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В методичних рекомендаціях оглянуті проблеми догляду за хворими при 

обстеженні і лікуванні в умовах хірургічного відділення.  

Мета - підвищення якості лікування за рахунок зниження ризиків ведення 

хворого в доопераційному періоді, під час виконання оперативного втручання  і 

в післяопераційному етапі з урахуванням індивідуальних особливостей і  

функціональних можливостей органів і систем організму хворого. 

Уміщені методичні рекомендації до виконання індивідуальної самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем з курсу 

«Медсестринство в хірургії», призначені для студентів спеціальності 223 

Медсестринство.  
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ЗМІСТ 

Розділ1. Догляд в доопераційному періоді: 

а) етап діагностики; 

б) етап підготовки до операції; 

в) показання та протипоказання до оперативного лікування. 

Розділ2. Операційний період: 

а) етапи операційного періоду; 

б) види і класифікація хірургічних операцій. 

Розділ 3. Догляд в післяопераційному періоді : 

а) фази післяопераційного періоду; 

б) післяопераційні ускладнення їх профілактика і  лікування.   
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Розділ 1. Доопераційний період 

Доопераційний період (ДП) – це період часу з моменту госпіталізації 

хворого у хирургічний стаціонар до початку виконання йому оперативного 

втручання.  

Тривалість ДП залежить від характеру хвороби (гостра чи хронічна), від 

об'єму майбутньої операції, від стану хворого і резервів його організму. Тому 

його застосування необхідне для зменшення ризику майбутньої операції і 

розвитку післяопераційних ускладнень. 

Мета ДП - підвищення якості лікування хворого за рахунок зниження ризику 

оперативного втручання та розвитку ускладнень. 

Отже, основні дії медпрацівників повинні бути направлені на зведення до 

мінімуму ризику майбутньої операції і можливості розвитку післяопераційних 

ускладнень. 

Весь ДП поділяється на етапи: 

1. Діагностичний етап, під час якого уточнюють діагноз, визначають 

показання до операції, вивчають стан, резервні можливості основних органів та 

систем хворого, що готується до операції. 

2. Етап власне передопераційної підготовки, який включає комплекс 

лікувальних заходів, спрямованих на зменшення важкості перебігу захворю-

вання, покращення роботи основних органів і систем, підвищення реактивності 

організму. 

Основні завдання ДП:  

• встановлення діагнозу;  

• визначення показань до оперативного лікування;  

• визначення протипоказань до оперативного лікування;  

• визначення терміновості виконання операції: екстрені, термінові, планові;  

• оцінка стану основних органів і систем. 

Завдання діагностичного етапу: 

• Поставити точний діагноз (можна обмежитися визначенням хірургічної 

тактики). 



• Визначити наявність показань або протипоказань до операції. 

• Оцінити стан основних систем організму. 

• Виявити наявність ускладнень захворювання і супутні ураження органів і 

систем хворого з визначенням ступеня порушення їх функції. 

• Правильно вибрати спосіб оперативного втручання і метод знеболювання. 

Завдання передопераційної підготовки 

• Провести психологічну підготовку. 

• Здійснити корекцію порушень функцій органів і систем, якщо можливо 

усунути ускладнення захворювання і вилікувати супутні хвороби. 

• Створити в організмі необхідний резерв функціональних можливостей 

органів і систем, збільшити імунобіологічні сили організму хворого. 

• Провести спільні заходи, що зменшують небезпеку розвитку хірургічної 

інфекції. 

Підсумки проведеної хірургом роботи в ДП узагальнюються в медичній карті 

у вигляді операційного епікризу, який включає: 1) обгрунтування діагнозу; 2) 

показання до операції; 3) план операції; 4) вид знеболювання і передбачувану 

ступінь операційного ризику. 

Інтенсивність заходів, що проводяться в ДП залежить від ряду причин, в 

першу чергу, від виду операції по терміновості виконання. 

При екстрених операціях час ДП гранічно обмежений. У даній ситуації ДП 

включає або тільки один етап - діагностичний, коли необхідний мінімум 

передопераційних заходів проводиться вже в операційній (катетеризація судин, 

трансфузійна терапія, введення препаратів крові і кровозамінників тощо) або 

обидва етапи проводяться паралельно, при цьому тривалість ДП при екстрених 

операціях не перевищує 2 годин (гостра непрохідність кишечника), 

поширеному перитоніті - не більше 4-6 годин.  

При термінових операціях тривалість ДП може коливатися від 1 до 2 діб. 

Діагностичний етап може включати використання всіх діагностичних 

можливостей стаціонару. Є достатньо часу для проведення інтенсивної терапії. 



При планових операціях ДП буде залежати головним чином від обсягу 

майбутньої операції і від особливостей організації хірургічного стаціонару. В 

одних випадках пацієнти можуть надходити в стаціонар вже повністю 

обстежені в інших лікувально-діагностичних установах, що зводить до 

мінімуму тривалість передопераційного перебування хворого в стаціонарі, в 

інших - весь діагностичний етап проводиться в тому ж стаціонарі, де в 

подальшому буде виконано оперативне втручання. 

Діагностичний етап може включати всі відоми методи дослідження, на 

підставі яких уточнюється діагноз і визначаються показання та протипоказання 

до операції. 

Стандартний мінімум обстеження: загальний аналіз крові, біохімічний аналіз 

крові - загальний білок, трансамінази, сечовина, креатинін, глюкоза, амілаза та 

ін., Група крові і резус-фактор, загальний аналіз сечі, ЕКГ, рентгенографія 

органів грудної клітини та ін. 

Показання до операцій: 

Абсолютні - (екстрена та планова хірургія),коли лікування даного 

захворювання або стану загрожує життю і можливо тільки оперативним 

шляхом; (Гострий апендицит, гострий деструктивний холецистит, 

панкреонекроз, перфоративна виразка шлунка і дванадцятипалої кишки (ДПК), 

гостра кишкова непрохідність, защемлена кила, гостра диссекція аорти, 

тромоемболія легеневої артерії).  Злоякісні новоутворення. 

Відносні - (планова хірургія): 

• захворювання лікується тільки хірургічним шляхом, але не становить 

безпосередньої загрози життю (жовчно-кам'яна хвороба, варикозне розширення 

вен нижніх кінцівок, доброякісні пухлини, хвороба Гіршпрунга); 

• захворювання може лікуватися як хірургічним, так і консервативним 

шляхом (ішемічна хвороба серця; облітеруючі захворювання судин нижніх 

кінцівок). 

Протипоказання до операції. 



Абсолютні - шок (важкий стан організму, близький до термінального), крім 

геморагічного при триваючої кровотечі; гостра стадія інфаркту міокарда або 

порушення мозкового кровообігу (інсульту), крім методів хірургічної корекції 

зазначених станів і наявності абсолютних показань (перфоративна виразка 

ДПК, гострий апендицит, защемлена кила) 

Відносні - наявність супутніх захворювань, в першу чергу серцево-судинної 

системи, дихальної, нирок, печінки, системи крові, ожиріння, цукровий діабет. 

Можливі складові елементи передопераційної підготовки. 

Критерії операційного ризику: 

Ризик 1 ступеня. Соматичний здоровий пацієнт, що піддається невеликому 

оперативного втручання типу апендектомії, видалення кили і т.д.  Ризик 2А 

ступеня. Соматично здорові пацієнти, котрі піддаються більш складному 

оперативному втручанню типу холецистектомії, операції з приводу 

доброякісних пухлин жіночих геніталій і т.д. Ризик 2Б ступеня. Пацієнти з 

повністю компенсованою патологією внутрішніх органів, котрі піддаються 

невеликими операціями, зазначеним в категорії «Ризик 1 ступеня».  

Ризик 3А ступеня. Хворі з повною компенсацією патології внутрішніх 

органів, котрі піддаються складним, крупним втручанням - резекція шлунка, 

операції на товстій кишці і т.д. Ризик 3Б ступеня. Хворі на межі компенсації 

патології внутрішніх органів, котрі піддаються невеликим хірургічним 

операціям.  

Ризик 4 ступеня. Хворі з декомпенсацією патології внутрішніх органів або 

глибокими порушеннями гомеостазу, котрі піддаються складним оперативним 

втручанням. 

Психологічна підготовка. Повинна проводитися у всіх випадках, коли хворий 

адекватний. Хворий має право отримати необхідну інформацію про характер 

майбутнього оперативного втручання. Крім спілкування лікаря з хворим можна 

використовувати фармакологічні засоби - седативні препарати, транквілізатори, 

антидепресанти та ін. Необхідно отримати згоду хворого на операцію з 

документальним підтвердженням. При недієздатності хворого операцію 



роблять при згоді опікуна, а за абсолютними показниками можна зробити при 

наявності лікарського консиліуму. Родичам хворого можна повідомити 

інформацію тільки за згодою хворого. 

Підготовка шлунка. При плановій операції – голод за 12 годин до операції. 

При екстренній операції – зондування шлунка. 

Катетеризація сечового міхура (за показаннями). 

Очисна клізма (за показаннями) – при планових операціях 

Підготовка операційного поля. При плановій операції здійснюється повна 

санітарно-гігієнічна обробка. При екстреній операції - гоління волосяного 

покриву. 

Премедикація. (Седативні препарати, снодійні і наркотичні анальгетики). 

Мета премедикації – зниження емоційного збужденіяі реакцій на зовнішні 

подразники; створення оптимальних умов для дії антисептиків; зменшення 

секреції залоз; нейровегетативна стабілізація; профілактика алергічних реакцій 

на засоби, що використовуються для анестезії. 

При виконанні термінових, а тим більш планових операцій обсяг 

передопераційної підготовки може бути значно розширений. 

Загальносоматична підготовка - лікування супутньої патології, корекція 

порушень внутрішнього середовища організму, санація ендогенних вогнищ 

інфекції і т.д. Особливу увагу слід приділити ліквідації анемії, корекції 

диспротеінемії. 

Спеціальна підготовка - наприклад підготовка товстої кишки (безшлакова 

дієта, лаваж кишковника), санація бронхіального дерева при гнійних 

захворюваннях легенів. 

Місцева підготовка - санація і гоління операційного поля 

Профілактична антибіотикотерапія. 

Профілактика тромбоемболічних ускладнень. 

 

Розділ 2. Операційний період. 



Як тільки хворий перетинає кордон операційного блоку, починається 

операційний період, який складається з наступних етапів: 

• укладання хворого на операційний стіл в відповідний для кожного 

оперативного втручання стан; 

• введення хворого в наркоз або виконання місцевого знеболювання; 

• підготовка операційного поля; 

• виконання оперативного втручання; 

• виведення хворого з наркозу 

Хірургічна операція - механічний (травматичний) вплив на тканини і органи 

з лікувальною або діагностичною метою. 

У сучасній хірургії нормальне виконання оперативного втручання 

забезпечується адекватною анестезією. 

Класифікація хірургічних операцій. 

діагностичні: 

• біопсії (ексцизійна, інцизійна, пункційна); 

• пункції (черевної порожнини, плевральної, суглобової, спинномозкові і ін.); 

• ендоскопічні дослідження (лапароскопія, торакоскопія, артроскопія); 

• ангіографія і катетеризація серця; 

• діагностична (експлоративна) лапаро- і торакотомія (використовуються в 

останню чергу). 

Лікувальні. 

За терміновістю виконання - 1) невідкладні або екстрені, 2) строкові чи 

ургентні  3) планові операції. 

Місцева підготовка - санація и гоління операційного поля 

Профілактична антибіотикотерапія. 

Профілактика тромбоемболічніх ускладнень. 

За ступенем потенційної контамінації: 

1) асептичні; 2) умовно-асептичні (наприклад, видалення кили); 3) умовно-

інфіковані (наприклад, операції на товстій кишці); 4) первинно-інфіковані 

(перитоніт). 



Етапи операції - оперативний доступ, оперативні прийоми, відновлення 

цілісності тканин. 

Оперативний доступ - призначений для оголення ураженого органу і 

забезпечення умов для виконання оперативних прийомів. Виняток становлять 

ендоскопічні та ендоваскулярні втручання. 

Вимоги до оперативного доступу: 

• Доступ повинен бути досить широким для забезпечення зручних умов 

роботи; 

• Щадним і косметично адекватним. 

Оперативний прийом - основний етап операції, під час якого здійснюється 

планований вплив. 

Типи оперативнмх прийомів: 

• Ліквідація або відмежування патологічного вогнища; 

• Видалення органу / ектомія /; 

• Видалення частини органу / резекція /; 

• Реконструктивно-відновлювальні маніпуляції. 

Завершення операції - відновлення цілісності порушених при виконанні 

оперативного доступу тканин. 

 

Розділ 3. Післяопераційний період 

Післяопераційний період (ПП) – проміжок часу від закінчення операції до 

того моменту, коли у хворого відновлюється працездатність або стан його стає 

стабільним, тобто чітко визначається результат оперативного втручання. 

Фізіологічні фази післяопераційного періоду: 

Катаболічна - 5-7 днів. 

• Посилюється катаболізм - наголошується підвищений розпад білка - до 30 і 

більше грамів на добу; 

• Активується симпато-адреналова система; 



• Порушуються процеси мікроциркуляції і окислювально-відновні процеси в 

тканинах - як наслідок, розвивається тканинна гіпоксія і ацидоз. Перебіг 

катаболічної фази різко погіршується від приєднання ускладнень. 

Фаза зворотнього розвитку - тривалість 3-5 діб: 

• Знижується активність симпатоадреналової системи; 

• Посилюються процеси синтезу білка, глікогену, жирів; 

Анаболічна фаза - тривалість залежить від ступеня травматичності 

втручання, наявності ускладнень, супутньої патології та ін. факторів. В 

середньому до 2-4 тижнів. Переважають репаративні процеси.  

Загальна реакція организма на операційну травму. 

Зміни в системі кровотворення: 

• Підвищення кількості лейкоцитів - лейкоцитоз, в основному за рахунок 

сегментоядерних лейкоцитів; 

• Зниження кількості еритроцитів - еритроцитопенія; 

• Зниження кількості тромбоцитів - тромбоцитопенія (особливо на 2-3 добу 

п/о періоду); 

• Підвищення згортання крові; 

• Підвищення ШОЕ; 

Порушення обміну речовин: 

Порушення водного обміну (ацидоз, підвищення в'язкості крові, сухість 

шкірних покривів). 

Ознаки дегідратації - спрага, сухість у роті, сухий язик, зниження тургору 

шкірних покривів, зменшення кількості сечі при високому її питомій вазі).   

Дегідратації сприяють такі чинники - посилений розпад білків, підвищене 

потовиділення, прискорене дихання, блювота. Організм втрачає хлориди - як 

наслідок, виникає негативний баланс азоту. Зниження вмісту хлоридів на 10-

30% істотно не відбивається на стані організму. Більш значне зменшення вмісту 

хлоридів може привести до порушень калій-натрієвого співвідношення. 

Обмін натрію і калію регулюється гормонами кори надниркових залоз. При 

збідненості організму хлористим натрієм функція кори надниркових залоз 



посилюється, проте через короткий проміжок часу вона слабшає, що 

супроводжується виходом солей калію з тканин і, відповідно, підвищенням їх 

концентрації в крові. Гіперкаліємія надає токсичну дію на центральну нервову і 

периферичну нервову систему. Порушення функції ЦНС призводить до зміни 

функції підшлункової залози, наднирників, гіпофіза, що беруть участь в 

регуляції вуглеводного обміну. Це, в свою чергу проявляється розвитком 

порушень вуглеводного обміну - гіперглікемією, глюкозурією. 

Гіперглікемія розвивається внаслідок трьох основних причин : 1) 

підвищеного утворення цукру за рахунок зменшення вироблення інсуліну 

підшлунковою залозою; 2) в результаті зменшення засвоєння цукру тканинами; 

3) внаслідок посиленого розпаду глікогену в печінці. 

Порушення кислотно-лужного стану - розвиток ацидозу. Клінічно ацидоз 

проявляється наступними симптомами - запаморочення, головний біль, нудота, 

блювота, парез кишечника, порушення сну. 

Порушення білкового обміну - гіпопротеїнемія, азотемія (підвищене 

виділення азоту нирками). Одночасно зі зниженням кількості білка відбувається 

зрушення співвідношень у фракціях білка в бік збільшення глобулінів, в першу 

чергу фібриногену. 

Порушення вітамінного обміну - авітаміноз. Розвивається в основному 

внаслідок обмеження прийому їжі (вітаміни в основному надходять з їжею). 

Авітаміноз сприяє порушенням функцій вегетативної нервової системи, яка 

бере участь в регуляції трофічних процесів в тканинах, тобто порушується 

внутритканевий обмін. 

Основні завдання ведення хворого в ПП: а.профілактика ускладнень; 

б.корекція внутрішнього середовища організму; в.стімуляція репаративних 

процесів; 

Клінічні фази ПП: 

• Рання - перші 3-5 діб після операції; 

• Пізня фаза - 2-3 тижні після операції /часто до моменту виписки зі 

стаціонару/; 



• Віддалена фаза / реабілітації / - до відновлення працездатності (або іншого 

певного результату), в середньому від 2 тижнів до 2-3 місяців. 

Види післяопераційного періоду: 

• нормальний; 

• ускладнений; 

Характер і ступінь вираженості змін в організмі головним чином залежить 

від виду та обсягу оперативного втручання. Відповідно, план заходів у ПП 

повинен бути визначений заздалегідь. 

Загальний обсяг лікувальних заходів при неускладненому ПП: 

• Транспортування хворого з операційної в палату. 

• Положення хворого в ліжку повинно відповідати виду виробленої операції. 

• Загальний догляд за хворим. 

• Спостереження за хворим черговим мед. персоналом (характер дихання, 

характер пульсу, стан ЦНС та ін., клінічний, лабораторний, інструментальний 

моніторинг за станом всіх систем організму - стандартний обсяг досліджень). 

• Психологічна підтримка. 

• Боротьба з болем - біль призводить до порушення обміну речовин, розвитку 

ацидозу, порушень функції органів виділення (введення наркотичних і 

ненаркотичних анальгетиків, перидуральная анестезія; седативні засоби, 

положення в ліжку; носіння бандажа; іммобілізація). 

• Спостереження за пов'язкою, яка накладена на рану може в ранні терміни 

діагностувати ускладнення (кровотеча, загноєння, евентрація і ін.). 

• Догляд за раною. 

• Активне ведення ПП періоду (складова частина профілактики таких 

ускладнень як пневмонії, тромбоемболії) - комплекс заходів, що включає в себе 

раній рух хворого в ліжку, лікувальну фізкультуру та ін. Активне ведення 

покращує кровообіг тканин, сприяє більш швидкій нормалізації функції легень, 

кишковника, сечовипускання. 

• Корекція функцій серцево-судинної системи, дихальної системи; видільної 

системи, детоксикаційна терапія; корекція водно-електролітного балансу. 



• Харчування хворого - (парентеральне, ентеральне, пероральне); чим раніше 

хворий починає отримувати перорально поживні речовини, тим раніше 

відпадає необхідність в парентеральній підтримці. 

• Профілактика тромбоемболічних ускладнень (дослідження системи 

згортання крові, рання активізація, бинтування кінцівок, антикоагулянтна 

терапія - гепарин, фраксипарин, дезагреганти, адекватна трансфузійна терапія). 

Причини ускладнень ПП : 

• Тактичні помилки; 

• Технічні помилки; 

• Переоцінка можливостей організму перенести операцію; 

• Наявність супутньої патології; 

• Недотримання хворим лікарняного режиму. 

Ускладнення, що проявилися безпосередньо під час операції: 

• Кровотеча (мала втрата крові, велика втрата крові); 

• Пошкодження органів і тканин; 

• Тромбоемболічні ускладнення; 

• Ускладнення анестезії. 

Ускладнення в органах і системах, на яких проводилося оперативне 

втручання: 

• Вторинні кровотечі (причини: зісковзування лігатури з кровоносної судини; 

развите гнійного процесу -ерозівное). 

• Розвиток гнійних процесів в зоні оперативного втручання. 

• Розбіжність швів. 

• Порушення функцій органів після втручань на них (порушення прохідності 

шлунково-кишкового тракту, жовчовивідних шляхів). 

У значній кількості випадків зазначені ускладнення вимагають повторних 

оперативних втручань, часто в несприятливих умовах. 

Ускладнення, що проявилися в ПП.  

(Ускладнення в органах, на які оперативне втручання безпосереднього 

впливу не робило). 



Ускладнення з боку серцево-судинної системи. 

Первинні - коли має місце розвиток серцевої недостатності через хворобу 

самого серця; 

Вторинні - серцева недостатність розвивається на тлі важкого патологічного 

процесу (гнійна інтоксикація, крововтрата і ін.); 

• Гостра серцево-судинна недостатність; 

• Інфаркт міокарда; аритмії тощо .; 

• Колапс / токсичний, алергічний, анафілактичний, кардіо- та неврогенний /; 

• Тромбози і емболії / в основному уповільнення кровотоку в судинах вен 

нижніх кінцівок при варикозній хворобі, тромбофлебіті і ін., Літній і старечий 

вік, онкологічна патологія; ожиріння, активація системи зсідання, нестабільна 

гемодинаміка, пошкодження стінок судини та ін. /. 

Ускладнення з боку дихальної системи: 

• Гостра дихальна недостатність; 

• Післяопераційна пневмонія; 

• Бронхіт; 

• Плеврит; 

• Ателектаз; 

• Набряк легенів. 

Принципи профілактики. 

• Рання активізація хворих; 

• Дихальна гімнастика; 

• Адекватне положення в ліжку; 

• Адекватне знеболення; 

• Антибіотикопрофілактика; 

• Санація трахеобронхіального дерева (відхаркувальні засоби, санація через 

інтубаційну трубку; санаційна бронхоскопія); 

• Контроль за плевральною порожниною (пневмо-, гемоторакс, плеврит та 

ін.); 

• Масаж, фізіотерапія. 



Ускладнення з боку органів травлення частіше мають функціональний 

характер: 

• паралітична непрохідність (призводить до підвищення 

внутрішньочеревного тиску, ентеральної інтоксикації). 

Шляхи профілактики паралітичної непрохідності. 

• під час операції - дбайливе ставлення до тканин, гемостаз, блокада кореня 

брижейки кишки, мінімальне інфікування черевної порожнини; 

• рання активізація хворих; 

• адекватний режим харчування; 

• декомпресивні заходи; 

• корекція електролітних розладів; 

• перидуральная анестезія; 

• новокаїнові блокади; 

• стимуляція кишковника; 

• фізіотерапевтичні заходи. 

Післяопераційна діарея (пронос) - виснажує організм, призводить до 

зневоднення, знижує імунобіологічну резистентність; 

причини: 

• ахолітічні проноси (великі резекції шлунка); 

• скорочення довжини тонкої кишки; 

• нервово-рефлекторні; 

• інфекційного походження (ентерити, загострення хронічного захворювання 

кишковника); 

• септичні проноси на тлі важкої інтоксикації. 

Ускладнення з боку печінки. 

• Печінкова недостатність / жовтяниця, інтоксикація /. 

Ускладнення з боку сечовидільної системи. 

• гостра ниркова недостатність / олігурія, анурія /; 

• гостра затримка сечі / рефлекторна / ішурія; 

• загострення наявної патології / пієлонефрит /; 



• запальні захворювання / пієлонефрит, цистит, уретрит /. 

Ускладнення з боку нервової системи і психіки: болі, порушення сну, п / о 

психози, парестезії, паралічі. 

Пролежні - асептичний некроз шкіри і передлежачих тканин внаслідок 

компресійного порушення мікроциркуляції. 

Найбільш часто виникають на крижах, в області лопаток, на потилиці, 

задньої поверхні ліктьових суглобів, п'ятах. Спочатку тканини стають блідими, 

в них порушується чутливість; потім приєднується набряклість, гіперемія, 

розвиток ділянок некрозу чорного або коричневого кольору; з'являється гнійне 

виділення, залучаються приготовані тканини аж до кісток. 

Профілактика: рання активізація, розвантаження відповідних областей тіла, 

гладка поверхня ліжка, масаж, обробка антисептиками, фізіотерапія, 

протипролежневий масаж. 

Лікування. 

Стадія ішемії - обробка шкіри камфорним спиртом. 

Стадія поверхневого некрозу - обробка 5% розчином перманганату калію або 

1% спиртовим розчином брильянтового зеленого для утворення струпа. 

Стадія гнійного запалення - по принципам лікування гнійної рани. 

Ускладнення з боку операційної рани. 

• Кровотеча (причини: зісковзування лігатури з кровоносної судини; 

розвиток гнійного процесу з ерозуванням; недостатній гемостаз); 

• Утворення гематом; 

• Формування запальних інфільтратів; 

• загноєння з утворенням абсцесів або флегмони (порушення правил 

асептики, первинно-інфікована операція); 

• Розбіжність країв рани з випадінням внутрішніх органів (евентрація) - 

внаслідок розвитку запального процесу, зниження регенеративних процесів 

(онкопатологія, авітаміноз, анемія та ін.); 

Профілактика раньових ускладнень: 

• Дотримання асептики; 



• Дбайливе ставлення до тканин; 

• Попередження розвитку запального процесу в зоні оперативного втручання 

(адекватна антисептика). 

Порушення згортання крові у хірургічних хворих та принципи їх корекції. 

Розрізняють два види спонтанного гемостазу: 

1. Судинно-тромбоцитарний - забезпечує зупинку кровотечі при 

пошкодженні судин мікроциркуляторного русла, 

2. Ферментативний - грає найбільш помітну роль при пошкодженнях судин 

більшого калібру. 

Обидва види гемостазу в кожній конкретній ситуації спрацьовують майже 

одночасно й узгоджено. 

Спонтанний гемостаз забезпечується, завдяки дії трьох механізмів: судин, 

клітин крові (перш за все - тромбоцитів) і плазми. 

Судинно-тромбоцитарний гемостаз забезпечується спазмом пошкоджених 

судин, адгезію, агрегацией тромбоцитів і їх в'язким метаморфозом, в результаті 

чого утворюється згусток крові, обтуруючий ушкоджену судину і перешкоджає 

кровотечі. 

Ферментативний гемостаз являє собою складний багатокомпонентний 

процес, який прийнято ділити на 2 фази: 

Багатоступінчастий і мультикомпонентний етап, в результаті якого 

відбувається активація протромбіну з перетворення його в тромбін. Кінцевий 

етап, в якому фібриноген під впливом тромбіну перетворюється в мономери 

фібрину, які потім полімеризуються і стабілізуються. 

Тромботичні і тромбоемболічнізахворювання у хворих хірургічного 

профілю. 

Багатоцентрові дослідження свідчать, що масивні операції пов'язані з 

підвищеним ризиком венозної тромбоемболії (ВТЕ), тому рекомендується 

застосування механічної або фармакологічної профілактики. Частота ВТЕ у 

пацієнтів із спадковими порушеннями тромбоцитів (ІПД), які проходять 

хірургічні процедури, невідома, і немає інформації про поточне застосування та 



безпеку тромбопрофілактики, особливо низькомолекулярного гепарину у цих 

пацієнтів. 

Тромбоз глибоких вен гомілки і таза (ТГВ). 

ТГВ - часте ускладнення ПП, в більшості випадків протікає безсимптомно. У 

порівняно невеликої частини хворих при виникненні ТГВ відзначаються 

мізерні клінічні прояви у вигляді болів ниючого характеру в литкових м'язах, 

що посилюються при тильній флексії стопи, набряків в області щиколоток і 

помірного або легкого ціанозу шкірних покривів тилу стопи. 

Діагностика здійснюється на підставі клінічних, інструментальних та 

коагулологічних досліджень. З інструментальних досліджень найбільшою 

інформативністю володіють ультразвукове ангіосканування і 

рентгеноконтрасна флебографія. При коагулологічних дослідженнях 

відзначають зменшення вмісту тромбоцитів, зниження концентрації 

фібриногену і позитивні паракоагуляціни тести. 

Лікування має 2 завдання: 

1. Запобігання подальшого прогресування тромбозу; 

2. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії. 

Для вирішення першого завдання застосовують антикоагулянти прямої дії - 

гепарин і його низькомолекулярні фракції під контролем згортання крові і 

активованого парціального тромбопластинового часу (АПТВ) протягом 5-7 днів 

з подальшим переходом до тривалого прийому непрямих антикоагулянтів під 

контролем протромбінового індексу (ПТІ). 

Профілактичні заходи для попередження тромбоемболії легеневої артерії 

(ТЕЛА) при діагностованому ТГВ: cтрогий постільний режим на весь період 

гепаринотерапии; Тромбектомія - при сегментарних тромбозах великих вен; 

Імплантація кавафільтра при флотирующих тромбах в стегнової або клубової 

венах. 

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) 

ТЕЛА тісно патогенетично пов'язана з ТГВ і розвивається внаслідок відриву 

тромбу від судинної стінки і міграції його в легеневі судини. 



У клініці частіше зустрічаються важкі форми ТЕЛА, які становлять близько 

5-8% причин післяопераційної летальності. 

Клініка. Клінічні прояви ТЕЛА надзвичайно варіабельні і визначаються 

насамперед обсягом виключених з кровообігу легеневих судин. 

При важкої ТЕЛА провідну роль в клініці відіграють прояви циркуляторної-

дихальної недостатності. Відзначаються: гострий початок з болей за грудиною 

або в грудній клітині, задишка (тахіпное), цианотичне забарвлення шкірних 

покривів шиї, грудей, обличчя, верхньої частини тулуба, набухання шийних 

вен, тахікардія, зниження артеріального тиску. У випадках надмасивної ТЕЛА 

смерть настає протягом декількох хвилин. 

При легких та середньої тяжкості ТЕЛА серйозні гемодинамічні і дихальні 

розлади відсутні. Іноді буває «невмотивоване підвищення температури тіла» на 

тлі цілком задовільного загального стану і невираженою задишки. У ранні 

терміни на рентгенограмах не знаходять істотних змін, а в пізні терміни можна 

виявити ознаки інфаркт-пневмонії. 

Діагностика грунтується на клінічних, рентгенологічних, 

електрокардіографічних і коагулологічних дослідженнях. На безконтрастних 

рентгенограмах легенів відзначається збільшення прозорості легеневих полів, 

поряд з посиленням малюнка коренів легких. При ЕКГ виявляють ознаки 

перевантаження правих відділів серця. 

Найбільш високоінформативним методом діагностики є ангіопульмографія - 

ренгеноконтрастне дослідження легеневих судин. 

При коагулологічних дослідженнях, як і у хворих з ТГВ, відзначають 

зниження концентрації фібриногену, зменшення вмісту тромбоцитів і появу в 

периферійній крові продуктів деградації фібриногену і фібрин-мономірних 

комплексів. 

Лікування ТЕЛА : ліквідація шоку, зменшення гіпертензії в малому колі 

кровообігу, оксигенотерапія, введення серцевих глікозидів, проведення 

фібринолітичної терапії шляхом внутрішньовенного введення препаратів 



стрептокінази, фибринолізина і гепарину. У спеціалізованих ангіохірургічних 

стаціонарах можливе виконання операції - емболектоміі. 

Профілактика тромботичних і тромбоемболічних ускладнень. 

У проведенні профілактичних заходів, спрямованих на попередження 

розвитку ТГВ і ТЕЛА, потребують усі хворі, які перенесли операцію, але 

характер проведених заходів різниться в залежності від ступеня ризику 

тромботичних і тромбоемболічних ускладнень. 

 При малому ризику - проводяться неспецифічні профілактичні заходи, до 

яких відносяться: рання активізація хворих, лікувальна гімнастика, усунення 

болю, нормалізація функції кишківника, підтримка нормального водно-

електролітного балансу і кислотно-лужного стану крові, спрямована регуляція 

в'язкості крові. 

Неспецифічні заходи проводяться у всіх хворих, які перенесли будь-яке 

хірургічне втручання. 

У «тромбонебезнечні хворих», крім зазначених заходів, необхідно проводити 

і специфічну профілактику, так як у них ризик розвитку тромботичних і 

тромбоемболічних ускладнень незрівнянно вище, ніж у 

«середньостатистичного хворого». 

До специфічних методів профілактики ТГВ і ТЕЛА відносяться: 

Туге бинтування нижніх кінцівок при порушеннях венозного кровообігу; 

Доопераційне і післяопераційний введення гепарину або його 

низькомолекулярних фракцій; Післяопераційне призначення дезагрегантов і 

введення низькомолекулярних декстранів; Перемежована пневматична 

компресія ніг. 

Придбані коагулопатії.  З придбаних коагулопатій, що проявляються 

зниженням згортання крові, найбільший інтерес для хірургії представляють 

холемии і ахолія.  Холемічні  кровотечі виникають під час операцій, що 

виконуються з приводу механічної жовтяниці. Причинами холемічних кровотеч 

є: дефіцит іонів кальцію внаслідок зв'язування їх в крові жовчними кислотами; 

дефіцит факторів протромбінового комплексу - внаслідок порушення 



всмоктування вітаміну К в травному каналі. При лабораторних дослідженнях у 

хворих з механічною жовтяницею виявляють подовження часу згортання крові 

і зменшення ПТІ. Для попередження холемічних кровотеч хворим з механічною 

жовтяницею до операції парентерально вводять вікасол і внутрішньовенно 

переливають плазму, яка містить дефіцитні фактори згортання. Ахолічні 

кровотечі виникають під час операцій у хворих із зовнішніми або низькими 

внутрішніми свищами жовчовивідних шляхів. Причиною цих кровотеч є 

дефіцит факторів протромбінового комплексу, що розвивається внаслідок 

порушення всмоктування вітаміну К в травному тракті.  

 

Тестові запитання  

1.З якого моменту починається  передопераційний  період: А. З початку 

захворювання; Б. З моменту постановки діагнозу; В. З моменту госпіталізації 

хворого Г. З моменту згоди хворого на операцію;вірна відповідь Г 

2. Назвіть види хірургічної допомоги: А. Екстрена , невідкладна, планова; 

Б. Радикальна, плановіа, паліативна; В. Обслуговування хворих на дому, 

проведення консультацій та консервативного лікування;Г. Реабілітація 

виписаних зі стаціонару; вірна відповідь А  

3.Профілактика загноєння операційної рани: А. Часті шви на рану; Б. 

Розсмоктуючі шви на рану; В. Дренування рани; Г. Лікувальна фізкультура; Д. 

Герметична пов¢язка. вірна відповідь В 

4. Момент, з якого починається доопераційний період: А. Початок 

захворювання; B. Поступлення в стаціонар; C. Встановлення діагнозу; D. 

Початок підготовки до операції; E. Все з вище наведеного.вірна відповідь В 

5. Етапи передопераційного періоду: А. Підготовка хворого до операції;  

Б. Діагностичний і підготовчий етапи; В. Загальносоматична підготовка; 

Г. Оформлення передопераційного епікризу; Д. Психологічна підготовка до 

операції вірна відповідь Б 

6. Хворому призначено промивання шлунка перед оперативним втручанням. 

В якому випадку цю маніпуляцію виконувати протипоказано? A. Опущення 



шлунку (гастроптоз); Б. Звуження вихідного відділу шлунку; В. Гостре 

розширення шлунку;Г. Гостра гастродуоденальна кровотеча. вірна відповідь Г 

7. На які основні групи поділяються способи зупинки кровотечі? А. 

Тимчасові, остаточні; Б. Фізичні, хімічні; В. Механічні, біологічні; Г. Надійні, 

ненадійні; Д. Долікарські, лікарські. вірна відповідьА 

8. Час гоління шкіри перед плановою операцією: А) за добу до операції; Б) 

напередодні ввечері;В) вранці в день операції; Г) на операційному столі. вірна 

відповідь В 

9.До діагностичних операцій відносяться: А. Апендектомія; Б. Герніотомія; 

В. Біопсія лімфатичних вузлів; Г. Вправлення вивиху плеча. Д. Розкриття 

панарицію. вірна відповідьВ 

10.Профілактика тромбемболічних ускладнень після операції включає: А. 

Бинтування нижніх кінцівок еластичним бинтом; Б. Застосування 

антикоагулянтів; В. Застосування дезагрегантів; Г. Раннє вставання з ліжка; Д. 

Все вище перераховане. вірна відповідь Д 

11.Назвіть заходи, які направлені на профілактику легеневих  ускладнень 

після операції: А. Призначення препаратів заліза; Б. Вдихання окису азоту; В. 

Промивання шлунку Г. Дихальна гімнастика; Д. Холод на черево. вірна 

відповідьГ 

12. При наявності пролежнів необхідно все, крім: А. Вкладання хворого на 

твердий матрац; Б. Використання підкладних надувних кругів; В. Протирання 

шкіри камфорним спиртом; Г. Зміна положення хворого в ліжку;Д. Розтирання 

м¢яких тканин в області пролежнів, перестилання ліжка хворого. вірна 

відповідьА 

13 Термін закінчення післяопераційного періоду: A. Після усунення ранніх 

ускладнень; B. Після загоєння п/о рани; C. Після виписки зі стаціонару; D. 

Після відновлення працездатності; E. Все з вище наведеного. вірна відповідьD 

14. Вид санітарної обробки перед екстреною операцією: A. Обтирання шкіри 

і заміна натільної білизни; B.Часткова санітарна обробка шкіри; C. Повна 



санітарна обробка шкіри; D. Санітарна обробка не проводиться. E. Все з вище 

наведеного. вірна відповідьB 

15. Момент, з якого починається доопераційний період:A. Початок 

захворювання; B.Поступлення в стаціонар; C. Встановлення діагнозу; D. 

Початок підготовки до операції;E. Все з вище наведеноговірна відповідьB 

16. До радикальних операцій належить: А. холецистектомія; B. гастростомія з 

приводу рани старовоходу; C. обхідний анастомоз при раку кишки; D. біопсія; 

E. пункція плевральної порожнини  вірна відповідьA 

17. Виникненню тромбоемболічних ускладнень в п/о періоді сприяють всі з 

наведених чинників, окрім: А. варикозне розширення вен нижніх кінцівок; B. 

виснаження; C. ожиріння; D. наявність онкологічного захворювання; E. 

похилий вік.вірна відповідьB 

18. За технікою виконання розрізняють наступні операції: 

А. ургентні, термінові, двоетапні; B. одноетапні, двоетапні, багатоетапні; 

C. ургентні, термінові, планові; D. радикальні, планові, паліативні; 

E. діагностичні, не термінові, одно етапні вірна відповідьB 

19. Профілактика тромбозу в післяопераційному періоді: A. Дотримання 

суворого ліжкового режиму;B. Активне ведення післяопераційного періоду; C. 

Запобігання переохолодженню пацієнта; D. Призначення серцево-судинних 

ліків; E. Все з вище наведеного вірна відповідьB 

20  Зміни в загальному аналізі крові, які характерні для перенесеної гострої 

крововтрати є: А. підвищення ШОЕ; B зниження рівня гемоглобіну; C. 

еозинофілія; D. лейкоцитоз; E. збільшення гематокриту. вірна відповідьB 
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	За ступенем потенційної контамінації:
	1) асептичні; 2) умовно-асептичні (наприклад, видалення кили); 3) умовно-інфіковані (наприклад, операції на товстій кишці); 4) первинно-інфіковані (перитоніт).
	Етапи операції - оперативний доступ, оперативні прийоми, відновлення цілісності тканин.
	Оперативний доступ - призначений для оголення ураженого органу і забезпечення умов для виконання оперативних прийомів. Виняток становлять ендоскопічні та ендоваскулярні втручання.
	Вимоги до оперативного доступу:
	• Доступ повинен бути досить широким для забезпечення зручних умов роботи;
	• Щадним і косметично адекватним.
	Оперативний прийом - основний етап операції, під час якого здійснюється планований вплив.
	Типи оперативнмх прийомів:
	• Ліквідація або відмежування патологічного вогнища;
	• Видалення органу / ектомія /;
	• Видалення частини органу / резекція /;
	• Реконструктивно-відновлювальні маніпуляції.
	Завершення операції - відновлення цілісності порушених при виконанні оперативного доступу тканин.
	Розділ 3. Післяопераційний період
	Післяопераційний період (ПП) – проміжок часу від закінчення операції до того моменту, коли у хворого відновлюється працездатність або стан його стає стабільним, тобто чітко визначається результат оперативного втручання.
	Фізіологічні фази післяопераційного періоду:
	Катаболічна - 5-7 днів.
	• Посилюється катаболізм - наголошується підвищений розпад білка - до 30 і більше грамів на добу;
	• Активується симпато-адреналова система;
	• Порушуються процеси мікроциркуляції і окислювально-відновні процеси в тканинах - як наслідок, розвивається тканинна гіпоксія і ацидоз. Перебіг катаболічної фази різко погіршується від приєднання ускладнень.
	Фаза зворотнього розвитку - тривалість 3-5 діб:
	• Знижується активність симпатоадреналової системи;
	• Посилюються процеси синтезу білка, глікогену, жирів;
	Анаболічна фаза - тривалість залежить від ступеня травматичності втручання, наявності ускладнень, супутньої патології та ін. факторів. В середньому до 2-4 тижнів. Переважають репаративні процеси.
	Загальна реакція организма на операційну травму.

