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№
Тема лекції
К-сть
п/п
1. Хірургія як наука. Короткий нарис з історії хірургії. Вітчизняні і закордонні
2
хірургічні школи. Питання професійної етики і деонтології. Правові та
юридичні аспекти діяльності хірурга.
Антисептика. Історична довідка. Шляхи розповсюдження екзогенної і
ендогенної інфекції. Види антисептики. Характеристика антисептичних засобів
та способів їх застосування.
Асептика. Визначення. Поняття. Внутрішньолікарняна інфекція, санітарноепідемічний режим. Асептичний режим. Профілактика розповсюдження ВІЛінфекції.
2 Кровотеча. Класифікація. Причини виникнення кровотеч. Крововтрата. Зміни в
організмі при гострій крововтраті. Клінічні ознаки та діагностика різних
кровотеч. Визначення кількості втраченої крові. Тимчасова та кінцева зупинка
кровотечі.
3. Основи клінічної трансфузіології. Гемотрансфузія як операція пересадки живої
тканини. Антигенна система крові. Групи крові. Клінічне значення групової
диференціації. Показання та протипоказання до гемотрансфузії. Методики
гемотрансфузії.
гемотрансфузії:
класифікація,
діагностика,
лікування,
4 Ускладнення
профілактика. Профілактика передачі інфекцій (вірусні гепатити, сифіліс,
малярія, ВІЛ-інфекція). Альтернативи переливанню крові та її компонентів.
Кровозамінники, класифікація. Механізм дії. Показання до застосування
5 Анестезіологія. Різновиди місцевого знеболення та наркозу. Покази та
протипокази до застосування різних способів місцевого і загального
знеболення. Ускладнення місцевої і загальної анестезії, їх профілактика і
лікування.
Реаніматологія. Історичні аспекти. Термінальні стани: клініка, діагностика.
Діагностика смерті. Етапи проведення реанімаційних заходів за Сафаром.
Елементарна підтримка життя, її значення, алгоритм проведення.
6. Травма та травматизм. Травматичні ушкодження м’яких тканин, кісток,
суглобів, черепа, живота, грудної клітки: клінічні ознаки, діагностика, надання
першої медичної допомоги, принципи лікування. Політравма. Синдром
тривалого стиснення.
7. Рани: класифікація, клінічні ознаки, діагностика. Рановий процес. Типи
загоєння рани. Профілактика ранової інфекції. Лікування ран.
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8. Термічна травма. Опіки: патогенез, класифікація, клініка, перша медична
допомога, принципи лікування. Електротравма: механізм ушкодження
електричним струмом, клінічні ознаки, діагностика, перша медична допомога та
її особливості. Холодові ураження: патогенез, класифікація, клініка, перша
медична допомога, принципи лікування.
9 Загальні питання хірургічної інфекції. Збудники неспецифічної хірургічної
інфекції та механізми їх агресії. Транслокація мікрофлори. Місцева та загальна
реакція організму. Методи діагностики і загальні принципи лікування. ВІЛ
інфекція в хірургії.
10. Гострі гнійні захворювання шкіри, підшкірної основи, фасцій, м’язів,
клітковинних просторів, лімфатичних судин і вузлів. Етіологія, патогенез,
клініка, діагностика, лікування. Гострі гнійні захворювання кісток, суглобів,
серозних порожнин, кисті і пальців. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,
лікування.
11 Хірургічний сепсис (Сепсис-3): визначення, етіологія, патогенез, класифікація,
клінічні прояви, діагностика, принципи лікування.
Анаеробна неклостридіальна і клостридіальна інфекція (газова гангрена).
Гостра хірургічна специфічна інфекція (правець). Етіологія, клініка,
діагностика, лікування, профілактика.
12 Некроз, гангрена, виразка, нориця, стороннє тіло: етіологія, патогенез, клінічні
прояви, діагностика, лікування
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