
3 курс. Лекція №1. 
 

Тема: ”Основні завдання хірургічної служби в Україні. 
Охорона праці в галузі. Обстеження пацієнта медичною 

сестрою”. 
                                    

План викладання лекційного матеріалу: 
 

I.Історія хірургії. 

1. Хірургія стародавнього світу. 

2.Хірургія середньовіччя. 

3.Хірургія епохи відродження. 

4.  XIX століття - століття великих відкриттів у хірургії. 

5. Російська хірургія.    

6. Хірургія радянського періоду. 

7. Розвиток хірургії в Україні. 

8. Організація хірургічної допомоги в Україні. 

9.Розвиток медсестринства в Україні. 

 

II.Сестринський процес, його етапи. 

III.Обстеження пацієнта м\с.     

IV.Додаткові методи обстеження .  

V.Мікробіологічна діагностика гнійно-запальних процесів. 

VI. Правила збору  та транспортування досліджуваного матеріалу. 

 



 

Актуальність теми: 

Хірургія- розділ медицини,основним лікувальним засобом якого є хірургічні 
маніпуляції та операції.Вона є однією з найдавніших галузей медицини. За 6 
тис. років до н. е.. виконувалися такі операції, як видалення каменів з сечового 
міхура, трепанація черепа, при переломах кісток накладалися пов'язки для 
іммобілізації. Багатовікова історія хірургії створила сучасну хірургію з її 
далекосяжними можливостями. ВУкраїні сформувалося багато наукових шкіл, 
які внесли значний вклад не лише у вітчизняну, але й у світову медицину. Все 
це сприяло розвитку хірургічної техніки,діагностики, лікування. Виявити 
хворобу можна лише тоді, коли пацієнт обстежений планомірно, методично, 
всебічно і уважно.В цьому лікарям велику допомогу надає медична сестра.В 
даній лекції буде висвітлено коротку історію розвитку хірургії та методику 
обстеження пацієнта медичною сестрою. 

 

 Зміст лекційного матеріалу. 
 

I.  Історія хірургії. 
 

1. Хірургія стародавнього світу. 
 

Хірургія є однією з найдавніших галузей медицини.                                                            
За 6 тис. років до н. е.. виконувалися такі операції, як видалення каменів з 
сечового міхура, трепанація черепа, при переломах кісток накладалися 
пов'язки для іммобілізації. 

Стародавній світ - термін, що описує історію людства з початку 
писаної історії до Середньовіччя.  
Країнами, які представляли цей  час є: 

1.Єгипет;  

 2.Індія;  

 3.Китай;   

 4.Греція;  

 5 .Римська імперія;   



 6.Месопотамія. 

 

У найдавніших похованнях ацтеків і в скіфських курганах  виявлені черепа 
воїнів з ознаками майстерно зроблених трепанацій і з імплантованими в 
отвори на голові найтоншими золотими пластинками. 

 

Великий лікар того часу Гіппократ (460-377 рр..до н. е.) писав праці з 
медицини та хірургії. 

 

 Він дав поняття про рани та їх загоєння, описав ознаки флегмони і сепсису, 
симптоми правця…                                                                                                                   

2.Хірургія середньовіччя. 
 

Середньовіччя — період європейської історії від 5 століття (падіння Римської 
імперії і Велике переселення народів) до епохи Відродження та Реформації 
(кінець 15 століття — початок 16 століття).  

За усталеною періодизацією раннє середньовіччя швидше відбулося у Західній 
Європі, аніж у Східній (близько 9-11 ст.).  

Операції, пов'язані з кровотечею, заборонялися. Лікарі не могли  пропонувати 
нових методик оперативного лікування, щоб не викликати гнів інквізиції.  

 

“Епоха цирульників”. 
 

В середні віки особи, які займалися оперативною діяльністю, називалися 
цирульниками. 

Бажаючі вивчати хірургію наймались до одного з майстрів (цирульника) в 
якості учня;  

 учні супроводжували майстрів в їхній приватній практиці, виконували 
маніпуляції за їхнім дорученням.  



 

3.Хірургія епохи відродження. 
З другої половини XV ст. почалася епоха Відродження. Це був час 
найбільшого підйому медицини та хірургії. 

 

А. Везалій (1514-1564).                                                                                                            

У 1537 в Базелі отримав ступінь доктора хірургії . 

 Везалію належать також роботи «Анатомічні таблиці» (1538) і «Листи про 
кровопускання» (1539). 

 

 

Парацельс (Paracelsus) (1493-1541).                                                     

Парацельс (Paracelsus) Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. 

Розробив методику застосування в'яжучих засобів для поліпшення загального 
стану поранених.  

Амбруаз Паре (1517-1590 рр..)                                                          

Знаменитий французький хірург. Про вогнепальну рану він писав як про 
забиту рану, замінив техніку ампутації і перев'язку великих судин.  

Вільям Гарвей  (1578-1657).                                                                                         

Відкрив закони кровообігу, визначив роль серця як насоса, переконливо 
пояснив, що артерії та вени мають одне коло кровообігу.  

15 червня 1667 року Жан Дені зробив перше в історії успішне 
переливання крові людині.  Жан Дені врятував життя 16-тирічному юнаку. 
Хлопцю перелили  близько 250 кубічних сантиметрів, крові ягняти.  

 

4.  XIX століття - століття великих відкриттів у хірургії. 
 У цьому столітті отримала розвиток топографічна анатомія та оперативна 
хірургія.  

Три основних обставини перешкоджали розвитку 
хірургії,впровадженню нових видів оперативного втручання: 

 



 1-відсутність профілактики зараження рани;                                                                                     
2-відсутність методу боротьби з кровотечами;                                                                                       
3-відсутність знеболення.                                  

Однак ці питання вдалося вирішити.  

Л.Пастер (1822-1895).                                                                                                

Довів, що висока температура і хімічні речовини знищують мікроби і 
виключають таким чином процес гниття. Це відкриття Пастера було 
величезним внеском у розвиток науки мікробіології і хірургії.  

 

Джозеф Лістер   (1827-1912).                                                                                                               

У 1867-му році за наполяганням Лістера, руки хірурга, операційне поле, 
інструменти стали обробляти карболовою кислотою.  

Ернст фон Бергманн.                                        
Винайшов систему стерилізації усього, що стикається з раною: 

операційної білизни, інструментарію, дезінфекції рук хірургів і шкіри 
операційного поля.  

Ф. фон Есмарх    (1823-1908).                                                                                       

Німецький хірург, один із піонерів асептики і антисептики. Запропонував 
кровоспинний джгут, який накладався на кінцівку як під час випадкової рани, 
так і під час ампутації.  

К. Ландштейнер   (1868-1943).                                                                       

Австрійський лікар, хімік, імунолог, інфекціоніст.  

У 1901 р. Карл Ландштейнер відкрив 1,2,3-ю групи  крові. 

Ян Янський  (1873-1921).                                                                                               

Встановив, що в людини існує чотири групи крові. Янський дав групам крові 
порядкові позначення римськими цифрами: I, II, III, IV. Його класифікація 
була офіційно затверджена в 1921-му році. 

Т. Мортон(1819-1868).                                                                                                   

Доктор Мортон відчував брак пацієнтів, так як люди  боялися видаляти 
зруйновані зуби, аби не мучитися. Т.Мортон вибрав для своїх експериментів 
ідеальний для того часу анестетик: діетиловий ефір. 

 



16 жовтня 1846 року для видалення пухлини щелепи Мортон запросив 
Уоррена,досвідченого хірурга,залишивши собі роботу простого анестезіолога. 
Тепер ця дата кожен рік відмічається як день анестезіолога.    

 

5. Російська хірургія.    
                                                                                                                           

Хірургія в Росії почала розвиватися з 1654 року,коли був виданий указ про 
відкриття костоправ них шкіл. 

У 1704 році з'явилася аптекарська справа і в цьому ж році було закінчено 
будівництво заводу хірургічного інструментарію. До XVIII століття хірургів в 
Росії практично не було, були відсутні і лікарні.  

М.І.Пирогов                              (1810-1881).                                                                                     

Російський, український хірург, анатом і педагог. Засновник оперативної 
хірургії та топографічної анатомії, військово-польової хірургії.  

М.В.Скліфосовський (1836-1904).                                                                                          

Один з піонерів черевної хірургії, антисептики та асептики в Росії. Ініціатор і 
голова 1-го з'їзду російських хірургів. У 1884 р. обраний почесним членом  
Полтавського товариства лікарів.  

Є.Й.Мухін (1766-1850).                                                                                   Засновник 
вітчизняної травматології, започаткував симбіоз травматології та хірургії. 

М.А.Вельямінов                  (1855-1920).                                                    

Академік Військово-медичної академії, видатний хірург і вчений. Автор 
наукових робіт по захворюваннях суглобів, щитовидної залози, туберкульоз та 

ін. Організував комітет швидкої допомоги в Росії. 

М.П.Кравков (1865-1924).                                                                                                 

Микола Павлович Кравков (1865-1924), найбільший вітчизняний фармаколог. 
Запропонував для внутрішньовенного наркозу гедонал.  

                                                                                                                                                             

6. Хірургія радянського періоду. 
Цей період охоплює1920-1950 роки… 

Дітеріхс М. М.      (1871-1941).                                                                                             

З 1912року зав. кафедрою загальної хірургії університету  св. 



Володимира,м.Київ.                                                                                                                  

Керував кафедрою до 1918 року. 

Розробив шину для іммобілізації нижньої кінцівки                                                
(шина Дітеріхса). 

С.І. Спасокукоцький                  (1870-1943).                                                  

Осн. праці присвячені шлунково-кишковій і легеневій хірургії, проблемам 
переливання крові.  Запропонував оригінальний спосіб обробки рук хірурга 
перед операцією.  

 

 

Іустин Івліанович Джанелідзе 1883-1950.                                                 

Генерал-лейтенант медичної служби (1943). Багато уваги приділяв 
узагальненню бойового досвіду хірургічної роботи, а також проблемам 
хірургії серця, великих судин, лікування опіків. 

О.В.Вишневський                   (1874-1948).                                                                 

Проводив дослідження в галузі хірургії військових ушкоджень і гнійних 
процесів.   Він розробив найвідоміший метод знеболення - новокаїнову 
блокаду, місцеву анестезію за власним методом. 

Ісаак Соломонович Жоров (1898-1976).                                                              

Корифей радянської анестезіології. Автор керівництва по загальному 
знеболенню в хірургії, по якому навчалося не одне покоління анестезіологів. 

7. Розвиток хірургії в Україні. 
 

Після війни в Україні сформувалося багато наукових шкіл, які внесли 
значний вклад не лише у вітчизняну, але й у світову медицину. 

М.М.Амосов                            (1913-2002).                                                                                            

В 1955р.-організував першу в Україні кафедру торакальної хірургії. 

 В 1957 р. створено у Києві перше відділення серцевої хірургії, у 1983 р. — 

організовано НДІ серцево-судинної хірургії.  

 

А.І.Трещинський                   (1923-2009).                                                                                          

Понад 30 років   був головним анестезіологом                МОЗ України. 



З дня заснування і до 2004 року беззмінним президентом асоціації 
анестезіологів України . 

Автор понад 300 наукових праць,   8 монографій. 

О.О.Шалімов                               (1918-2006).                                                                        

У 1972 р.  створив           НДІ клінічної та експериментальної хірургії(м.Київ).                         

Оригінальний апарат штучного кровообігу.  

Автор (співавт.) понад 830 наук. праць, 30 монографій. 

О.Ф.Возіанов.(1938).                                                                                                             
Засновник урологічної наукової школи в Україні. 

 Він є автором більше 400 наукових праць (в т.ч. 30 монографій), 15 винаходів. 

Р.Є. Кавецький                      (1899-1978).                                                                            

З 1960 — директор Інституту експериментальної та клінічної онкології МОЗ 
України (з 1971 — Інститут з проблем онкології АН УРСР).  

Вперше запропонував лікування пухлин за допомогою лазерів. 

В.Д.Братусь(1917-2008).                                                                                                      

Автор 458 наукових праць, в тому числі             12 монографій, присвячених 
хірургічному лікуванню виразкової хвороби, опіків, холециститів.  

Підготував 4 докторів та 14 кандидатів медичних наук. 

8. Організація хірургічної допомоги в Україні. 
Основу сучасної системи організації хірургічної допомоги в Україні поки що 
складає система, успадкована від колишнього СРСР. Допомога ця була 
організована за територіальним принципом та етапністю її надання населенню 
країни з підпорядкуванням нижчого етапу вищому. Організація передбачає 
максимальне наближення до місця проживання хворого медичної допомоги 
взагалі та хірургічної, зокрема, і забезпечується відповідними, насамперед 
територіальними, медичними установами. 

 

Організація хірургічної допомоги включає:  

1.первинну медичну допомогу; 

2.кваліфіковану медичну допомогу;  



3.спеціалізовану хірургічну допомогу. 

9.Розвиток медсестринства в Україні. 
  

Нині медсестринська освіта в Україні, відповідно до вимог міжнародних 
стандартів, стала дійсно ступеневою, що включає: 

І ступінь - дипломована медична сестра – термін навчання 3 роки (на базі 
повної загальної середньої освіти – 11 класів), та 4 роки (на базі базової 
загальної середньої освіти – 9 класів); 

ІІ ступінь – медична сестра-бакалавр – 1 рік навчання у ВМНЗ ІІ-ІV рівнів 
акредитації; 

ІІІ ступінь – медична сестра-магістр – 2 роки навчання в медичних 
університетах та академіях.  

 

Основні ознаки, які вказують на подібність змісту освіти зі спеціальності 
“Сестринська справа” в Україні з іншими країнами: підготовка медичних сестер 
здійснюється на основі сестринської моделі; наявність доклінічного і 
клінічного етапів підготовки. 

Хвороба та етапи її розвитку. 
 

Одним з основних завдань медицини є збереження даного природою,а також 
відновлення втраченого внаслідок  хвороби  здоров’я людини.  

Що ми називаємо хворобою? 

Хворобою називається порушення нормальної життєдіяльності організму при 
дії на нього агентів, що ушкоджують, у результаті чого знижуються його 
пристосувальні можливості. 

 

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ХВОРОБИ. 
 У розвитку хвороби звичайно розрізняють чотири періоди (стадії): 

1- латентний,                                                                                                                              
2- продромальный,                                                                                                                    



3- період розпалу хвороби,                                                                                                       
4-період закінчення хвороби.  

                                                                                                                                                     

1-Латентний період (стосовно до інфекційних хвороб — інкубаційний) триває 
від моменту впливу причини до появи перших клінічних ознак хвороби.  

2-Продромальный період — це відрізок часу від перших ознак хвороби до 
повного прояву її симптомів.  

                                                                                                                                         

3-Період виражених проявів, або розпалу хвороби, характеризується повним 
розвитком клінічної картини. 

                                                                                                                                                     

4-Кінець хвороби. Спостерігаються результати  хвороби: видужання (повний і 
неповне), рецидив, перехід у хронічну форму, смерть.  

 

II. Що таке сестринський процес? 

Сестринський процес-це метод науково обґрунтованих і здійснених на 
практиці медичною сестрою своїх обов’язків з надання допомоги хворим.  

Мета процесу: постійно перебуваючи біля ліжка хворого,м.с. бере на себе 
основну функцію догляду за ним-покращення його фізичного та морального 
стану. 

Етапи процесу:                                                                                                                                          
І етап- оцінювання стану пацієнта; 

 ІІ етап- інтерпретація одержаних даних (визначення потреб, з’ясування 
проблем) з постановкою сестринського діагнозу; 

 ІІІ етап- планування сестринської допомоги; 

 ІV етап- виконання сестринських втручань; 

V- етап оцінювання ефективності сестринської допомоги 

Оцінку роботи м.с. проводить старша м.с. або головна м.с. 

Основним документом,який відображає роботу м.с. є сестринська карта 
догляду за хворим. 



 

III.Медсестринська діагностика та обстеження пацієнта є 
послідовним і динамічним процесом збору і аналізу даних про стан 
здоров’я пацієнта складається із:  
                                                                                                                                                            

1) виявлення основних скарг; 

                                                                                                                                                                      

2) з’ясування історії теперішньої проблеми (як розвивалася теперішня 
проблема);  

                                                                                                                                                      

3) збору анамнезу (розвиток захворювання, алергічні реакції, нещасні 
випадки, які медикаменти приймає і які методи лікування застосовує та ін.); 

 4) з’ясування історії сім’ї, складання генограм;   

                                                                                                                                                            

5) загального огляду пацієнта (загальне оцінювання поведінки, вираз обличчя, 
стан свідомості, мислення, нервово-психічний розвиток, його відповідність 
віку та ін.):  

                                                                                                                                                                

6) обстеження систем: дихальної, серцево-судинної, нервової, органів 
травлення, нирок сечовидільної системи, ендокринної, опорно-рухового 
апарату (пальпація, перкусія, аускультація, місцевий огляд;   

                                                                                                                                                                      

7) лабораторного та інструментального досліджень.  

Ці дані  дають можливість створити базу даних про пацієнта і оформити 
“сестринську “ карту стаціонарного або амбулаторного хворого. 

Обстеження пацієнта медичною сестрою. 
 

Паспортна  частина. 
При цьому з’ясовують прізвище, ім’я, по батькові; вік; освіту; національність; 
сімейне становище; професію, в якій установі, підприємстві працює, на якій 
посаді чи домогосподарка, пенсіонер; місце проживання; дату госпіталізації. 



Основні скарги хворого. 

 Історія захворювання. 

 Особистий анамнез. 

 Наявні та потенційні проблеми пацієнта. 

 Фізичне обстеження хірургічного хворого. 

 Важливим в обстеженні хірургічного хворого є вивчення місця захворювання (status 

localis morbi, locus morbi). 

 Пальпація (від лат. palpatio – обмацування). 

 Перкусія (від лат. percussio – вистукування). 

 Аускультацію (від лат. auscultatio – вислуховування. 

IV.  Додаткові методи обстеження . 

Інструментальні та апаратні методи дослідження. 

1. Рентгенологічне обстеження.                                                                                                         
2.Ендоскопія. 

 3.Радіоізотопне дослідження. 

4. Ультразвукове дослідження. 

5.Комп’ютерна томографія. 

6. Ядерно-магніто-резонансна томографія . 

V.  Мікробіологічна діагностика гнійно-запальних процесів. 
Дослідження крові.  

Бактеріологічне дослідження крові проводять при підозрі на сепсис, 
септикопіємію, бактеріємію. 

Взяття крові на дослідження. 

 Кров від хворого для посіву слід брати на початку ознобу при підйомі 
температури. 

 Дослідження сечі.   

Мікробіологічне дослідження сечі проводять  при запальних захворюваннях 
сечовивідних шляхів, а також при нирковій недостатності і затримці сечі . 



 

 

 

 

 

 

 

Дослідження виділень з ран і випотів . 
 

Мікробіологічне дослідження ран. 
Має значення  для етіологічної діагностики в кожному конкретному випадку 
захворювання Забір матеріалу для дослідження.  Матеріал з ран, порожнин, 
пунктати, вміст карбункулів, норицевих ходів тощо забирають стерильним 
шприцем, пінцетом або ватним тампоном, по можливості з більш глибоких 
відділів, так як верхні відділи можуть містити сапрофітну флору. При знятті 
пов’язки рекомендується очистити поверхню від мазі, тканин, які загинули, а 
потім відбирати матеріал. 

Взятий матеріал поміщають у стерильну пробірку, чашку Петрі або баночку і 
доставляють в лабораторію протягом 1-2 год. Забір матеріалу повинно бути 
здійснене з дотриманням правил асептики. 

VI. Збір і транспортування проб. 

При заборі матеріалу  необхідно дотримуватись певних правил: 
 

1-    брати матеріал до початку антибактеріальної терапії або через певний 
проміжок; 

2-    після введення препарату,через час, необхідний для його виведення з 
організму (практично через 8-10 год після введення більшість антибіотиків 
виводяться з організму); 

3-    брати матеріал безпосередньо з вогнища інфекції або досліджувати 
відповідні виділення; 

4-    дотримуватись суворої асептики з метою запобігання забруднення проби 
мікрофлорою оточуючого середовища; 



5-    матеріал збирають у стерильний посуд; клінічні зразки для культивування 
анаеробів слід транспортувати в лабораторію, максимально захищаючи від дії 
атмосферного кисню; матеріал для мікробіологічного дослідження 
транспортують у спеціальних біксах, пеналах. 

6-    транспортування нативного клінічного матеріалу в лабораторію слід 
проводити  в максимально короткі строки. Якщо матеріал неможливо 
транспортувати зразу ж в лабораторію, його слід зберігати в холодильнику.  

7-при тривалому зберіганні матеріалу відбувається загибель найвибагливіших 
до живильних речовин  видів мікробів,  розмноження менш вибагливих і тих, 
що швидко ростуть, що призводить до порушення кількісних співвідношень 
видів і дезорієнтує лікаря-мікробіолога при інтерпретації результатів; 

8-    виділення вірусів, рикетсій, хламідій проводять у спеціалізованих 
лабораторіях; до такої лабораторії матеріал направляють у добре закритих 
контейнерах і замороженому стані (сухий лід); 

9-    до клінічного зразка, направленому в лабораторію, додається супровідний 
документ, який містить основні відомості для проведення мікробіологічного 
дослідження. 

 

Завдання для самопідготовки. 
 

А. Контрольні запитання для самопідготовки по темі лекції. 
1. Що таке хірургія? 

2. Що вивчає хірургія? 

3. Що таке медична деонтологія? 

4. Як було закладено основи хірургії? 

5. Що ви знаєте про Гіпократа? 

6. Роль Авіценни в розвитку хірургії. 

7. Розвиток хірургії в 19-му столітті. 

8. Яку роль відіграв М.І.Пирогов в розвитку хірургії? 

9. Розвиток хірургії в Україні після 1917року.                                                                                      
10. Розвиток хірургії в післявоєнний період.                                                                                 



11. Що таке хвороба?                                                                                                                
12.Назвіть етапи її розвитку. 

13. З яких пунктів складається обстеження та мед сестринська діагностика? 

14. Що відносять до додаткових методів обстеження? 

15. Інструментальні та апаратні методи обстеження. 

16. Як проводиться мед сестринська оцінка стану ШКТ?                                                    
17. Коли береться кров на бактеріальне дослідження?                                                                      
18. Коли береться сеча на бактеріальне дослідження? 

19. Як проводиться збір матеріалу на дослідження? 

20. Правила транспортування матеріалу на дослідження. 

 Рекомендована література: 

 Основна:  
О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст.4-35;  

Додаткова: 
С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоровя” 2004р. ст.7-16; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 
Медицина”                   2009 р.ст.260-261; 

 Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” К., 
“Вища школа” 1988г. ст.155-161. 

Матеріали для закріплення вивченого: 
 

А.Контрольні запитання. 
1.Як було закладено основи хірургії?                                                                                         
2. Хто такі цирульники?                                                                                                           
3. Хто і коли зробив перше успішне переливання крові ?                                                                       
4. Назвіть три перешкоди а розвитку хірургії.                                                                       
5.Який вклад в російську хірургію зробив Є.Й. Мухін?                                                                    
6. Хто розробив місцеву анестезію?                                                                                        
7. Назвіть основоположника української анестезіології.                                                                       
8. Хто і коли організував в Україні НДІ  серцево-судинної хірургії?                                  

9. Які ступені включає мед сестринська освіта в Україні?                                                                     



10. Назвіть етапи сестринського процесу.                                                                              
11.Назвіть методи обстеження пацієнта.                                                                                
12.Що відносять до додаткових методів обстеження?                                                                            
13. Як проводиться збір матеріалу на дослідження?                                                           
14.Як транспортується матеріал на дослідження?                                                                               

Б.Тестові завдання. 
1.Який пункт в паспортній частині карти стаціонарного хворого виділяється 
червоним кольором?  

A-прізвище;                                                                                                                                
B-місце роботи;                                                                                                                         
C-домашня адреса;                                                                                                                    
D-алергологічний анамнез;                                                                                                      
E-№ телефона родичів. 

2.При визначенні місця локалізації болі використують слідуючий прийом;                                           
A-пальпацію;                                                                                                                              
B-аускультацію;                                                                                                                         
C-перкусію;                                                                                                                                
D-УЗД-діагностику;                                                                                                                  
E-рентген-діагностику. 

3.При аускультації органів черевної порожнини ми виясняємо: 

A-Характер перистальтики кишок;                                                                                         
B-межі внутрішніх органів;                                                                                                      
C-роботу шлунка;                                                                                                                      
D-скорочення жовчного міхура;                                                                                                    
E-запалення підшлункової залози. 

4. При перкусії органів черевної порожнини ми виясняємо:                                                                                                                
A-функції органів черевної порожнини;                                                                                       
B-межі органів і наявність повітря,випоту, крові;                                                                              
C-запалення органів черевної порожнини;                                                                                                  
D-наявність повітря;                                                                                                                  
E-порушення роботи внутрішніх органів. 

5. При пальпації органів черевної порожнини ми виясняємо:                                             
A-межі органів,наявність пухлин,їх розміри,запалення  очеревини;                                                               
B-порушення роботи кишечника;                                                                                                     
C- порушення роботи шлунка;                                                                                                 



D-шуми роботи кишечника;                                                                                                       
E-збільшені лімфатичні вузли.                                                                                                  

6.При вислуховуванні скарг хворого звертають увагу на : 

A-локалізацію болі;                                                                                                                   
B-час її виникнення;                                                                                                                  
C-силу болі на момент її появи і на момент огляду;                                                             
D-чи приймав хворий  знеболюючі препарати і спазмолітини;                                                                      
E-все перераховане вище. 

7.Загальний стан пацієнта оцінюється по:                                                                                     
A-виразу обличчя,його кольору;                                                                                              
B-свідомості;                                                                                                                              
C-положенню в ліжку;                                                                                                              
D-стану живлення;                                                                                                                    
E-всьому вище перерахованому. 

В.Задача. 
В приймальне відділення міської лікарні випадковим транспортом 
доставлений чоловік,25-30 років,з кульовим пораненням органів черевної 
порожнини.З слів супроводжуючого, знайомого мисливця,чоловік отримав 
поранення випадково,під час чищення зброї.І поранений,і знайомий просять 
не повідомляти міліцію про цей випадок,посилаючись на власну вину 
пораненого, обіцяючи грошову винагороду в 400$.                                                                      
При об’єктивному обстеженні: загальний стан пораненого тяжкий.Обличчя 
бліде,хворий ейфорічний,відчувається запах алкоголю.АТ-100/60 

мм.рт.ст.,пульс-110 ударів за хвилину,ЧДР-26 за хвилину.                                                                    
Локальний статус: 

в ділянці пупка,на 2 см. вліво-вогнепальна рана 1,5х 2,0 см. З якої виділяється 
невелика кількість темної крові (пов’язка, яка була на пораненому,просякла 
кров’ю). 

1.Ваші дії?                                                                                                                                                      
2.Чи пристанете ви на пропозицію пораненого та його знайомого?                                                         
3.Чи можна не повідомляти міліцію? 

Усі відповіді надати письмово 

 

Б.Контрольні запитання для самопідготовки по темі наступної лекції. 



1. Які події передували впровадженню в практику антисептики? 

 2. Хто і в якому році запропонував антисептичний метод? 

 3. З чиїми іменами пов'язаний розвиток антисептики за кордоном і в нашій 
країні? 

 4. Що таке антисептика? 

 5. Які види антисептики ви знаєте? 

 6. Що розуміємо під механічною антисептикою? 

 7. Що таке фізичний метод антисептики? 

 8. Що таке хімічна антисептика?  

9. Який механізм дії антисептиків? 

 10. Які групи хімічних антисептичних речовин ви знаєте? 

 11. Які шляхи введення антисептиків в організм? 

 12. Які ви знаєте неорганічні антисептичні речовини? 

 13. Які ви знаєте органічні антисептичні речовини? 

 14. Що ви знаєте про сульфаніламідні препарати? 

 15. Історія розвитку вчення про антибіотики. 

 16. Які властивості мають антибіотики? 

 17. Негативні сторони застосування антибіотиків. 

 18. Ускладнення, пов’язані з застосуванням антибіотиків. 

 19. Які біологічні антисептики крім антибіотиків ви знаєте? 

 20. Які лікувально-профілактичні препарати,виготовлені на основі 
кремнійорганічних адсорбентів, ви знаєте? 

 

 

Рекомендована література: 

Основна: 



О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст.92-112;  

Додаткова: 
С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоровя” 2004р. ст.37-57; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 
Медицина”                   2009 р.ст.6-30;                                                                                     

Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” К., 
“Вища школа” 1988г. ст.4-25. 
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