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У монографії узагальнені не вирішені на сьогоднішній 

день питання сучасної мініінвазивної хірургії, що 

дозволяє провести обґрунтований вибір та забезпечити 

безпечність симультанних операцій з приводу поєднаної 

патології органів черевної порожнини, малого таза та 

заочеревинного простору. 

У результаті зроблена спроба встановлення частоти, 

структури та причин поєднаної абдомінальної патології, 

що потребує хірургічного лікування при абдомінальних 

захворюваннях різної локалізації, визначено спектр 

симультанних втручань залежно віл основного доступу та 

оптимальну послідовність етапів симультанних операцій.  

Проаналізовано частоту, структуру місцевих та загальних ускладнень 

залежно від анатомічних особливостей хірургічних абдомінальних 

захворювань та наявності у хворих дисплазії сполучної тканин, загально-

соматичного стану хворих та особливостей оперативного втручання.  

 

Визначено головні фактори ризику розвитку ускладнень. Запропоновано 

обґрунтований вибір методів мініінвазивних оперативних втручань при 

планових абдомінальних операціях з симультанними втручаннями з приводу 

поєднаної патології та концепцію ступінчастої мультимодальної підготовки 

та реабілітації таких хворих. 

Книга рекомендована для лікарів-хірургів, лікарів-анестезіологів, лікарів-

інтернів. студентів вищих навчальних медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів 

акредитації. 
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