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Негоспітальна пневмонія (НП) займає

провідне місце серед інфекційних захворювань за

такими показниками, як захворюваність та

смертність, а також є причиною значних еко�

номічних збитків [1–6].

Одними з основних та найавторитетніших

джерел інформації для лікарів з питань діагности�

ки та лікування хворих на пневмонію є рекомен�

дації (консенсуси), підготовлені провідними

спеціалістами за результатами проспективних

рандомізованих порівняльних належно контрольо�

ваних досліджень з урахуванням постулатів дока�

зової медицини [7–10]. 

Згідно рекомендацій наказу МОЗ України

№ 499 від 28.10.2003 р. хворих на НП нетяжкого

перебігу, які потребують госпіталізації у терапев�

тичне відділення за медичними (наявність не�

сприятливих прогностичних факторів) показан�

нями, відносять до III групи [11]. У пацієнтів цієї

групи розвиток НП може бути зумовлений S. pneu�

moniae, H. influenzae, атиповими збудниками,

грамнегативними ентеробактеріями. Оскільки

у таких хворих припускають більш тяжкий перебіг

НП, тому проводять парентеральну антибіотико�

терапію з використанням амінопеніциліну, пере�

важно захищеного (амоксицилін/клавуланова

кислота, ампіцилін/сульбактам), або цефалоспо�

рину II–III покоління (цефуроксим, цефотаксим,

цефтриаксон). У разі неефективності препарату

вибору через 48 год добавляють до нього макролід

(комбінована терапія) або заміняють його

фторхінолоном ІІІ–ІV покоління (монотерапія).

Через 3–4 дні лікування при досягненні позитив�

ного клінічного ефекту (нормалізація температу�

ри тіла, зменшення вираженості інтоксикації та
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Резюме. Результати проведеного дослідження свідчать, що застосування парентеральних форм препа�

ратів левофлоксацину — препарату Таванік (виробництва «Sanofi�Aventis», Франція) або препарату

Лефлоцин (виробництва «Юрія�Фарм», Україна) — для ступінчастої антибактеріальної терапії хворих

на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу, які потребують госпіталізації у терапевтичне відділен�

ня, є однаково високоефективним та безпечним.

Ключові слова: негоспітальна пневмонія, антибактеріальна терапія, левофлоксацин, Таванік, Лефлоцин.
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Резюме. Результаты проведенного исследования

свидетельствуют, что применение парентеральних

форм препаратов левофлоксацина — препарата

Таваник (производства «Sanofi�Aventis», Франция)

или препарата Лефлоцин (производства «Юрия�

Фарм», Украина) — для ступенчатой антибактери�

альной терапии больных внебольничной пневмо�

нией нетяжелого течения, которые нуждаются в

госпитализации в терапевтическое отделение, яв�

ляется одинаково высокоэффективным и без�

опасным.

Ключевые слова: внебольничная пневмония, анти�

бактериальная терапия, левофлоксацин, Таваник,

Лефлоцин.

EFFICACY AND SAFETY OF STEP-THERAPY BY
LEVOFLOXACIN IN CASES OF NON-SEVERE 

COMMUNITY-ACQURED PNEUMONIA
O.Ya. Dzyublyk, V.O. Yukhymets, O.O. Mukhin

Summary. By the results of conducted study for using

of parentheral levofloxacin — Tavanik («Sanofi�

Aventis», France) or Leflocin («Uria�Farm», Ukraine)

— for step�therapy in cases of of non�severe communi�

ty�acqured pneumonia — are equally effective and

safe.

Key words: community�acqured pneumonia, antibacte�

rial therapy, levofloxacin, Tavanik, Leflocin.
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