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У монографії висвітлені питання механізмів 

розвитку, діагностики, лікування й 

профілактики гострого перитоніту у хворих на 

коморбідну патологію. Представлені результати 

комплексних порівняльних клінічних і 

експериментальних досліджень особливостей 

коморбідних станів у невідкладній 

абдомінальній хірургії. На підставі вивчення 

відмінностей перебігу гострих запально-

деструктивних захворювань органів черевної 

порожнини, ускладнених перитонітом, 

мікробних індукторів перитоніту, 

функціональної активності регуляційних систем 

вперше сформульована патогенетична 

концепція коморбідної патології. Показано, що 

патогенетичним підґрунтям змін перебігу коморбідної патології є синдром 

взаємного обтяження. Розкриті механізми й встановлена стадійність розвитку 

синдрому. З урахуванням таких особливостей напрацьована нова класифікація 

коморбідної патології в невідкладній абдомінальній хірургії. Представлені 

нові дані щодо розвитку реперфузійних пошкоджень кишок і неспроможності 

кишкових швів, обґрунтовані заходи з її запобігання.  

Розроблена лікувальна тактика, що ґрунтується на напрацьованій 

класифікації, яка передбачає використання нових методів діагностики гострих 

хірургічних захворювань, перитоніту, життєздатності кишок, 

післяопераційних ускладнень, диференційований вибір обсягу заходів на всіх 

етапах лікування, з урахуванням запропонованих класів коморбідної патології, 

застосування напрацьованих методів хірургічного і післяопераційного 

лікування, серед яких нові види кишкових швів, методи їхнього захисту і 

профілактики неспроможності, санації і дренування очеревинної порожнини, 

гастропластики, біліодигестивних анастомозів, детоксикаційноїі 

антибактеріальної терапії. 

Монографія призначена для хірургів, може бути корисною для 

анестезіологів і лікарів терапевтичного профілю, лікарів-курсантів, студентів 

вищих медичних навчальних закладів. 
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