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АЛГОРИТМ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНО-
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У 

МОБИЛИЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В ЗОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
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Резюме

Внебольничная пневмония (ВП) во время вспышек респиратор-
ных вирусных инфекций среди военнослужащих, мобилизованных для 
прохождения службы в зоне антитеррористической операции (АТО), 
является значительной медицинской проблемой. Повышение качест-
ва этиологической диагностики способствует увеличению эффектив-
ности лечения и сокращению сроков госпитализации военнослужа-
щих.

Материал и методы. Обследовано 100 военнослужащих, моби-
лизованных для прохождения службы в зоне проведения АТО, в возра-
сте от 25 до 50 лет, у которых во время пребывания в учебном центре 
развилась вирусно-бактериальная внебольничная пневмония ІІІ кли-
нической группы. Этиологию заболевания устанавливали на основа-
нии комплексного обследования с использованием разработанного 
алгоритма.

Результаты. Предложенный алгоритм дал возможность устано-
вить этиологию ВП у 66,0 % больных, что на 30,0 % выше, чем при 
использовании только классических бактериологических методов 
диагностики.

Заключение. Алгоритм этиологической диагностики у больных ВП 
на основе новых технологий с использованием полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени и быстрых иммунохроматогра-
фических тестов, значительно увеличивает точность этиологической 
диагностики и рекомендован для использования в системе медицин-
ской службу вооруженных сил Украины.

Ключевые слова: антитеррористическая операция, внебольнич-
ная пневмония, диагностика.
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ALGORITHM OF ETIOLOGICAL DIAGNOSING OF VIRAL-
BACTERIAL COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN RECRUITS, 

MOBILIZED FOR MILITARY SERVICE IN ANTI-TERRORIST 
OPERATION ZONE

Y. O. Dziublyk, Y. O. Slesarenko, G. B. Kapitan
Abstract 

Community-acquired pneumonia during the outbreaks of respiratory 
viral diseases in recruits, mobilized for military service in anti-terrorist 
operation zone, remains a serious medical problem. Higher effectiveness 
of treatment can be achieved by means of improvement of etiological 
diagnosing.

Materials and methods. We examined 100 recruits, mobilized for 
military service in anti-terrorist operation (ATO), aged 25−50 years. During 
their stay at training center the study subjects developed community-
acquired pneumonia (CAP), clinical group III, on the background of 
respiratory viral infection. The etiology of CAP was identified using 
complex method of testing in accordance with developed algorithm. 

Results. Application of proposed algorithm helped to establish 
etiology of in 66,0 % of patients, whereas conventional microbiological 
tests yielded results in only 30 % of CAP cases.

Conclusion. The algorithm of etiological diagnosing, which utilizes 
novel real-time polymerase chain reaction and quick immunochromatog-
raphy tests, can significantly increase the accuracy of diagnosis. It is recom-
mended for use in medical service of military forces of Ukraine.
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Починаючи з 14 квітня 2014 р. на сході України про-
водиться антитерористична операція (АТО), в якій прий-
мають участь десятки тисяч мобілізованих осіб. За офіцій-
ними даними, протягом трьох років бойових дій загину-
ло 2562 та отримало поранень 9578 українських військо-
вослужбовців з різних силових структур [1], і ще більша 
кількість учасників АТО потребувала медичної допомоги 
з приводу соматичних захворювань. За результатами 
аналізу обліку роботи медичної служби в зоні АТО визна-
чено, що близько 70 % усіх звернень війсь ковослужбовців 
Збройних сил України за медичною допомогою припа-
дало на різноманітні захворювання, і тільки 29,9 % стано-

вили травми, з яких лише 16,2 % внаслідок вогнепальних 
поранень. У середньому за медичною допомогою звер-
талось більш ніж 50 осіб щоденно, з яких до 30 — потре-
бували стаціонарного лікування [3]. В структурі соматич-
ної патології одне з провідних місць займають захворю-
вання органів дихання, а серед них — негоспітальна 
пневмонія (НП) вірусно-бактеріальної етіології [5]. 
Особливо часто дана недуга виникала у мобілізованих 
військовослужбовців під час перебування їх в навчаль-
ному центрі на протязі 1,5–2 місяців. Це пов’язано з 
перемішуванням особового складу з різних регіонів 
України, скупченням та схильністю до психологічного і 
фізичного стресу, що призводить до дизадаптаційних 
розладів і виникнення хвороб дизадаптації. До них нале-


