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Предмет: Медсестринство в сімейній медицині                               

Відділення: Сестринська справа 

 

Лекція № 5 

 

Тема: Гострі хірургічні захворювання органів травлення 

в практиці сімейної медицини 

 

План 

 

1. Біль у животі .Основні причини. Характер болю, локалізація, іррадіація, зв’язок з 

прийомом їжі. 

2. Шлунково-кишкові кровотечі: визначення, причини. 

 

Основними клінічними проявами захворювань органів травлення є: 

-  біль у животі; 

-  диспептичні розлади; 

-  шлунково-кишкові кровотечі. 

Біль у животі деталізують за такими ознаками: 

            -  характер болю; 

           -  його локалізація; 

           -  іррадіація; 

            -  ритм. 

Основні причини болю в ділянці живота: 

1.  захворювання і пошкодження органів черевної порожнини (шлунок, жовчний міхур, 

кишківник, матка і її придатки і ін.); 

2.  захворювання і пошкодження органів заочеревинного простору (нирка, підшлункова 

залоза, заочеревинні гематоми при переломах кісток тазу і травмах нирок, розслоююча 

аневризма черевної частини аорти); 

3.  тромбози і емболії судин черевної порожнини; 

4.  іррадіюючі болі при захворюваннях органів грудної клітини (крупозна пневмонія, 

діафрагмальний плеврит, базальні плевропневмонії, інфаркти міокарду,перикардит); 

5.  захворювання і пошкодження передньої черевної стінки ( черевні грижі, спонтанні і 

травматичні розриви судин передньої черевної стінки з утворенням гематом в її товщі, 

флегмони черевної стінки); 

6.  іррадіюючі болі при захворюваннях і пошкодженнях хребта і спинного мозку ( переломи 

нижньогрудинних і поперекових хребців, пухлини спинного мозку, попереково-крижові 

радикуліти і ін.). 

При опитуванні хворого виясняємо про зв'язок виникнення болю з прийомом їжі. 

Наприклад: 

- біль, що виникає відразу після прийому їжі, або нічні болі - вказують на виразку шлунку; 

- біль, Що виникає через 1-2 години після прийому їжі - виразка 12-палої кишки; 

- біль, що виникає після прийому жареної їжі, гострої - захворювання жовчного міхура; 

- при гострому панкреатиті, біль виникає після надмірного приймання жирної їжі, вживання 

алкоголю, після фізичної або психічної перевтоми. 

Абдомінальний біль часто ниючий, пекучий, тиснучий. Однак, ці властивості мають 

досить невелике діагностичне значення. 

Локалізація болю не завжди відповідає розташуванню ураженого органу. 

Наприклад: 

- біль в епігастрії виникає при захворюваннях шлунку, 12-палої кишки, підшлункової 

залози; 

- біль у ділянці пупка - при ураженнях тонкої кишки; 
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- біль у гіпогастрії - при захворюваннях сечового міхура, статевих органів, товстої кишки. 

Іррадіація болю має велике діагностичне значення. 

Наприклад: 

• іррадіація болю вверх від епігастральної ділянки відзначається при патологічних явищах у 

стравоході, кардії, у верхній ділянці шлунку, при килах стравохідного отвору діафрагми; 

• іррадіація болю в праве підребір'я - при виразці малої кривини шлунку, виразці пілоруса, 

12-палої кишки, при захворюваннях жовчовивідних шляхів, головки підшлункової залози; 

• у ліве підребір'я іррадіює біль при ураженнях тіла і хвоста підшлункової залози, при 

виразках задньої стінки шлунку, при карциномі товстої кишки; 

• у міжлопаткову ділянку поширюється біль при езофагітах, виразках стравоходу; 

• під праву лопатку часто іррадіює біль при захворюваннях жовчного міхура; 

• іррадіація болю у спину відзначається при захворюваннях підшлункової залози, виразці 

задньої стінки цибулини 12- палої кишки. 

Тривалість болю більше характеризує тип захворювання, ніж уражений орган. 

Наприклад:біль, викликаний судомою, триває секунди або хвилини, тоді як біль при 

подразнені слизової оболонки шлунку - години, а при виразці - тижні. 

Ритмом болю називають появу або зникнення болю протягом дня. 

Для вісцерального болю характерна ритмічність, оскільки вона пов'язана з 

дисфункціональною активністю ураженого органу. 

Ні один з органів травлення не функціонує безперервно, тому біль пов'язаний із ними, не 

може бути постійним. 

Ритм вісцерального болю буває: 

- правильним( при виразковій хворобі); 

- неправильним (при ДЖВШ, подразненні товстої кишки, спастичному коліті) - виникає 

коли завгодно. 

Кольки -  біль, який ритмічно то з'являється, то зникає. Він характеризується підйомом, 

вершиною та зниженням. Весь цикл триває кілька секунд або хвилин. 

Гострий живіт - це збірний термін, що означає недіагностоване гостре хірургічне 

захворювання або пошкодження органів черевної порожнини. Це не діагноз, а показання до 

термінової госпіталізації. 

Частіше всього зустрічаються наступні захворювання, що супроводжуються гострим 

болем в животі: 

1. Гострий апендицит. 

2. Перфоративні виразки шлунку і 12- палої кишки. 

3. Гострі шлунково- кишкові кровотечі. 

4. Гострий холецистит. 

5. Гострий панкреатит. 

6. Гостра кишкова непрохідність. 

7. Защемлена грижа. 

Гострий апендицит характеризується приступом болю в правій здухвинній ділянці з 

вираженою місцевою і загальною реакцією організму, це запалення червоподібного 

відростка, яке викликається гнійною флорою. 

Біль при гострому апендициті починається раптово. У частини хворих на початку 

захворювання біль спостерігається в надчеревній ділянці або по всьому животу, після чого 

локалізується в правій здухвинній ділянці. 

Він має переважно постійний характер, рідше - переймоподібний. Хворі не сплять через 

біль, і, звичайно, набирають вимушеного положення на правому боці. 

Клініка.  

1. Біль в епігастральній ділянці з наступним (через 5-6 годин) переміщенням в праву 

здухвинну ділянку (симптом Волковича - Кохера). Найбільш характерним місцем болючості 

при гострому апендициті є точка Мак Бурнея, яка розташована на відстані 4-5см досередини 

від передньо-верхньої ості здухвинної кістки. 
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2. Нудота, блювота, як правило, одноразова. 

3. Затримка випорожнення, але можуть бути проноси (тазове, ретроцекальне розміщення 

відростка). 

4. Прискорення пульсу, з’являється загальна слабкість, нездужання. 

5. Підвищення температури тіла (37,0- 37,5*С). 

6. Лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво. 

7. Найбільш характерними симптомами гострого апендициту є: 

- симптом Сітковського- посилення болю при положенні хворого на лівому боці; 

- симптом Бартом’є- Міхельсона- посилення болю при пальпації у правій здухвинній ділянці 

в положенні хворого на лівомубоці; 

- симптом Роздольського- посилення болю в правій здухвинній ділянці при постукуванні 

пальцем по животу; 

- симптом Воскресенського- посилення болю в правій здухвинній ділянці при швидкому русі 

рукою по сорочці від епігастральної ділянки до правої здухвинної ділянки; 

- симптом Ровзінга-  посилення болю в правій здухвинній ділянці при перетисненні 

сигмоподібної кишки і поштовхоподібних рухах в лівій здухвинній ділянці; 

- симптом Образцова- посилення болю при пальпації правої здухвинної ділянки при 

підніманні правої ноги; 

- симптом Щоткіна- Блюмберга. 

Невідкладна допомога. Хворі на гострий апендицит або з підозрою на гострий 

апендицит підлягають терміновій госпіталізації в хірургічне відділення. 

Перфоративна виразка шлунка і 12- палої кишки - є тяжким ускладненням виразкової 

хвороби, стресових виразок, а також виразок ракового походження. Перфорація може 

виникати спонтанно, але частіше цьому передкє фізичне напруження, що призводить до 

підвищення внутрішньочеревного та внутрішньоорганного тиску. 

При гострому перебігу перфорації спостерігається сильний біль у надчеревній ділянці, 

напруження м'язів передньої черевної стінки. 

Біль виникає раптово, іррадіює угору в ділянку надпліччя, ключиці і лопатки, що пов'язано 

з подразненням нервових закінчень діафрагмального нерва. Положення хворого вимушене, 

здебільшого на правому боці з підтягнутими ногами. 

Клініка. 

Головними ознаками типової перфорації виразки шлунку чи дванадцятипалої кишки є 

тріада Мондора: 

а) раптовий «кинджальний» біль у верхніх відділах живота, що розповсюджується по 

всьому його просторі; 

б) напруження м’язів передньої черевної стінки (дошкоподібний, човноподібний живіт); 

в) наявність виразкового анамнезу. 

Допоміжними ознаками перфоративної виразки є: 

- симптом Жобера- зникнення або зменшення розмірів печінкової тупості при перкусії; 

- симптом Мондора- мінливий характер перистальтики кишечника: в перші 30-40хв при 

аускультації- посилена перистальтика, потім відбувається її зниження до повного 

зникнення(«могильна тиша», «шум початку- тиша кінця»); 

- симптом Де Кервена- притуплення або тупість перкуторного звуку у бокових фалангах 

живота внаслідок накопичення рідини; 

- позитивний перитонеальний симптом Щоткіна- Блюмберга; 

- симптом Спіжарного- при перкусії живота зникаєпечінковатупість; 

- симптом Куленкампфа, «крик Дугласа»- виникнення болючості і нависання 

переднього склепіння прямої кишки при її дослідженні; 

- вимушене положення хворого в ліжку- на правому боці з підібганими ногами; 

- швидке погіршення загального стану: у хворих розвивається спрага, нудота, виникає 

часте поверхневе дихання, пульс у перші години сповільнений, з’являється блідість шкіри, 

ціаноз слизових, знижується температура тіла. 
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Невідкладнамедична допомога. 

1. При підозрі на перфоративну виразку шлунку або ДПК хворогонеобхідно 

госпіталізувати в хірургічне відділення. 

2. До встановлення остаточного діагнозу категорично заборонено вводити 

знеболювальні, спазмолітики, наркотичні препарати, давати хворому пити. 

Гострий холецистит- гостре запалення жовчного міхура, розвивається у близько 90% 

випадків при каменяху жовчному міхурі. У близько 10% випадків спостерігається 

безкам'янийгострий холецистит. 

Захворювання починається приступом болю в ділянці жовчного міхура. Біль іррадіює вгору 

в ділянку правого плеча і лопатки, в праву надключичну ділянку, супроводжується нудотою і 

повторним блюванням. Характерними є відчуття гіркоти в роті і домішка жовчі в блювотних 

масах. 

     Клініка.  

1. Біль в правій підреберній ділянці, в деяких випадках (перші години захворювання) 

біль може локалізуватись в епігастральній ділянці, який за своєю інтенсивністю поступово 

збільшується, віддає в праве плече, праву лопатку, праву надключичну ділянку, в ділянку 

серця (стимулюючи напад стенокардії).  

2. Нудота, постійна блювота, часто з домішками жовчі, яка не приносить полегшення. 

3. В анамнезі- прийом великої кількості жареної, жирної їжі, хронічний холецистит, 

напади печінкової кольки. 

4. Підвищена температура тіла. 

5. Частий пульс (80-120 ударів на хвилину). 

6. Больові симтоми, які характерні для гострого холециститу: 

- симптом Боаса- болючість при надавлюванні пальцем справа від VІІІ-Х грудного 

хребця; 

- симптом Захар’їна- біль при надавлюванні в місці проекції жовчногоміхура- точка 

Кера (пересічення зовнішнього краю правого прямого м’яза живота з реберною дугою); 

- симптом Мерфі- затримка дихання на глибокому вдосі при пальпації ділянки 

жовчного міхура; 

- симптом Мюссі- Георгієвського (френікус-симптом)- болючість при надавлюванні над 

ключицею справа, між ніжками грудино-ключично-соскоподібного м’яза (місце проекції 

діафрагмального нерва); 

- симптом Ортнера- (характерний також для гепатиту) - болючість при легкому 

постукуванні ребром долоні по правій реберній дузі. 

Невідкладна медична допомога.  

1. Холод на праву підреберну ділянку. 

2. Термінова госпіталізація в хірургічне відділення. 

Гострий панкреатит гостре захворювання підшлункової залози, в основі якого лежать 

дегенеративно- запальні явища, які викликані дією власних ферментів та аутолізом тканин, 

починається гострим болем у надчеревній ділянці, який супроводжується повторним, частим, 

іноді нестримним блюванням, спочатку їжею, потім жовчю. Біль локалізується під грудьми і 

в лівому підребер'ї, рідше - в правому підребер'ї, по всьому животу і позад грудини. Звичайно, 

біль має оперізуючий характер, нерідко іррадіює в ліву лопатку і серце. 

   Клініка. 

1. Інтенсивний біль в епігастральній ділянці, правому або лівому підребер’ї, який часто 

носить оперізуючий характер з іррадіацією в спину, в надключичну ділянку, за грудину. 

2. Багаторазова блювота, яка не приносить полегшення. 

3. В анамнезі- вживання великої кількості їжі та алкоголю, наявність хронічної патології 

підшлункової залози та органів гепатобіліарної зони. 

4. Больові симптоми, характерні для гострого панкреатиту: 

- симптом Керте- біль та резистентність передньої черевної стінки в епігастральній та 

лівій підреберній ділянці; 
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- симптом Чухрієнко - виникнення болю у верхній половині живота при 

поштовхоподібних рухах черевної стінки знизу доверху, спереду назад рукою лікаря, яка 

поставлена поперек живота, зліва та нижче пупка; 

- симптом Воскресенського - відсутність пульсації черевної частини аорти в 

епігастральній ділянці; 

- симптом Мейо - Робсона – болючість в лівому реберно - хребтовому куті при 

пальпації. 

5. Симптоми капіляротоксикозу: 

- симптом Мондора- фіолетові плями на обличчі та тулубі; 

- симптом Холстеда- ціаноз шкіри живота; 

- симптом Грея- Тернера- ціаноз бокових стінок живота; 

- симптом Кюллена- жовтявість в ділянці пупка; 

- симптом Грюнвальда- крововиливи в ділянці пупка; 

- симптом Лагерлефа- ціаноз обличчя та кінцівок. 

Невіддкладна медична допомога. 

1. Холод на епігастральну ділянку. 

2. Термінова госпіталізація в хірургічне відділення. 

Гостра непрохідність кишок повне або часткове порушення проходження вмісту по 

кишковому тракту є одним з найтяжчих гострих хірургічних захворювань черевної 

порожнини.  

Непрохідність кишок буває: 

1) динамічна 

     а) спастична;  

         б) паралітична 

2) механічна: 

      а) странгуляційна; 

      б) обтураційна 

      в) поєднані. 

Спастична форма динамічної непрохідності кишок трапляється значно рідше, ніж 

паралітична. 

Спазми кишок можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Хворі скаржаться на 

сильний переймоподібний біль у черевній порожнині, іноді блювання повторні шлунковим 

вмістом. Стан хворого лишається задовільним. Лікування консервативне. 

Паралітична форма характеризується рівномірним здуттям черевної порожнини, яке 

супроводжується періодичним блюванням шлунковим, а потім кишковим вмістом, 

затримкою випорожнень і газів. Хворі скаржаться на розлитий біль і здуття живота, затримку 

випорожнень і газів. Стан хворого погіршується поступово, в міру наростання парезу кишок. 

При странгуляційній непрохідності має місце здавлення судин брижі. 

До цієї форми механічної непрохідності кишок належать: 

- завороти; 

- вузли; 

- внутрішні защемлення; 

- здавлення і защемлення спричиненіспайками,дивертикулом Меккеля; 

При обтураційній непрохідності кишок судини брижі не здавлені. Обтурацію можуть 

спричинити жовчні і калові камені, сторонні предмети, аскариди, доброякісні та злоякісні 

пухлини, рубцеві і запальні стенози. 

До поєднаних форм належать інвагінації і окремі форми спайковоїнепрохідності кишок, 

при яких поряд з обтурацією просвіту кишок є порушення кровопостачання. 

При механічній непрохідності кишок незалежно від форми спостерігаються загальні 

симптоми, які дають своєчасно діагностувати захворювання. 

Заворот тонкої кишки - сильний переймоподібний біль і здуття черевної порожнини, 

повторні блювання спочатку їжею, потім кишковим вмістом. 
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Заворот сліпої кишки- постійний біль у правій здухвинній ділянці. 

Заворот сигмовидної кишки - біль у ділянці сигмовидної кишки, затримка випорожнень і 

газів, повторні блювання та здуття живота. Біль виникає раптово, має переймоподібний 

характер і супроводжується повторними блюваннями. 

Заворот поперечної ободової кишки - сильний біль у черевній порожнині над пупком, де 

визначаються обмежений метеоризм і болісність при пальпації. 

Вузли - рідкісна форма гострої непрохідності кишок. 

Біль постійний, тяжкий у ділянці вузлоутворення і періодичний, переймоподібний у вище 

розміщених відділах кишок у зв'язку з посиленням перистальтики. 

Клініка. 

1. Характерними ознаками кишкової непрохідності є здуття живота, затримка газів і 

випорожнень. 

2. При огляді живота можна побачити скорочення кишки (перистальтичні хвилі) і почути 

перистальтичні шуми (бурчання) на відстані. 

3. При пальпації, на початковій стадії захворювання живіт м’який, помірно болючий, 

згодом виникає м’язовий захист, з’являються симптоми подразнення очеревини. 

4.  При перкусії можна виявити зону високого тимпаніту над роздутою кишкою. 

5. При аускультаціїживота на початку захворювання прослуховують підсилені 

перистальтичні шуми, а згодом шуми згасають. 

6.   Патогномонічні ознаки кишкової непрохідності: 

- симптом Валя - обмежене еластичне ковбасоподібне утворення; 

- симптом Склярова - «шум кишкового плеску»; 

- симптом Ківуля - металевий звук над роздутою петлею кишки; 

- симптом Шланге - видима перистальтика кишки після пальпації живота; 

- симптом Спасокукотського - «шум падаючої краплі»; 

- симптом Грекова (Обухівської лікарні )- зяяння анального отвору та балоноподіне 

розширення ампули прямої кишки; 

- при рентгенологічному дослідженні виявляють чаші Клойбера - рівні рідини і газу в 

петлях кишечника; 

- симптом Мондора - «шум початку і тиша кінця» з погіршенням стану хворого 

перистальтичні шуми згасають. 

Невідкладна медична допомога. 

1. Термінова госпіталізація хворого в хірургічне відділення. 

Гострі шлунково - кишкові кровотечіможуть бути зумовлені різними захворюваннями. 

Найчастіше вони виникають на ґрунті виразкової хвороби шлунка і 12 - палої кишки. 

Нерідко трапляються шлунково - кишкові кровотечі не виразкової етіології, особливо на 

ґрунті портальної гіпертензії, раку шлунку й ерозивного гастриту, а також при хворобі 

Верльгофа, гемофілії,лейкемії, гіпертонічній хворобі, із варикозно розширених вен 

стравоходу, шлунку, прямої кишки, поліпів шлунку, товстої кишки та ін. захворювань. 

Анамнез захворювання: Вік, які лікарські засоби і продукти харчування вживав (аспірин, 

нестероїдні протизапальні засоби, препарати заліза, активоване вугілля, шпинат). 

За характером крововтрати розрізняють:  

- гострі;  

- хронічні кровотечі. 

Реакція організму на крововтрату залежить від швидкості і ступеня крововтрати. 

Діагностика кровотечі зі шлунково - кишкового тракту ґрунтується головним чином на 

клінічних проявах. 

Тому необхідно виявити причину, локалізацію кровотечі, ступінь крововтрати. 

Основні симптоми: 

- кривава блювота; 

- «дьогтеподібні випорожнення»; 

- загальні прояви гострої крововтрати. 
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Шкірні покриви (блідість, знижена температура тіла,знижений тургор шкірного покриву); 

серцево-судинна система (частота пульсу, АТ), частота дихання, ознаки дегідратації, 

симптоми супутніх захворювань (судинні зірочки, асцит). 

Кровотеча зі стравоходу при цирозі печінки, рідше - при телеангіектазії, виразці або раку 

стравоходу. 

Важливою ознакою шлункової кровотечі (поряд із загальними симптомами гострого 

недокрів'я) є кривава блювота. Кривава блювота настає зазвичай не відразу після початку 

кровотечі, а лише при переповненні шлунку кров'ю. При гострій шлунковій кровотечі виділення 

крові супроводжується блювотними рухами; в крові, що вилила, як правило виявляються 

залишки їжі; виділилася кров зазвичай темного кольору (іноді темно-бурого), зі згустками. 

Крім блювоти, при шлунковій кровотечі з'являється (зазвичай на 2 добу) чорний стілець, 

рідкий, кашкоподібний; клейкі випорожнення зі смердючим запахом. 

      Важко діагностувати кровотечу з дванадцятипалої кишки, тому що в цих випадках кривава 

блювота зазвичай відсутня. 

 Шлункова кровотеча найчастіше виникає при виразковій хворобі шлунка та 12 - палої 

кишки. 

 Рідше значні крововтрати виникають при пухлинах шлунку, хворобі Ослера, гастритах, 

поліпах шлунку, геморагічних васкулітах, тромбоцитопенії. 

 При виразковій хворобі відзначається блювота коричневого забарвлення («кавова гуща») з 

домішками шлункового вмісту, рН кисла. 

 Однак, при стрімкій кровотечі кров не встигає змішатися зі шлунковим вмістом, тому під 

час блювання зберігає свій натуральний колір. 

 Слід пам'ятати, що шлункова кровотеча не обов'язково виявляється кривавою блювотою. 

 Часто спостерігається мелена - випорожнення кашоподібні, липкі, чорні як дьоготь. 

 Кровотечі з товстої та прямої кишок подібні до ентерофагів. 

 Наприклад: якщо кровотеча виникає в сліпій або висхідному відділі товстої кишки - калові 

маси перемішані з кров'ю,а при кровотечі з низхідної або прямої кишки - виділяється свіжа кров. 

 Досить часто спостерігається прихована шлунково - кишкова кровотеча, основним 

симптомом якої є анемія, при якій виникає: 

- гіпохромія еритроцитів; 

- кольоровий показник 0,4 - 0,7; 

- знижений рівень сироваткового заліза N -17,9 мкмоль/л. у жінки - 12 мкмоль/л. 

Додаткові методи обстеження при шлунково-кишкових кровотечах. 

Пальцеве ректальне дослідження - пухлина прямої кишки, геморой, ускладнений 

кровотечею, анальна тріщина. У разі гематохезії проводять проктосигмо- або колоноскопію. 

      Рентгенологічні методи дослідження при шлунково-кишкових кровотечах : дослідження з 

використанням барію при наявності або при підозрі на перфорацію порожнистого органу 

ПРОТИПОКАЗАНІ! 

 ФГДС найбільш чутливе і специфічне дослідження для визначення джерела кровотечі з 

верхнього відділу ШКТ; воно виявляє очевидний або потенційне джерело кровотечі більш ніж в 

80% випадків. 

Невідкладна медична допомога при кровотечах з органів шлунково-кишкового тракту 

Загальна гемостатична консервативна терапія  

Хворому призначається суворий постільний режим, забороняється прийом води і їжі, на 

живітрекомендується покласти міхур з льодом: необхідно знати, що судинозвужувального 

ефекту міхур з льодом не дає, але надає дисциплінуючий вплив на хворого. 

- Дицинон вводять в /в 2-4 мл 12,5% р-ну, потім через кожні 4-6 год. по 2 мл. Можна вводити  

в /в крапельно, додаючи до звичайних розчинів для інфузій. 

- 5% р-н епсилон-амінокапронової кислоти по 100 мл через кожні 4 години; 5-10% р-н 

аскорбінової кислоти по 1 -2 мл в /в. 

- 10% розчин кальцію хлориду до 50-60 мл /добу в /в. 

- 1% або 0,3% р-ну вікасолу відповідно 1-2 і 3-5 мл. 
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- внутрішньовенне введення Н2-блокаторів гістаміну (ранітидину) по 50 мг 3-4 рази на добу, 

фамотидин (Квамател) по 20 мг 2 рази на добу, інгібітори протонової помпи (Омепразол по 40 

мг 1-2 рази на добу). 

Решта заходів щодо ведення та лікування цієї групи хворих перебуває в компетенції хірургів. 

Защемлена грижа (кила)- це раптове здавлення вмісту грижі в грижових воротах, з 

наступним розладом кровообігу в його тканинах з порушенням трофіки та некрозом. 

 Клініка. 

1. Різкий біль. 

2. Невправимість грижі. 

3. Напруження грижового випинання. 

4. Відсутність передачі кашльового поштовху. 

5. Клінічні ознаки кишкової непрохідності. 

 Невідкладна медична допомога. 

1. Категорично заборонено вправлення защемленої грижі. 

2. Забороняється призначення проносних засобів при явищах копростазу в грижі. 

3. 3.Термінова госпіталізація в хірургічне відділення. 

 

Література 

1. Антропова Т.О., «Медсестринство в сімейній медицині», Київ «Медицина», 2008 р. 

2. Кіт О.М., Ковальчук О.Л. «Хірургія», Тернопіль «Укрмедкнига», 2004 р. 

 

 

 

 


