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НАЗВА НОВОВВЕДЕННЯ: Cпосіб профілактики респіраторних ускладнень після
операцій на легенях і плеврі, які супроводжуються різними видами торакопластики.
АНОТАЦІЯ.
До впровадження пропонується спосіб профілактики респіраторних ускладнень
після

операцій

на

легенях

і

плеврі,

які

супроводжуються

різними

видами

торакопластики, який полягає у тому, що хворим із будь-якою хворобою органів
дихання, які підлягають хірургічному лікуванню проводять оперативне втручання за
загальновизнаними правилами оперативної хірургії. На операційному столі проводять
передопераційну санаційну фібробронхоскопію з промиванням трахеобронхіального
дерева розчином авелоксу і виконанням інтубації необхідного головного бронху або
трахеї. Поетапно виконують оперативне втручання. Операцію закінчують типово. В кінці
оперативного втручання пацієнтові накладають через мікротрахеостомію мікроіригатор,
який під контролем бронхоскопу вводять у відповідний бронх для санації оперованої
легені. В післяопераційному періоді протягом перших 5-ти днів вранці виконують
санаційну фібробронхоскопію з промиванням трахеобронхіального дерева розчином
авелоксу, а також через мікроіригатор виконують санацію бронхів оперованої легені
розчином антисептику 4 рази на день. Мікроіригатор видаляють при рентгенологічному
підтвердженні відсутності ателектазу, але не раніше 6-ї доби після операції. Також
щодня вранці проводять знеболення розчином наропіну всіх міжреберних проміжків, де
були видалені ребра, а також 3-х міжреберних проміжків – один по лінії розрізу, один
вище і один нижче лінії розрізу.
Запропонований спосіб дозволяє:

–

зменшити загальну кількість респіраторних ускладнень з 47,1 % до 19,4 %

випадків;
–

скоротити тривалість післяопераційного періоду з (25,9 + 3,7) до

(16,4 + 4,1) днів;
–

скоротити тривалість призначення наркотичних аналгетиків на 2 – 4 доби;

–

зменшити термін стаціонарного лікування з (32,2 + 4,6) до (22,5 + 4,3) днів;

підвищити ефективність лікування з 52,6 % до 78,5 % випадків.

–

Апробація запропонованого способу проведена у відділенні хірургічного
лікування туберкульозу та НЗЛ, ускладнених гнійно-септичними інфекціями
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ВИСНОВОК ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ.
Нововведения, що стосується способу профілактики респіраторних ускладнень
після операції на легенях і плеврі, що супроводжуються різними видами торакопластики
є актуальним та має суттєве практичне значення.
Новизна розробки полягає у тому, що хворому на операційному столі проводять
передопераційну санаційну бронхоскопію з промиванням трахеобронхіального дерева
розчином авелоксу, під контролем бронхоскопії виконують інтубацію необхідного

головного бронха або трахеї, в кінці оперативного втручання накладають через
мікротрахеостомію

мікроіригатор,

який

під

контролем

бронхоскопу вводять

у

відповідний бронх для санації оперованої легені та в післяопераційному періоді
протягом перших 5-х днів щодня виконують санаційну бронхоскопію з промиванням
трахеобронхіального дерева розчином авелоксу, а також через мікроіригатор
виконують санацію бронхів оперованої легені розчином антисептику 4 рази на день та
проводять знеболення розчином наропіну 3-х міжреберних проміжків – один по лінії
розрізу, один вище і один нижче лінії розрізу.
Завдяки застосуванню способу досягається: зменшення загальної кількості
респіраторних ускладнень після операцій на легенях і плеврі на 27,7 % випадків,
зменшення тривалості післяопераційного періоду на 9 днів, скорочення терміну
призначення наркотичних анальгетиків на 3 доби, зменшення терміну стаціонарного
лікування на 10 днів та підвищення ефективності лікування на 25,9 % випадків.
Запропонований спосіб може бути впроваджений шляхом проведення курсів
інформації та стажування, публікацій в наукових виданнях, доповідей.
Спосіб рекомендований до впровадження у торакальних та фтизіатричних
відділеннях протитуберкульозних диспансерів міського та обласного рівнів.
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