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 Лекція №8. 

 

Тема: «Закриті та відкриті механічні травми» 

( «Закриті механічні ушкодження.Переломи.Вивихи»). 

 

 

 

 

 

План лекції. 
1.Загальні поняття  про  травму,види травматизму,організацію допомоги.                                                  

2.Ускладнення травм,особливості обстеження хворого,принципи надання 
ПМД ; 

3.Класифікація пошкоджень, політравма, закриті механічні пошкодження 
м'яких тканин .                                                                                                             

4.Вивихи.Клініка,діагностика, ПМД, лікування.                                                                                
5.Переломи кісток,клініка,діагностика ПМД, лікування.  

 

                                                                                                                                                   

1.Актуальність теми: 
Травми займають третє місце в структурі загальних захворювань- (12,7%), 

поступаючись грипу, ГРВІ, серцево-судинним захворюванням. 
У чоловіків травми зустрічаються в три рази частіше, ніж у жінок, а у 
чоловіків працездатного віку вони займають перше місце в структурі 
загальних захворювань. 
По даних світової статистики травми займають третє місце в структурі  
загальної летальності. В останні роки чітко прослідковується зростання 
смертності від травм. За статистичними данимит смертність від травм та 



отруєнь серед працездатного населення (33,7%) практично зрівнялася з 
летальністю від серцево-судинних захворювань(33,6%). 
Для вирішення проблем надання невідкладної допомоги та лікування хворих 
з травмами потрібно чітко орієнтуватися  в клінічних проявах цієї патології. 
Окрім цього, медична сестра повинна вміти здійснювати догляд за такими 
хворими. 
 

 

 

 

Зміст лекційного матеріалу. 
 

I.Уявлення про травму.Види травматизму.Організація допомоги. 

Під терміном „травма” (trauma - пошкодження) розуміють одномоментну дію 
зовнішнього фактору, який викликає в тканинах місцеві анатомічні та 
функціональні розлади, які супроводжуються загальною реакцією організму.  

 

 



 

 

Організація травматологічної допомоги.  

 На місці пригоди, як правило надають, першу медичну допомогу, у 
вигляді само- та взаємодопомоги. Це найпростіші заходи, які направлені на 
усунення станів та ускладнень, що загрожують життю постраждалого. Першу 
медичну допомогу може надати і лікар, і фельдшер, і медична сестра і, 
навіть, академік академії медичних наук, якщо вони виявляться на місці 
пригоди, без необхідних медикаментів та засобів для надання долікарської, 
або кваліфікованої допомоги.  

Організація травматологічної допомоги. 



 

 

 

II. Ускладнення травм,особливості обстеження хворого,принципи 
надання ПМД. 
При  пошкодженнях кісток або органів внаслідок травми завжди виникають 
певні ускладнення. 

Вони поділяються на: 

 1.Безпосередні. 

2. Найближчі. 

 3. Пізні. 



Особливості обстеження травматологічного хворого. 
Травматологічні хворі постпають в ЛПЗ в стресовому стані,часто в стані 
алкогольного сп’яніння, в деяких випадкахз ускладненою 
травмою(кровотеча,шок,клінічна смерть та ін.).Все це потребує підвищеної 
уваги з сторони медичного персоналу,так як поряд з обстеженням пацієнта 
приходиться надавати екстрену медичну допомогу.Дії медичної сестри 
повинні бути чіткими і послідовними. 

Медична документація оформлюється чітко,ретельно,так як травми нерідко 
стають предметом судових розглядів.В карті стаціонарного хворого точно 
вказується дата,час(години,хвилини ),місце,обставини 
травми;вияснюється,чи була втрата свідомості та вид наданої допомоги. 
Відомості про травму передаються телефонограмою в органи міліції. 

У всіх потерпілих медична сестра повинна взяти кров для дослідження на 
вміст алкоголю,виміряти АТ,частоту пульсу та дихання, температуру 
тіла.При підготовці пацієнта до огляду потрібно звільнити від одежі 
симетричні ділянки тулуба,кінцівок(пошкодженого і здорового). 

Памятайте: послідовність дій при знятті сорочки:при підняти верхню частину 
тулуба(якщо хворий лежить),згорнути сорочку до потилиці,зняти її через 
голову,звільнити здорову руку,потім хвору.При знятті колготок,штанів 
звільніть спочатку здорову ,потім пошкоджену ногу. 

Принципи надання ПМД. 
 Завдання першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом 
проведення найпростіших заходів врятувати життя потерпілому, зменшити 
його страждання, попередити розвиток можливих ускладнень, полегшити 
стан травмованому .  

 Перша медична допомога може бути зроблена на місці пригоди самим 

 постраждалим (самодопомога), його товаришем (взаємодопомога), 

 санітарними дружинницями.  

Заходами першої медичної допомоги є:  
тимчасова зупинка кровотечі, накладення стерильної пов'язки на рану і 
опікову поверхню, штучне дихання і непрямий масаж серця, введення 
антидотів, дача антибіотиків, уведення болезаспокійливих (при шоці) 
препаратів, гасіння палаючого одягу, транспортна іммобілізація, зігрівання, 



укриття від жари і холоду, надягання на ураженого протигаза, видалення 
ураженого з зараженої ділянки, часткова санітарна обробка. 

 

 Надання першої медичної допомоги в можливо більш ранні терміни має 
вирішальне значення для подальшого плину і результату поразки, а іноді і 
порятунку життя. 

 При сильній кровотечі, поразці електричним струмом, утопленні, 
припиненні серцевої діяльності і задухи, у ряді інших випадків перша 
медична допомога повинна надаватися негайно. Якщопри наданні першої 
медичної допомоги буде  одночасно велике число уражених, то визначається 
терміновість і черговість її надання. У першу чергу допомогу надають дітям і 
тим потерпілим, які можуть загинути, якщо не одержать її зараз же. 

 

 Приступаючи до надання першої медичної допомоги при комбінованій 
поразці, треба визначити послідовність окремих її прийомів.  Спочатку 
виконують ті прийоми, від яких залежить збереження життя ураженого, чи ті, 
без яких неможливо виконати наступні прийоми першої медичної допомоги. 
Так, при відкритому переломі стегна і наявності артеріальної кровотечі 
спочатку треба зупинити небезпечну для життя кровотечу, потім на рану 
накласти стерильну пов'язку і тільки потім приступити до іммобілізації 
кінцівки: накласти шину використовуючи підручні засоби для досягнення 
нерухомості при переломі. 

 

 Усі прийоми першої медичної допомоги повинні виконуватися дбайливо і 
бути щадними. Грубі втручання можуть зашкодити потерпілому і погіршити 
його стан. Якщо першу медичну допомогу робить не один, а двоє чи кілька 
людей, то треба діяти злагоджено. У цьому випадку один з тих, хто надає 
допомогу, повинен бути старшим і керувати виконанням усіх прийомів 
першої медичної допомоги. 

III. Класифікація пошкоджень. Політравма. Закриті механічні 
пошкодження м'яких тканин. 
 



1.        Всі пошкодження по механізму виникнення поділяються на: прямі та 
непрямі, в залежності від співвідношення місця пошкодження та точки 
прикладання сили. 

2.                 Пошкодження можуть бути: 

 Поверхневі (забій, рана); 

 Підшкірні (розрив зв’язок, м’язів, вивихи, переломи); 

 Порожнинні пошкодження (розриви або струс внутрішніх органів). 

3. В залежності від цілості покривних тканин усі травми можуть бути 
закритими та відкритими. 

Політравма. 

 

 Політравма – це збірне поняття, яке охоплює такі види пошкоджень, як 
множинні, поєднані або комбіновані. 

Множинна травма – це однотипний вид травматичного пошкодження тіла 
людини різної локалізації. Наприклад, множинні поранення, переломи кісток, 
множинні пошкодження внутрішніх органів. 

Поєднаною травмою називають пошкодження різних систем організму людини 
– скелета і органів черевної порожнини, скелета і органів грудної клітки чи 
головного мозку та ін. 

 

Комбінована травма – це пошкодження тіла людини, що спричинюються 
різними етіологічними факторами, - механічними, фізичними, іонізуючим 
випромінюванням тощо. Наприклад, перелом і термічний опік стегна і 
гомілки, перелом стегна і променева хвороба і т. ін. 
 

Особливістю всіх цих травм є фактор взаємного обтяження, що призводить до 
розладу життєво важливих функцій організму і тяжкого загального стану хворого 
внаслідок крововтрати, травматичного шоку, різних ускладнень.   

Забій м’яких тканин (contusio). 

Закриті механічні пошкодження м'яких тканин. 



 

Забій м'яких тканин - це один із видів травматичного закритого пошкодження 
тіла людини, який супроводжується місцевим крововиливом у тканини і 
асептичним запаленням.  

Алгоритм ПМД. 

1. Надати зручне положення пацієнту. 

2. Накласти давлячу повязку. 

3. Надати підвищене положення пошкодженій кінцівці. 

4. Холод на місце ушкодження( міхур з льодом на протязі 12-24 годин з 
перервами через кожні 2 години на 20-30 хвилин). 

5. Транспортування в ЛПЗ.  

 

Лікування. 

 З метою зменшення зростання крововиливу і набряку безпосередньо після 
травми застосовують холод (компрес, мішечок з льодом тощо). Гематому, що 
флюктуює, пунктують, відсмоктують кров і накладають стискаючу пов'язку. 
Щоб забезпечити спокій у травмованому сегменті, накладають гіпсову 
лангету. Після третього дня призначають теплові процедури, а після сьомого 
- ЛФК, масаж, щоб попередити можливість виникнення функціональних 
порушень внаслідок рубцювання тканин. 

Розрив (ruptura). 

Травматичні пошкодження м'язів трапляються рідко і бувають закритими та 
відкритими (поранення). Закриті (підшкірні) розриви м'яза виникають під час 
раптового надмірного скорочення або прямого удару по напруженому 
черевці його. При перенапруженні найчастіше спостерігаються розриви в 
місці переходу м'язового черевця в сухожилок. Як правило, розриваються 
м'язи-згиначі.  

Алгоритм ПМД. 
1. Надати зручне положення пацієнту. 

2. Накласти давлячу повязку. 

3. Надати підвищене положення пошкодженій кінцівці. 



4. Холод на місце ушкодження( міхур з льодом на протязі 12-24 годин з 
перервами через кожні 2 години на 20-30 хвилин). 

5. Транспортування в ЛПЗ.  

Лікування. 
 З приводу часткового розриву м'яза можна лікувати консервативно — 

накладають на кінцівку на 10—14 днів гіпсову лонгету в такому положенні, 
щоб пошкоджений м'яз був максимально розслаблений. Повний розрив м'яза 
вимагає оперативного лікування — зшивання його та пошкодженої фасції 
матрацними швами, щоб не було м'язової грижі.  

Розрив сухожилків. 

 Сухожилки, особливо в межах кисті, є дуже складними за анатомічною 
будовою і функціональним призначенням утвореннями, які передають значне 
силове навантаження від м'язів до скелета. Є закриті і відкриті пошкодження 
сухожилків. 

Щоб досягнути найкращих функціональних результатів, якщо немає 
протипоказань, доцільно оперувати в строки від 2 до 8 тижнів.  

Пошкодження стовбурів периферичних нервів 

Спостерігаються при пораненнях, переломах кісток, ударах тканин. 

Пошкодження кровоносних судин.  

Будь-яка травма супроводжується пошкодженням кровоносних судин, проте 
пошкодження магістральних судин трапляються не так часто. Розрізняють 
відкриті пошкодження судин (поранення) і закриті, які можуть бути у вигляді 
забою, стиснення, розриву внутрішньої оболонки або всієї стінки. 

Основними ознаками пошкодження артерії є: 

1.                 блідість і похолодання шкіри кінцівки; 

2.                 ослаблення або відсутність пульсу дистальніше пошкодження; 

3.                 порушення чутливості; 

4.                 значна міжтканинна пульсуюча гематома (часом з шумом над 
ділянкою пошкодження). 

 



Перша допомога при зовнішній артеріальній кровотечі націлена на її зупинку 
стискаючою пов'язкою, а найкраще – джгутом, накладеним вище рівня рани. 
Усі пошкодження магістральної артерії підлягають негайному оперативному 
лікуванню. Поряд з проведенням операції краплинним переливанням крові 
або її замінників заміщують також крововтрату. 

Струс (commotio). 

Струсом називається механічна дія на тканини, яка приводить до порушень 
їх функціонального стану без явних анатомічних руйнацій. На сьогоднішній 
день особливу увагу приділяють струсу головного мозку (commotio 
cerebri). Грубих анатомічних змін мозкової речовини при цьому не 
відзначається, а спостерігається анемія мозку і точкові крововиливи на межі 
сірої та білої речовини, порушення мікроциркуляції, набряк мозку. 

Симптоми: 

1.                 короткочасна втрата свідомості (від кількох секунд до 10-20 хв.); 

2.                 втрата пам'яті — ретроградна амнезія на події, що були перед 
травмою, і обставини травми, інколи — антеградна амнезія; 

3.                 одноразове блювання відразу після травми; 

4.                 відсутність вогнищевих симптомів у гострому періоді і незначні 
мозкові протягом перших кількох днів після травми; 

5.                 астеновегетативний синдром (блідість, холодний піт, 
пілороспазм). 

Лікування.Ліжковий режим призначають на протязі 5-7 днів, застосовують 
заспокійливі, судиннорозширюючі, антигістамінні препарати. При явищах 
набряку мозку проводять дегідратаційну терапію. 

 

Останнім часом стали говорити про важливі функціональні зміни при 
струсі органів грудної клітки. 

 Легкий струс клінічно може не проявлятись. Хворий лише відчуває зміну 
глибини і ритму дихання, брак повітря. Тяжкі струси грудної клітки 
супроводжуються крововиливом у легені і нагадують стан тяжкого шоку. 
Загальний стан хворого тяжкий; ціаноз, холодні і вологі кінцівки, пульс 
частий, аритмічний, дихання часте, поверхневе і нерівномірне. Тяжкі струси 



іноді закінчуються смертю хворого. Такі хворі потребують інтенсивної 
терапії, іноді реанімаційних заходів, а потім - симптоматичної терапії. 

 Травматичний токсикоз (синдром довготривалого стиснення. Crash 

- синдром) – це своєрідний патологічний стан, обумовлений 
тривалим (більш як 2-4 години) стисненням м’яких тканин. 
 

У 1940-1944рр. під час бомбардування Лондона німецькою авіацією 
англійські лікарі зустрілись з особливим шоком неясного походження. Його 
спостерігали у потерпілих з роздавленими кінцівками, що знаходились кілька 
годин під руїнами будинків. У хворих, яких протишоковою терапією 
виводили із тяжкого стану, після незначного покращення розвивалась гостра 
недостатність нирок, яка призводила до смерті від уремії. 

Особливість вказаного синдрому в тому, що після ліквідації механічного 
фактору – вивільнення потерпілого з-під уламків зруйнованих будівель, з-під 
завалів – виникає травматичний токсикоз внаслідок попадання в загальний 
кровотік великої кількості продуктів розпаду пошкоджених тканин. 

До звільнення від стиснення ці продукти не можуть поступити в кров, значно 
знижений больовий синдром і тому загальний стан потерпілих залишається 
часто задовільним („період несправжнього благополуччя”). Клінічні прояви 
виникають після вивільнення з-під уламків. 

В клінічному перебігу виділяють три періоди: 

·        Наростання набряку та судинної недостатності (1-3 доби); 

·        Гостра ниркова недостатність (3-14 діб); 

·        Реконвалесценція. 

ПМД. Зразу після вивільнення кінцівки від стиснення на неї накладають 
еластичний бинт і транспортну шину для сповільнення поступлення в кров 
токсичних продуктів, проводять протишокові міроприємства (введення 
наркотичних анальгетиків, переливання плазмозамінників). 

При поступленні в стаціонар призначають потужну дезінтоксикаційну 
терапію (внутрішньовенно до 3-4 літрів рідини на добу), антибактеріальну 
терапію. Місцево проводять обробку ран, первинну некректомію, виконують 



новокаїнову блокаду, важливим є створення гіпотермії ураженої кінцівки на 
протязі 1-2 діб. 

Коли наступив другий період – період ниркової недостатності, важливим є 
повна ліквідація усіх загиблих тканин (аж до ампутації кінцівки), а також 
своєчасне використання екстракорпорального очищення крові (гемодіаліз). 

IV. Вивихи (luxationes).Клініка,діагностика ПМД, лікування. 
Вивих — це порушення нормального анатомічного співвідношення 
суглобових поверхонь, тобто зміщення суглобового кінця дистального 

(периферичного) сегмента кінцівки відносно проксимального (центрального).  

Класифікація вивихів. 
 

 

Вивихи бувають повні і неповні.  

За часом з моменту виникнення нещасного випадку травматичні вивихи 
ділять на: 

 свіжі — до 3 днів;  

 несвіжі — до 2—3 тижнів; 

 застарілі — більше 3 тижнів; 



 звичні — ті, що повторюються три і більше разів. Такий поділ вивихів 
має важливе практичне значення тому, що визначає лікувальну 
тактику. Свіжі травматичні вивихи підлягають невідкладному 
вправленню під глибоким наркозом (для релаксації м'язів) . 

Клінічними ознаками вивиху є: 
1.Деформація в суглобі. 

2. Обмеження активних рухів. 

3. Симптом “пружини”. 

Перша медична допомога. 
1. Знеболення. 

2.Іммобілізація. 

3.При необхідності-прості протишокові міроприємства. 

4.Транспортування в ЛПЗ. 

Лікування. 

1.Вправлення вивиху. 

 2Фіксація після вправлення. 

3. Іммобілізація. 

 

 

 

V. Переломи кісток. Клініка,діагностика ПМД, лікування. 
 

 

Перелом – це повне порушення цілості кістки, яке викликане дією сили і 
супроводжується пошкодженням м’яких тканин і порушенням функції. 

Неповне порушення цілості кістки, коли зв'язок між її частинами порушується 
тільки частково, називається тріщиною.  

Класифікація переломів. 



 

 

 

Клінічні ознаки перелому:  
 

1.                 абсолютні (безсумнівні), які є характерними тільки для перелому 
і дають змогу безпомилково діагностувати перелом навіть без додаткових 
методів обстеження: 

 деформація, вкорочення сегменту кінцівки;  

 патологічна рухомість на протязі сегменту кінцівки,  

 крепітація (шум тертя відламків). 



2.                 відносні (можуть спостерігатись при інших пошкодженнях і не є 
притаманними тільки переломам) – біль, припухлість, крововиливи м’яких 
тканин, обмеження рухів, порушення функції. 

NB: Якщо при наданні першої допомоги виникають сумніви щодо наявності перелому, 
тоді таку травму слід вважати переломом і діяти так, як при цьому виді 
пошкодження (обов’язкова транспортна іммобілізація!). 

Діагностика переломів. 
 

Діагноз перелому являється діагнозом клінічним. Він встановлюється на 
основі скарг хворого, анамнезу та клінічних симптомів. Важливим моментом 
діагностики перелому являється рентгенологічне обстеження. 

Можливі ускладнення переломів:  
 

 травматичний шок, 

 ушкодження внутрішніх органів, 

 пошкодження судин, 

 жирова емболія, 

 ранева інфекція, 

 остеомієліт, 

 сепсис. 

Перша медична допомога. 
 

1. Знеболення. 

2.Іммобілізація. 

3.При необхідності-прості протишокові міроприємства. 

4.Транспортування в ЛПЗ. 

При відкритому переломі допомога починається з зупинки кровотечі і 
накладання асептичної повязки,а потім пункти 1,2,3,4.  



Лікування переломів. 

 

Розрізняють консервативний (фіксаційний та екстензійний) і оперативний 
методи лікування при переломах кісток. 

Фіксаційний метод. 

 За допомогою гіпсової пов'язки (пластикових матеріалів) лікують хворих з 
переломами без зміщення відламків, а також з переломами, при яких 
відламки після одномоментної ручної репозиції не будуть мати тенденції до 
повторного зміщення (поперечні, неповні переломи за типом зеленої гілки 
тощо). 

Репозицію кісткових відламків проводять:  

1) негайно; 

 2) під надійним знеболюванням;  

3) при повному розслабленні м'язів (зрівноваженні сили тяги м'язів-

антагоністів), що відповідає середньофізіологічному положенню; 

 4) за принципом вправлення осі периферичного відламка до осі 
центрального. 

Репоновані відламки фіксують гіпсовою пов'язкою з іммобілізацією 
(приведенням в нерухомий стан) двох сусідніх з переломом суглобів. 

 Щоб попередити порушення кровообігу, слід застосовувати лангетні (на 
верхню кінцівку), вікончасті або мостоподібні (при відкритих переломах) 
гіпсові пов'язки. 

 При спаданні набряку гіпсову пов'язку лише поправляють. Не слід 
замінювати всю пов'язку, оскільки під час заміни відламки можуть 
зміститись. 

 Після втручання слід зробити контрольну рентгенографію. 

 Під час лікування хворого з переломом у гіпсовій пов'язці рентгенографію 
роблять у середньому 4 рази (при госпіталізації, після репозиції, у процесі 
лікування і перед випискою).  

Ідеальна репозиція відламків і надійна їх фіксація забезпечують первинне 
зрощення кістки — шляхом остеогенезу.  



Регенерація кісткової тканини. 
 

Є два види регенерації — фізіологічна і репаративна. Під фізіологічною 
регенерацією розуміють відновлення тканинних структур здорового 
організму в міру їх старіння і відмирання. Наочним прикладом цього є шкіра 
— постійне відшарування і злущення епідермісу. Фізіологічна регенерація — 

це постійний і дуже повільний процес, який не викликає стресової ситуації в 
організмі. 

Репаративна регенерація — це відновлення пошкодженої або втраченої 
тканини. Ступінь і якість регенеративного процесу у різних тканин різні. Чим 
вище диференціювання тканини (нервова, м'язова), тим менша у неї здатність 
до відновлення своєї структури. Тому анатомічне відновлення пошкодженої 
ділянки відбувається за рахунок заміщення дефекту сполучною тканиною — 

рубцем. Пошкоджена кісткова тканина спроможна пройти низку стадій 
репаративного процесу і відновити свою анатомічну форму, гістологічну 
структуру і функціональну придатність. 

Перелом кістки супроводжується пошкодженням прилеглих м'яких тканин і 
викликає стресову ситуацію, яка супроводжується місцевою і загальною 
реакціями організму. В процесі відновлення кісткової тканини відбуваються 
складні загальні і місцеві біологічні та біохімічні зміни, які залежать від 
кровопостачання кістки, віку хворого, загального стану організму, а також 
якості лікування. 

Екстензійний метод (система скелетного витягу).  

Застосовують при переломах кісток, відламки яких після одномоментної 
репозиції і застосування гіпсової пов'язки мають тенденцію до повторного 
зміщення. Це косі, спіралеподібні, дрібно-відламкові переломи, при яких 
напрямок тяги м'язів наближається або співпадає з напрямком лінії перелому 
кістки. 

При переломах стегна у середній третині гомілки і кісточок найчастіше 
використовують шину Белера, яка дає змогу зігнути кінцівку в суглобах під 
кутом 135°  

При своєчасній ретельній репозиції і правильній фіксації відламків системою 
витягання, зрощення кісток проходить нормально. Термін перебування на 
витяганні залежить від локалізації і характеру перелому, а також від віку 



хворого. Після утворення первинного кісткового мозоля систему знімають і 
переводять кінцівку в гіпсову пов'язку на час наступної стадії 
регенеративного процесу аж до повного клінічного і рентгенологічного 

зрощення кістки. 

Оперативне лікування хворих з переломами кісток (остеосинтез) 

Це дуже відповідальне втручання, яке може ускладнитись нагноєнням рани, 
остеомієлітом тощо. Тому його застосовують лише за суворими показаннями.  

Протипоказання до остеосинтезу: 1) місцеві — мацерація шкіри, гнійнички 
чи інші запальні процеси; 2) загальні — шок, тяжкий стан хворого, які 
вимагають інтенсивної терапії; патологія внутрішніх органів, при якій 
операція може загрожувати тяжким ускладненням або життю хворого; 
старечий маразм або деменція, тобто такі хворі, які до перелому не могли 
себе обслуговувати. 

Отже, загальним протипоказанням до операції може бути лише загальний 
стан хворого, а не його вік. 

При переломах кісток проводять відкритий остеосинтез, коли через рану 
оголюють відламки, репонують і фіксують їх, і закритий — без оголення 
відламків. 

Компресійно-дистракційний остеосинтез 

Став загальновизнаним і почав широко застосовуватись завдяки багатолітній 
праці Г. А. Ілізарова. Він розробив нову конструкцію апарата, довів на 
практиці надзвичайно високу пластичність кісткової тканини і теоретично 
обгрунтував необмежені можливості цього способу лікування при 
незрощених переломах, які неускладнені або ускладнені остеомієлітом, 
заміщенні дефектів. 

Одним із найпоширеніших методів лікування при переломі кісток є 
накладання гіпсової пов'язки. Для цього використовують гіпс, який під час 
змішування з водою перетворюється на масу, що твердне через 5-7 хв. Цю 
властивість гіпсу використовують для виготовлення гіпсових бинтів, якими 
іммобілізують кінцівки. 

Перед накладанням гіпсової пов'язки кісткові виступи захищають ватними 
прокладками. Треба пам'ятати, що з часом вони можуть зміститися і тиснути 
на м'які тканини, спричинюючи біль, а з часом - і пролежні. 



VI.  Догляд за травматологічними хворими. 

 

Догляд за травматологічними хворими має низку особливостей. Персонал, 
який доглядає за цими хворими, повинен знати динаміку патологічного 
процесу, точно знати, яка кістка пошкоджена, відкритий перелом чи 
закритий, який стан судин і нервів кінцівки після травми, чи немає 
порушення кровообігу в кінцівці, яка операція проведена і під яким 
знеболенням. 

Хворих із переломами хребетного стовпа або таза кладуть на щит (частіше 
дерев'яний), яким прикривають сітку ліжка. Він повинен бути гладеньким, 
без щілин і тріщин. Перед користуванням щит треба продезінфікувати 
(облити окропом, обприскати дезінфікуючим розчином або обсипати 
порошком). На щит кладуть тонкий матрац і прикривають його 
простирадлом, під яке іноді підстелюють клейонку. Оскільки такі хворі 
тривалий час лежать нерухомо, треба стежити за тим, аби не утворювалися 
складки на простирадлі, які тиснуть на шкіру. 

Часто користуються приставками до ліжка, на які кладуть травмовану 
кінцівку. 

При переломі шийного відділу хребта здійснюють витягування за голову 
спеціальною петлею (Гліссона) зі щільної тканини або шкіри. Її кріплять 
пряжками і ремінцями до потилиці й підборіддя. До петлі прив'язують 
шнурок, який перекидають через блок, і до нього підвішують тягар. Для 
противаги головний кінець ліжка дещо піднімають.  

На час годування хворого передню частину петлі розпускають, аби він міг 
пережовувати їжу. 

При переломі стегнової або великогомілкової кістки часто використовують 
скелетне (в поєднанні з лейкопластир-ним або клейоловим) витягання. 
Кінцівку кладуть на спеціальну шину у зігненому в кульшовому і колінному 
суглобах положенні. У разі скелетного витягання користуються шпицею, 
проведеною в стерильних умовах через над-виростки стегнової кістки або 
горбистість великогомілкової, у разі лейкопластирного - смугами лейкоплас-

тиру, приклеєними до шкіри у вигляді петлі, а у разі клейолового - смужками 
м'якої фланелі або бумазеї, які фіксують до шкіри клейолом. 

 



За будь-якого методу витягання треба стежити за станом наклейок, 
положенням кінцівки, вибором тягаря, кістками, що виступають 
(можливість пролежнів), положенням шпиці. 

 Завдання для самопідготовки студентів. 
А. Контрольні запитання для самопідготовки по темі лекції.  
1. Що таке травма?                                                                                                                  
2.Що таке травматизм?                                                                                                                        
3. Назвіть види травматизму.                                                                                                 
4.Ким надається травматологічна допомога?                                                                                    
5.Які ускладнення переломів ви знаєте?                                                                               
6.Які особливості обстеження травматологічного хворого?                                                                  
7. Назвіть організаційні та лікувальні принципи ПМД.                                                      
8.Які види закритих травм м’яких тканин ви знаєте?                                                             
9.Коли виникає синдром тривалого стиснення?                                                                  
10. Як надається ПМД при синдромі тривалого стиснення?                                                                
11. Дайте оприділення вивиха.                                                                                               
12. Які за давністю вивихи ви знаєте?                                                                                        
13.Які безумовні ознаки вивиху?                                                                                           
14. ПМД та лікування вивиху.                                                                                                 
15. Що ми називаємо переломом?                                                                                         
16. Назвіть безумовні ознаки перелому.                                                                                       
17. Як відбувається зростання переломів?                                                                                              
18. Назвіть принципи лікування переломів.                                                                                
19. Як і для чого використовується петля Гліссона?                                                                         
20. Розкажіть особливості догляду за травматологічними хворими. 

 

Рекомендована література: 
 Основна:  
О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст.180-210;  

Додаткова: 
С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоровя” 2004р. ст.231-246; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 
Медицина”                   2009 р.ст.195-212; 



 Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” К., 
“Вища школа” 1988г. ст.190-210. 

Матеріали для закріплення вивченого. 

А.Контрольні питання. 

1. Назвіть види травматизму. 

2.Які ускладнення переломів ви знаєте? 

3.Коли виникає синдром тривалого стиснення? 

4.Які безумовні ознаки вивиху? 

5.Назвіть безумовні ознаки перелому. 

6.Як і для чого використовується петля Гліссона? 

Б.Тестові звдання. 

1.Студентка медичного коледжу впала на витягнуту руку. Подруга 
запідозрила перелом променевої кістки. Яка ознака є абсолютною для цього 
перелому? 

A.Крепітація. 

B .Порушення функції.   

C .Симптом пружини .  

D .Набряк або гематома.   

E .Сильний біль.   

   

2.Ви стали свідком аварії  та запідозрили у пацієнта перелом плеча.  Яке 
дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?   

A.Пальпація плечового суглобу.   

B.Ультразвукове .  

C. Рентгенологічне. 

D.Огляд плечового суглобу.   



E .Перевірка активних рухів .  

 

3.У пацієнта 30 років перелом стегна.  Лікується  скелетним витяганням.   
Яка з  перелічених проблем буде для нього дійсною і пріоритетною?   

A.Дефіцит спілкування. 

B.Порушення апетиту. 

C.Зниження тонусу м’язів.  

D.Обмеження рухливості.  

E.Страх перед нетриманням сечі.   

4.В травматологічному відділенні  лікується пацієнт 70 років    з переломом 
шийки стегна. Накладене скелетне витягання. Який найбільш вірогідний 
чинник виникнення остеомієліту в місці проведення шпиці? 

A.Віковий остеопороз кісток. 

B.Погане харчування пацієнта. 

C.Порушення кровообігу в зламаній кінцівці .  

D.Обмеження рухливості, пролежні .  

E.Порушення асептики під час перев’язок. 

 

5.У  пацієнта 80 років  перелом шийки стегна. Знаходиться на лікування в  

 травматологічному відділенні. Вкажіть найбільш вірогідну потенційну 
проблему пацієнта:   

A.Розвиток пролежнів. 

B.Запор.   

C.Ядуха .  

D.Затримка сечовипускання .  

E.Пронос .  



 

 6.Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, медичній 
сестрі необхідно провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний 
засіб для незалежних дій м/с. 

A. Шина Крамера. 

B.Шина Дітеріхса. 

C.Ватно – марлевий бублик.   

D.Спіральна  пов’язка .  

E.Циркулярна пов’язка .   

 

7.Ви проводите догляд за хворим, яким проводиться лікувальна іммобілізація 

нижньої кінцівки циркулярною гіпсовою пов'язкою. При огляді вранці 
хворий пред'являє скарги на сильні болі в нозі. При огляді: пальці 
загіпсованої кінцівки синюшні, набряклі, їх чутливість знижена. Якими 
мають бути дії медсестри? 

A. Зняти гіпсову пов'язку.  

 B. Розрізати гіпсову пов'язку.  

C. Обробити шкіру пальців йодонатом. 

D. Накласти пов'язку на пальці. 

E. Дати знеболююче. 

В.Задача.                                                                                                                                                  

Хворий 37р. одержав тавму в катастрофі. Діагностований перелом обох 
кісток передпліччя на рівні середньої третини зі зміщенням уламків. 

 Чим проведете транспортну іммобілізацію? 

 

 



Б.Контрольні запитання для самопідготовки по темі наступної 
лекції. 
1. Що таке рана?                                                                                                                                    
2. Назвіть види ран за характером їх ушкодження.                                                                             
3. Назвіть клінічні ознаки ран.                                                                                                            
4. Що таке рановий процес?                                                                                                               
5. Назвіть фази ранового процесу.                                                                                                    
6. Які ви знаєте види загоєння ран?                                                                                                  
7. Які основи надання ПМД в разі поранень?                                                                                                                
8. Що таке первинна хірургічна обробка рани(ПХО)?                                                                            
9. Вкажіть мету проведення ПХО.                                                                                                      
10. Назвіть особливості лікування гнійних ран.                                                                              
11. Назвіть місцеві симптоми нагноєння рани.                                                                                 
12. Назвіть загальні симптоми нагноєння рани.                                                                            
13. Вкажіть особливості лікування ран в залежності від фаз ранового процесу.                                           
14. Що таке дренажі і коли вони використовуються?                                                                  
15. Коли проводиться вторинне хірургічне оброблення рани?                                                                    
16. Які ви знаєте особливі види ранової інфекції?                                                                         
17. Що відноситься до вогнепальних поранень?                                                                                
18. Які зони ви знаєте в вогнепальному рановому каналі?                                                        
19.Чим відрізняється вхідний отвір від вихідного при кульвому пораненні?                        
20. Особливості лікування вогнепальних поранень. 

 

Рекомендована література: 
 Основна:  
О.М. Кіт “Медсестринство в хірургії” Тернопіль, 2002р. ст.223-234;  

Додаткова: 
С.Д. Хіміч  ” Хірургія” Київ “Здоров’я” 2004р.246-264; 

Л.М. Ковальчук  “Навчальний посібник з хірургії в модулях”  Київ,” 
Медицина”                   2009 р.ст. ст212-229; 

 Л.В. Цитовская “Руководство по практическим занятиям по хирургии.” К., 
“Вища школа” 1988г. ст. 138-143. 
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