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У монографії узагальнено теоретичні та практичні
напрацювання колективів ДУ «Інститут загальної та
невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМИ
України» та клініки загальної хірургії ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет» з
питань антибіотикотерапії, антибіотикопрофілатики
та використання антибактеріальних засобів в хірургії.
Розглядаються різноманітні аспекти надання
хірургічної допомоги хворим на гнійно-запальні та
гнійно-некротичні процеси м’яких тканин як на
догоспітальному, так і стаціонарному етапах їх
лікування з визначенням хірургічної тактики при
кожній конкретній клінічній ситуації. Для таких
хворих визначені особливості етіології, патогенезу,
клінічної,
лабораторної
та
інструментальної
діагностики, що має значення для розробки нових
методів лікування.
Розглядаються різні методи лікування таких
хворих, показана їх клінічна ефективність. Окремим
аспектом виділяються питання антибіотикорезистентності збудників, а також зміни
імунологічної реактивності за хірургічної інфекції.
Книга рекомендована для лікарів-хірургів, сімейних лікарів, лікарів швидкої та
невідкладної медичної допомоги, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних медичних
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
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