознакою важкої або 

швидко прогресуючої пневмонії.  

 

• Слід запідозрити важку пневмонію і розглянути необхідність направлення пацієнта на 

стаціонарне лікування, якщо пацієнт має  

 

◦ будь-яку з наступних ознак важкої пневмонії:  

▪ сплутаність або знижений рівень свідомості  

▪ частота дихання понад 20/хв  

▪ систолічний артеріальний тиск нижче 90 мм.рт.ст.  

▪ частота пульсу понад 105/хв  

▪ температура тіла < 36°C або > 38,5°C  

▪ кількість лейкоцитів у крові < 3 × 109 /л або > 15 × 109 /л.  

 

◦ важке основне захворювання (важке захворювання легень, рак, печінкова, 

ниркова чи серцева недостатність, цереброваскулярні розлади або імуносупресія / 

[доза преднізону становить 10 мг/день або більше] або інший імунодефіцит)  

◦ значні зміни в кількох частках легень або в обох легенях  

◦ важкий загальний стан без відхилень, описаних вище.  

 

• Показанням до госпіталізації може бути пневмонія зі слабко вираженими симптомами, 

якщо у пацієнта є будь-який з наведених нижче симптомів:  

 

◦ блювання, що перешкоджає прийому медикаментів  

◦ задишка та інші ускладнення 

◦ проблеми диференційної діагностики  

◦ важке первинне захворювання  

◦ імуносупресія 

 ◦ незадовільні домашні умови. 

 

 

 

Пневмонія 
 


