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Для впровадження у торакальних стаціонарах 
медичних закладів різного рівня  пропонується спосіб 
профілактики  гнійно-запальних ускладнень після операції 
на легенях та плеврі, який розроблений у відділенні 
торакальної хірургії і інвазивних методів діагностики 
Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. 
Ф.Г. Яновського та може бути використаний при 
проведенні пневмонектомій, лобектомій і резекцій різного 
рівня. 
  

Актуальною проблемою сучасної фтизіатрії на фоні 
зростання кількості хворих на туберкульоз легень є 
удосконалення способу профілактики  гнійно-запальних 
ускладнень після операції на легенях та плеврі. 

Розроблений спосіб полягає в тому, що у після 
операційному періоді проводиться профілактика трьома 
антибіотиками  широкого спектру дії: 1,0 амікацину, 1,0 
цефтриаксону та 0,8 левофлоксацину протягом 7-ми діб, 
причому першу дозу  препаратів  уводять  перед 
операційним доступом із подальшим переходом на 
антибіотик, до якого виявлено чутливість, а під час 
операції м'які тканини обколюють 2,0 цефтриаксону, 
проводять механічну та хімічну санацію плевральної 
порожнини розчином ципрофлоксацину, засипають у   
зону кукси бронху  0,5 г тієнаму, після чого проводять 
плевризацію кукси  бронху.  

Таким чином, запропонований спосіб має наступні 
переваги та дозволяє:  

�    зменшити рівень гнійно-запальних ускладнень 
після операцій на легенях та плеврі з 41,1 % до 8,6 % 
випадків; 

�      зменшити тривалість післяопераційного 
періоду з (35,6 ± 5,1) днів до (23,2 ± 4,7) днів; 

�      зменшити термін стаціонарного лікування з 
(48,4 ± 6,6) днів до (34,8 ± 5,2) днів; 

�     зменшити рівень післяопераційної летальності 
на 18,7 % випадків; 

�      підвищити ефективність лікування з 58,9 % до 
91,4 % випадків. 
         Спосіб  простий у виконанні, високоефективний, не 
потребує складного додаткового обладнання. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


