
 
Конспект лекції на тему: “Профілактика хірургічної інфекції в 

діяльності медичної сестри”. 
 

1. Антисептика як комплексний метод знищення інфекції в 
рані та організмі людини. 

 
Антисептика – сукупність лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на знищення чи пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів у 
ранах, на шкірі, слизових оболонках і порожнинах з метою лікування й 
запобігання розвитку інфекційних процесів. 

 
2. Види антисептики, основні групи хімічних речовин і 

способи їх застосування. 
 
Вирізняють антисептику: 
- механічну; 
- фізичну; 
- біологічну; 
- хімічну. 
Механічна: 
- первинна хірургічна обробка рани; 
- вторинна хірургічна обробка рани; 
- туалет рани. 

Первинну хірургічну обробку рани проводиться у перші 12 годин після 
отримання рани, коли ще мікроорганізми не виходять за межі рани – висіченням 
країв рани, зупинкою кровотечі, видаленням сторонніх тіл, накладанням швів. 

Вторинну хірургічну обробку рани проводять у пізніші строки після 
нанесення травми (часто при лікуванні сепсису, коли висікається рана й 
накладаються шви). 

Туалет рани: 
- обробка пульсуючою струминою рідини (число мікробів зменшиться 

на 1-2 порядки); 
- вакуумна обробка рани проводиться 5-10 хвилин до появи капілярної 

кровотечі (у рану налити розчин антисептичної речовини й 
відсмоктати); 

- ультразвукова обробка рани (рану заповнюють розчином 
антисептичної речовини й діють 3-10 хв. Ультразвуком); 

- лазерна обробка рани. 
 
Фізична 
Її метою є забезпечення доброго відтоку від рани при допомозі: 
- серветок. турунд, дренажів, які уводять у рану, причому марлеві 

серветки змочують 10% розчином хлориду натрію для підвищення 
всмоктування вмісту рани серветкою протягом 12 годин; 

- ультрафіолетового опромінення рани; 



- висушування ран, особливо при опіках. 
 
Біологічна 
Полягає у використанні препаратів, які містять живі мікроорганізми 

(бактеріофаги), які конкурують із мікроорганізмами в рані. Це колібактерин, 
лактобактерін сухий, біфікол, бактисубтил). 

 
 
Хімічна 
Передбачає використання різноманітних хімічних речовин для знищення чи 

затримки розвитку бактерій у рані. 

Антисептичні речовини, характеристика основних груп 

1. Альдегіди Формальдегід. 
2. Галоїди Йод. йодонат, йодопірон, хлорамін Б, розчин Люголя, 

хлорацид. 
3. Барвники Брильянтовий зелений, метиленовий синій, риванол. 
4. Кислоти С-4, дезоксон. 
5. Окислювачі  Перекис водню. калію перманганат. 
6. Солі важких металів Сулема, ляпіс. 
7. Феноли Карболова кислота, лізол. 
8. Нітрофурани Фурацилін, фурадонін, фуразолідон. 
9. Похідні оксіхіноліну Хлоргексидину біглюконат, діоксидин. 
10. Представники різних 

груп 
Мікроцид, димексид, хлорофіліпт. 

11. Представники групи 
детергентів 

 

 

Коротка характеристика антисептичних речовин 

1. Йодонат  Комплексний препарат йоду (4,5% розчин ), використовують 
для обробки операційного поля. 

2. Йодопірон Комплексний препарат йоду (6-8% розчин ), використовують 
для обробки операційного поля. 0,5-1% розчини 
використовують для лікування опіків та ран. 

3. Хлорамін Б Реагуючи з водою, виділяє хлор і кислоту, яка, розкладаючись, 
утворює активний кисень. 1-2% розчин використовують для 
обробки рук, інструментів, рукавичок, 0,2-0,5% розчини – для 
лікування ран. 

4. Розчин 
Люголя 

Готують із 1-ї частини йоду, 2-х частин йодиду калію, 17 частин 
води . Використовують для стерилізації кетгуту. 

5. Розчин 
формальдегіду 

Це альдегід мурашиної кислоти. 36% водний розчин (формалін 
) вживають для дезінфекції. 0,5-1% розчини, мазі, аерозолі 
використовують для миття рук, обробки шкіри, 1% 2000-1:3000 
розчини  – для спринцювання. 



6. С-4 (первомур, 
надмурашина 
кислота). 

Склад – 81 мл 85% мурашиної кислоти й 171 мл 33% розчину 
перекису водню розводять у 10 літрах води. Використовують 
для обробки рук. 

7. Брильянтовий 
зелений 

1-2% спиртові розчини використовують для обробки 
операційного поля, лікування ран. 

8. Метиленовий 
синій 

Використовують як антидот (протиотрута). 0,02% водний 
розчин – для промивання сечового міхура, 1-3% спиртовий 
розчин – як шкірний антисептик. 

9. Риванол 0,05-0,1% водний розчин для обробки й лікування ран. 
10. Перекис водню Використовують 3% розчин (швидко розкладається із 

виділенням кисню) для лікування гнійних ран, анаеробної 
інфекції, для знезараження інструментів.  

11. Калію 
перманганат 

0,1-0,5% розчин – для обробки ран. 0,01-0,1% розчин – для 
полоскання, ванни новонароджених. 

12. Ртуті дихлорид  
13. Нітрат срібла 1-2% розчин – для профілактики гонобленореї новонароджених. 

0,25-2% розчин – для лікування тріщин, ерозій. 
2-10% розчин – для припікання ран, виразок. 

14. Протаргол 1-5% розчин – для лікування циститів. 
15. Коларгол 0,2 - 1% розчин – для лікування ран. 

1-2% розчин – для лікування циститів. 
16. Кислота 

карболова 
3-5% розчини – для дезинфекції предметів догляду. 

17. Потрійний 
розчин 

Склад – 15г карболової кислоти, 20г формальдегіду, 15г натрію 
гідрокарбонату на 1л води. Використовують для знезараження 
інструментів 

18. Лізол 3-10% розчин - для дезінфекції білизни, миття операційних. 
19. Діоксидин  5% мазь. 1% водний розчин для лікування опіків, ран, 

перитонітів, плевритів (протипоказано при вагітності). 
20. Димексид 10-30-50% розчини – для лікування опіків, гнійних ран, забоїв, 

артритів. 
21. Хлоргексидину 

біглюконат 
0,5 спиртовий розчин – для обробки рук. 
0,5% водно-спиртовий розчин – для обробки операційного поля. 
0,05% – для лікування свіжих ран. 
0,02-0,1% розчини – для лікування ран в урологічній, 
гінекологічній практиці. 

22. Фурацилін 0,2% мазь – для лікування ран. 
1:5000 водний і 1:1500 спиртовий розчини – для промивань. 

23. Фуразолідон 1:25000 водний розчин – для лікування опіків та ран. 
24. Фурадонін Вживають в урологічній практиці (цистити). 
25. Етоній 0,5-15% розчин або мазі – для лікування трофічних виразок, 

тріщин, дерматитів (зі свербіжем). 
0,1-0,5 % розчини – для лікування стоматитів, тонзилітів. 

 

Інші препарати, які виявляють антисептичну дію. 



Стериліум – препарат для хірургічної і гігієнічної дезінфекції рук. Має 
бактерицидну і фунгіцидну дію. Інактивує віруси гепатиту В, герпесу, ротавіруси, 
вірус імунодефіту людини (ВІЛ). Знищує мікобактерії туберкульозу. 

Стериліум віругард – препарат для дезінфекції рук. Дає бактерицидний, 
фунгіцидний і віруліцидний ефект (ВІЛ, вірус гепатиту В та ін.). Знищує 
мікобактерії туберкульозу. 

Кутасепт – препарат (забарвлений) для перед- і післяопераційної обробки 
операційного поля. Має бактерицидну, фунгіцидну, віруліцидну дію. Знищує 
мікобактерії туберкульозу. 

Кутасепт Ф – препарат (незабарвлений) для перед- і післяопераційної обробки 
шкіри і ран. Виявляє бактерицидну, фунгіцидну і віруліцидну дію. 

Йодобак – препарат для дезінфекції шкіри, слизових оболонок, ран та ін. Має 
бактерицидну, фунгіцидну, спороцидну і віруліцидну дію. Знищує мікобактерії 
туберкульозу. 

Бактолін базик – універсальний засіб для миття рук і тіла. Не містить мила і 
лугів. 

Карзолін іД – концентрат для дезінфекції, холодної стерилізації і миття медичних 
інструментів, у тому числі гнучких ендоскопів. Виявляє бактерицидну, 
фунгіцидну, спороцидну і віруліцидну дію. Знищує мікобактерії туберкульозу. Не 
містить формальдегіду. 

Бодефен – препарат для передстерилізаційної обробки медичних інструментів. 
Посилює дію препарату карзолін іД. 

Бацилоцид расант – засіб для дезінфекції зон особливого ризику (операційного 
блоку, інфекційного відділення). Має бактерицидну, фунгіцидну і віруліцидну 
дію. Знищує мікобактерії туберкульозу. Не містить формальдегіду. 

Дисмозон пур  препарат для дезінфекції високочутливої апаратури і наближених 
до пацієнта зон (наркозний апарат, блоки діалізу, кювези та ін.). Виявляє 
бактерицидну, фунгіцидну і віруліцидну дію. Знищує мікобактерії туберкульозу. 
Препарат безбарвний, не має запаху. 

Мікробак форте – препарат для дезінфекції наближених до пацієнта зон. Має 
бактерицидну, фунгіцидну і віруліцидну дію. Знищує мікобактерії туберкульозу. 
Не містить альдегідів, безбарвний, не має запаху. 

Сокрена – засіб для дезінфекції і миття інвентарю і посуду. Має бактерицидну, 
фунгіцидну і віруліцидну дію. Розчиняє жири в холодній воді. 

Бацилол плюс – швидкодіючий засіб для дезінфекції інвентарю. Виявляє 
бактерицидну, фунгіцидну і віруліцидну дію. Знищує мікобактерії туберкульозу. 



Карзолекс АФ – засіб для дезінфекції медичних інструментів. 

Карзолекс базик – засіб для дезінфекції та очищення медичних інструментів. 
Містить альдегіди. 

Нині застосовують також комбіновані препарати для дезінфекції і стерилізації 
інструментарію: дезоформ, дескотон форте, лізоформін 3000, дезофект 
(Німеччина), деконекс ФФ, хеліпур плюс (Швейцарія), хлорангіон (Україна). 

Антибактеріальні препарати  

Антибактеріальні засоби використовують місцево (для лікування гнійних 
ран, уведення в порожнини тіла), усередину, внутрішньом’язово, 
внутрішньовенно, а також уведенням у лімфатичну систему. 

Найчастіше використовують такі групи антибіотиків: 
Група пеніциліну 
Бензилпеніциліну натрієва (калієва) сіль (порошок у флаконах по 250 000, 

500 000 і 1 000 000 ОД). 
Бензилпеніциліну новокаїнова сіль (порошок у флаконах по 300 000, 600 

000 і 1 200 000 ОД). 
"Новоцин" суміш бензилпеніциліну новокаїнової та натрієвої солі (порошок 

у флаконах по 300 000, 600 000, 1 200 000 і 2 400 000 ОД). 
Біцилін-3 (порошок у флаконах по 300 000, 600 000, 900 000 і 1 200 000 ОД). 
Біцилін-5 (порошок у флаконах по 1 500 000 ОД). 
Феноксиметилпеніцилін (таблетки по 0,1 і 0,25 г, порошок у флаконах по 

0,3, 0,6 і 1,2 г для приготування суспензії). 
Оспен (бімепен) – похідне феноксиметилпеніциліну (таблетки і сироп, у 5 

мл сиропу міститься 750 000 ОД бензотин-феноксиметилпеніциліну). 
Оксациліну натрієва сіль (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г, таблетки по 

0,25 і 0,5 г). 
Диклоксациліну натрієва сіль (порошок у флаконах по 0,125 і 0,25 г, 

капсули по 0,25 г). 
Ампіцилін (таблетки і капсули по 0,25 г, порошок у флаконах по 5 г для 

приготування суспензій). 
Ампіциліну тригідрат (таблетки і капсули по 0,25 і 0,5 г). 
Ампіциліну натрієва сіль (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г). 
Ампіокс-натрій (порошок у флаконах по 0,1, 0,2 і 0,5 г). 
Карбеніциліну динатрієва сіль (порошок у флаконах по 1 г). 
Уназин (суміш сульфабактаму та ампіциліну; порошок у флаконах по 0,75, 

1,5 і 3 г). 
Азлоцилін (порошок у флаконах для внутрішньовенного введення по 4, 5 і 

10 г і для внутрішньом'язового введення по 0,5, 1 і 2 г). 
Амоксицилін (таблетки по 1 г, капсули по 0,25 і 0,5 г). 
Амоксиклав (амоксицилін + клавуланат; таблетки по 0,375 і 0,625 г, 

порошок у флаконах по 0,6 і 1,2 г). 
Група цефалоспоринів 
Цефалоридин (цепорин; порошок у флаконах по 0,25, 0,5, 1,0г). 



Цефалозин (рефлін, кефзол, цефазолін біохемі; порошок у флаконах по 0,25, 
0,5, 1 і 2,4 г). 

Цефалотину натрієва сіль (кефлін; порошок у флаконах по 0,5; 1 і 2г). 
Цефалексин (споридекс); капсули по 0,25 г і таблетки по 0,5 г, порошок у 

флаконах по 2,5 г (для приготування суспензій). 
Цефуроксим (зиноцеф, цефоген, зинат; порошок у флаконах по 0,75 г). 
Цефуроксим-аксетил (порошок у флаконах по 0,75 г). 
Цефотоксин (порошок у флаконах по 0,5 і 2 г). 
Цефтріаксон (роцефін, офрамакс; порошок у флаконах по 0,25 г). 
Цефоперазон (медоцеф; порошок у флаконах по 0,5 – 1,0 г). 
Цефтазидим (фортум; порошок у флаконах по 0,25, 0,5, 1 і 2 г). 
Цефпірам (порошок у флаконах по 2 г). 
Офрамакс (порошок у флаконах по 0,25 і 1 г). 
Цефобід (порошок у флаконах по 1 і 2 г). 
Зинацеф (порошок у флаконах по 250 мг). 
Аміноглікозиди 
Неоміцину сульфат (таблетки по 1 і 0,25 г, порошок у флаконах по 0,5 г, 0,5 

% і 2 % мазь). 
Мономіцин (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г, таблетки по 0,25 г). 
Канаміцину сульфат (порошок у флаконах по 0,5 г, ампули по 5–10 мл 0,5 % 

розчину). 
Гентаміцину сульфат (порошок у флаконах по 0,08 г, ампули по 1 і 2 мл 4 % 

розчину). 
Тобраміцин (бруламіцин; порошок у флаконах по 40, 50, 75 і 80 мг). 
Сизоміцину сульфат (ампули по 1 мл 5 % розчину). 
Мономіцин (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г, таблетки по 0,25 г). 
Амікацин (ампули по 2 мл). 
Неогелазоль (аерозоль, що містить неоміцин). 
Софрадекс (очні та вушні краплі, що містять неоміцин). 
Гарозон (мазь у тубах по 5 г, краплі у флаконах по 5 мл, що містять 

гентаміцин). 
Макроліди 
Еритроміцин (таблетки по 0,1 і 0,25 г). 
Ерициклін (капсули по 0,25 г). 
Олеандоміцину фосфат (таблетки по 0,125 г). 
Олететрин – комбінований препарат (олеандоміцину фосфат + тетрациклін; 

таблетки по 0,125 і 0,25 г, капсули по 0,25 г). 
Макропен (таблетки по 400 мг). 
Кларитроміцин (таблетки по 250 мг). 
Група лінкоміцину 
Лінкоміцину гідробромід (30 % розчин в ампулах по 1 мл, порошок у 

капсулах по 0,5 г). 
Кліндаміцин (капсули по 0,25 і 0,075 г). 
Група стрептоміцину 
Стрептоміцину сульфат (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г). 
Стрептоміцину хлоркальцієвий комплекс (порошок у флаконах по 0,1, 0,2 і 

0,5 г). 



Група левоміцетину 
Левоміцетин (таблетки по 0,25 і 0,5 г, 0,25 % очні краплі, мазь 

"Левомеколь", "Левосин", аерозоль "Левовінізоль". 
Левоміцетину стеарат (таблетки по 0,25 г). 
Левоміцетину сукцинат (розчинний порошок у флаконах по 0,5 і 1 г). 
Синтоміцин (лінімент синтоміцину). 
"Іруксол" (містить левоміцетин). 
Група тетрацикліну 
Тетрациклін (таблетки по 0,05 і 0,25 г; 0,1 % очна мазь). 
Тетрацикліну гідрохлорид (таблетки по 0,1 г, очна мазь, порошок у 

флаконах по 0,1 г і в капсулах по 0,25 г). 
Окситетрацикліну дигідрат (таблетки по 0,25 г, мазь "Ок-сизон"). 
Окситетрацикліну гідрохлорид. Застосовується для виготовлення мазі 

"Поксизон", аерозолей "Оксициклазоль", "Оксикорт", "Геокортон-спрей". 
Хлортетрацикліну гідрохлорид (мазь у тубах по 10 г, дибіо-міцинова очна 

мазь). 
Морфоциклін (порошок у флаконах по 0,1 і 0,15 г). 
Метацикліну гідрохлорид (капсули по 0,15 і 0,3 г). 
Доксицикліну гідрохлорид (вібраміцин, капсули по 0,05 і 0,1 г). 
Рифампіцини 
Рифампіцин SV (рифоцин; ампули по 1,5 і 3 мл, які містять 125 і 250 мг 

препарату, ампули по 10 мл, які містять 500 мг препарату). 
Рифампіцин (бенерицин; капсули по 0,05 і 0,15 г). 
Тієнаміцини 
Тієнам (комбінація іміпенему і циластину натрію), добова доза 1 –2 г. 
Азтреонам (порошок у флаконах по 0,5 і 1 г; порошок для ін'єкцій у 

флаконах по 60 мл – по 0,25 г іміпенему і циластину натрію; порошок для ін'єкцій 
у флаконах по 120 мл – по 0,5 г іміпенему і циластину натрію). 

Меропекам (порошок у флаконах по 0,5 і 1 г). 
Протигрибкові антибіотики 
Ністатин (таблетки, що містять 500 000 ОД, мазь у тубах по ЗО і 50 г). 
Леворин (таблетки, що містять 500 000 ОД, мазь у тубах по ЗО і 50 г). 
Леворину натрієва сіль (порошок у флаконах по 200 000 ОД для інгаляцій, 

полоскань). 
Амфотерицин В (порошок у флаконах по 50 000 ОД для внутрішньовенного 

введення та інгаляцій, а також мазь у тубах). 
Амфоглюкамін (таблетки по 100 000 ОД). 
Мікосептин (таблетки по 50 000 ОД). 
Еконазол (1 % крем у тубах по 10 г). 
Міконазол (мазь "Дактарин" у тубах по 15 г). 
Мікроспор® (біфоназол; крем у тубах по 10 г). 
Ламізил® (тербінафін; таблетки по 125 і 250 мг, 1 % крем). 
Клотримазол (у складі крему"Тредем" у тубах по 15 г і мазі в тубах по 15 г). 
Антибіотики різних груп 
Ристоміцину сульфат (порошок у флаконах по 100 000 і 500 000 ОД). 
Фузидин-натрій (таблетки по 0,125 і 0,5 г). 
Діетаноламіну фузинат (порошок у флаконах по 0,25 і 0,5 г). 



Гель "Фузидин" 2 % (у тубах по 15 г). 
Гель "Префузин" (в алюмінієвих тубах по 15 г). 
Поліміксину М сульфат (таблетки по 500 000 ОД, порошок у флаконах по 

500 000 і 1 000 000 ОД для зовнішнього застосування, мазь у тубах по 10 і 30 г). 
Поліміксину В сульфат (порошок у флаконах по 25 і 50 мг для 

внутрішньом'язового введення). 
Граміцидин (2 % спиртовий розчин, граміцидинова паста). Граміцидин С 

(таблетки по 0,5 мг – 1500 ОД). 
Застосовують протеолітичні ферменти тваринного (трипсин, 

хімотрипсин, рибонуклеаза), бактеріального (стрептокіназа, терилін, колагеназа, 
рибонуклеаза, іруксол, аспераза) та рослинного походження (папаїн, бромелаїн). 

Протеолітичні ферменти можна вводити місцеве (на рану), 
внутрішньом'язово, внутрішньокістково, у вигляді інгаляцій, ендобронхіально. 
Застосовують також електрофорез, зрошення нориць і порожнин. 

З метою посилення захисних властивостей організму і підвищення 
імунітету широко використовують активну і пасивну імунізацію. 

Для активної імунізації застосовують анатоксин (стафілококовий, 
правцевий), для пасивної – препарати, які містять антитіла до збудників 
хірургічної інфекції, зокрема стафілококову гіперімунну плазму (по 4 – 6 мл/кг 
маси тіла), антистафілококовий гамма-глобулін (уводять внутрішньом'язово по 3 
– 6 мл), протиправцевий гамма-глобулін (в 1 мл міститься 150 МО 
протиправцевих антитіл), протиправцеву сироватку (містить антитіла до 
основних збудників газової гангрени). 

До препаратів, які підвищують резистентність організму і 
прискорюють процеси регенерації в рані, відносять інтерферон (людський 
лейкоцитарний низькомолекулярний білок), продигіозан (бактерицидний 
полісахарид, активує Т-систему імунітету і посилює функцію кіркової речовини 
надниркових залоз), лізоцим (має бактерицидну дію), левамізол (стимулює 
утворення Т-лім-фоцитів, підвищує синтез антитіл), Т-активін і тималін 
(комплекси поліпептидних фракцій, виділених із загруднинної залози, 
стимулюють клітинний імунітет), мієлопід (стимулює Т- і В-систему імунітету), 
комплексний імуноглобуліновий препарат (КІП), що містить імуноглобуліни IgG, 
IgM і IgA. 
 

3. Операційний блок, оснащення, режим роботи. 
 
Операційний блок 
Планування й будова операційного блоку залежать від обсягу й 

спеціалізації хірургічної допомоги. Найпростішим є планування операційного 
блоку дільничних і невеликих районних лікарень, складнішим — великих міських 
та обласних лікарень і спеціалізованих клінік. 

Основними приміщеннями операційного блоку є операційна, 
передопераційна й стерилізаційна кімнати. 

У складі операційного блоку передбачаються також приміщення для 
апаратури й інструментарію (матеріальна, інструментальна, апаратна), для 



наркозу й реанімації (анестезіологічна), кімната для чергового персоналу й 
старшої операційної сестри. 

Операційний блок розміщують ізольовано, віддалік від санітарних вузлів і 
входу у відділення. Така ізоляція необхідна для того, щоб запобігти інфікуванню 
операційного блоку й забезпечити спокій під час операцій. 

Операційна – основне приміщення операційного блоку, у ній проводять 
хірургічні операції. 

Операційна розміщується вікнами на північ або північний захід, щоб 
запобігти нагріванню повітря від прямих сонячних променів у літній час. Стіни й 
стеля операційної повинні бути гладкими із заокругленими кутками, підлога 
рівна. Стіни й стелю покривають емалевою або масляною фарбою, облицьовують 
кахельною плиткою, підлогу покривають лінолеумом, паркетом або мармуром. 
Фарба повинна бути сірого кольору із зеленкуватим або голубуватим відтінком, 
тому що білий колір у зв’язку з сильним відбиванням світлових променів 
утомлює очі. 

Операційна повинна бути добре вентильована, оптимальна температура 
повітря має бути 22-250С, вологість 50-60%. Вентиляція повинна забезпечувати 
чотирикратний обмін повітря за годину. Площа операційної в межах 20-40кв. м, 
висота 4,5-5м. Повітря операційної повинно підлягати дезінфекції за допомогою 
бактерицидних ультрафіолетових ламп, які розміщуються під стелею й за 
напрямом повітря (наприклад, над вхідними дверима). 

Операційну освітлюють за допомогою безтіньових електричних ламп, що 
мають сферичні відбивачі. Основна освітлювальна лампа підвішується на стелю, 
допоміжне освітлення здійснюється за допомогою пересувних ламп-рефлекторів. 
У всіх операційних повинна бути пересувна лампа типу СБПА-15 з аварійним 
постачанням.  

Типове обладнання операційних: 
1. Стіл операційний універсальний. 
2. Лампа безтіньова стаціонарна. 
3. Лампа-рефлектор переносна. 
4. Апарат наркозний. 
5. Апарат для діатерморегуляції (електроніж). 
6. Електро- або водоструминний відсмоктувач. 
7. Столик для інструментів. 
8. Столик для інструментів переносний. 
9. Столик для медикаментів (2). 
10.  Гвинтовий стілець (5). 
11.  Підставка для стерилізаційних коробок (біксів) і бікси (5). 
12.  Тази для використаного матеріалу й інструментів (3). 
13.  Кисень і вуглекислота в балонах. 
14.  Апарат для вимірювання артеріального тиску. 
У великих операційних є система централізованого постачання кисню, 

закису азоту й вакуум, що спрощує проведення наркозу. При відсутності 
централізованого постачання в операційному залі знаходяться газові балони з 
киснем і закисом азоту. 



Працювати з газовими балонами можуть тільки особи, які пройшли 
спеціальну підготовку (анестезіологічний персонал). В операційній дозволяється: 
відкриття вентиля балона з редуктором, з’єднання наркозної апаратури при 
закритому вентилі, робота з дозиметрами наркозних апаратів і закриття вентиля 
балона. Повинна безвідмовно цілодобово працювати лінія зв’язку з черговим 
техніком, який обслуговує апаратуру підвищеного тиску. 

Електроприлади, апаратура, операційні столи, наркозні апарати мають бути 
заземлені. 

Апарат «Електроніж» є генератором струму високої частоти й призначений 
для проведення операцій. З його допомогою можна провести розсікання або 
коагуляцію м’яких тканин. Його застосовують в онкології для видалення пухлин 
(електроексцизія) і в косметичній хірургії (електрокарбонізація) для видалення 
поверхневих наростів шкіри. 

До роботи з апаратом допускають тільки тих, хто пройшов відповідну 
підготовку. 

Хірургічний відсмоктувач призначений для відсмоктування рідини із ран та 
відкритих порожнин при хірургічних операціях. 

В операційній є спеціальний журнал, у який хірург записує протокол 
операції, журнал бактеріологічного контролю, реєстрації огляду 
електроапаратури, парових стерилізаторів, журнал направлень і результатів 
гістологічних обстежень. Ведуться книги призначення лікарських препаратів і 
обліку стерилізацій. 

Передопераційну розміщують поряд з операційною, перед входом до неї. У 
ній хірурги та операційні сестри готують руки до операції. Для цього 
встановлюють тази й умивальники або раковини з подачею гарячої води й зі 
спеціальними змішувачами, які дають змогу включати й виключати воду, 
регулювати її температуру. Тут же, у стерилізаторах, зберігаються стерильні 
щітки для миття рук. 

 
Стерилізаційну розміщують поряд з операційною або між ними, якщо є 

кілька операційних. Вона з’єднана з операційною спеціальним вікном для 
подавання інструментів. 

Матеріальна кімната призначена для зберігання чистої операційної 
білизни, перев’язувального й шовного матеріалу, лікарських засобів. У 
матерільній кімнаті операційні сестри готують стерилізаційні коробки для 
стерилізації. 

Кімната для інструментарію, де зберігаються в скляних шафах або в 
спеціальних упаковках розібрані й змащені вазеліновим маслом хірургічні 
інструменти. 

Апаратна. У зв'язку з великою кількістю апаратів, необхідних при 
виконанні хірургічних операцій, виділяють спеціальну апаратну кімнату. Апарати 
й балони з'єднані електро- й газопроводами з операційною й мають 
централізований пульт керування в апаратній. 

У сучасних операційних забезпечується дистанційна подача з апаратної по 
газопроводах газоподібних наркотичних речовин, кисню, вуглекислоти, 
підключення вакууму (електровідсмоктувача) й електрохірургічної діатермії. 



Стерилізаційна (автоклавна) призначена для стерилізації білизни й 
перев'язувального матеріалу в парових стерилізаторах. Стерилізаційну 
розміщують в окремому приміщенні для обслуговування всіх відділень лікарні. 

Операційний стіл 

 
Для операції застосовуються операційні столи різної конструкції. Найбільш 

поширеними є вітчизняні операційні столи: універсальний і простішої конструкції 
– з ручним підйомом. 

Операційні столи мають масивну литу основу, відкидну спинку й відкидну 
ножну частину, знімні підголовачі, ноготримачі, фіксатори корпуса й плечей, 
рамку для занавіски. 

Стіл операційний універсальний має масляний компресор для піднімання 
й опускання, який розміщується в масивній основі. Піднімання й опускання стола 
здійснюють натискуванням ногою на спеціальну педаль. 

Горизонтальна частина стола складається з чотирьох рухомих секцій і має в 
середній частині підйомний місток для операцій на печінці й нирках. З 
допомогою ґвинтових пристроїв можна нахиляти горизонтальну частину стола в 
різні боки й поздовжньо. Піднімання головного кінця й опускання ножного кінця 
дають можливість надати столу форми крісла. До стола додається знімне 
приладдя для фіксації голови при операціях на черепі, кінцівок – при операціях на 
кінцівках і грудній клітці; ширма, що ізолює голову хворого, і матрац з губчатої 
гуми. 

Стіл операційний з ручним підйомом є спрощеною моделлю, 
призначеною для операційних невеликих лікарень. Він має відкидну спинку й 
ножну частину. Горизонтальній частині стола можна надавати з допомогою 
ручного підйому поздовжнього нахилу й з допомогою спеціального ґвинтового 
пристрою – поперечного. 

 
Положення хворого на операційному столі 

Залежно від характеру операції хворим надають різного положення на 
операційному столі. Найпоширенішим є горизонтальне положення, яке 
застосовується при операціях на серці, у черевній порожнині (печінці, шлунку, 
кишках тощо), на грудній залозі, кінцівках та ін. 



Хворого кладуть на гумовий або м'який матрац, обшитий клейонкою й 
прикритий чистим простирадлом. Під голову кладуть невелику м'яку подушечку, 
обгорнуту клейонкою. Ноги прив'язують вище колін спеціальним шкіряним або 
цупким матерчатим бинтом. Руки прив'язують до операційного стола в нижній 
третині передпліччя. Одну руку лишають вільною для контролю за пульсом і 
артеріальним тиском. При складних операціях руки не прив'язують, а кладуть на 
спеціальні столики. В одну з них переливають кров і вводять рідини, на другій 
вимірюють артеріальний тиск і пульс. Прив'язувати руки й ноги слід обережно, 
без здавлювання тканин, щоб не ушкодити судини й нерви. 

 

 
Положення хворого на операційному столі: 

а – для операцій на промежині; б – для операцій на органах малого таза; 
в – для операцій на шиї; г – для операцій на нирці. 

 
Голову хворого відгороджують стерильним простирадлом, яким вкривають 

дугу, прикріплену в головах до операційного стола. Це необхідно для того, щоб 
хворий не міг бачити операції, а також щоб запобігти інфікуванню операційної 
рани. 

При операціях на шиї, наприклад, при захворюваннях щитовидної залози, 
під плечі хворому підкладають валик, голову трохи закидають назад. При такому 
положенні добре доступні трахея й щитовидна залоза. 

Під час операцій на судинах шиї голову повертають у сторону, протилежну 
оперованій. 

При виконанні операцій на черепі й головному мозку користуються 
спеціальною підставкою. 

Коли роблять операції у верхньому відділі живота (на печінці й жовчному 
міхурі, шлунку, на нирках та ін.), то або трохи піднімають середню частину стола, 
або підкладають валик під поперек. 

Бічне положення застосовують при операціях на нирках, сечоводах, 
надниркових залозах, поперековому відділі симпатичного нерва й клубових 
судинах. Щоб положення було зручнішим, ногу хворого на боці операції трохи 
згинають у колінному й кульшовому суглобах, а другу випростують. Під поперек 
підкладають валик або висувають середню секцію стола. 



Бічним положенням користуються при операціях на стравоході, легенях, 
органах середостіння й на серці, коли хірург застосовує бічний доступ. При цьому 
голову й тулуб хворого трохи піднімають, руку на боці операції відводять 
наперед і кладуть на спеціальну підставку. 

При деяких операціях, наприклад, з приводу гнійного плевриту, хворим 
надають напівсидячого положення на боці. 

Положення на животі незручне, утруднює дихання хворого. Воно 
застосовується рідко – при операціях на хребті, задній черепній ямці, крижах, 
задній поверхні стегна. 

Положення з опущеним головним кінцем стола (Тренделенбурга) 
застосовують при операціях на органах малого таза. 

Гінекологічного (промежинного) положення хворим надають при операціях 
на піхві, промежині й прямій кишці. Ножну секцію стола опускають, хворого 
кладуть на край операційного стола, ноги фіксують у трохи піднятому положенні 
на спеціальних підставках. 

 
Зонування операційного блоку 

I. Зона загального режиму. У цій зоні розміщені підсобні приміщення 
для зберігання інструментарію, апаратури, білизни, приміщення для 
медперсоналу та ін. 

II. Зона строгого режиму. У ній розміщені приміщення для 
переодягання учасників операції, душові, матеріальні кімнати для операційної й 
анестезіологічної служби. Вхід у цю зону дозволяється тільки персоналу 
операційного блоку, хірургам, анестезіологам, які одягають шапочки, бахіли, 
маски, халати. 

III. Зона стерильного режиму. У ній знаходяться операційні зали, 
передопераційні, стерилізаційна та наркозна кімнати. Межа цієї зони позначена 
червоною лінією. 

 
Діяльність медичної сестри з підготовки операційного блоку до роботи 

Перед початком операції операційна сестра ретельно миє руки щітками з 
милом у теплій воді й обробляє руки одним із способів. Після обробки рук 
операційна сестра одягає стерильний халат, рукавички й накриває великий та 
малий інструментальні столи. 

 
 



Столик для хірургічних інструментів 
 
Великий інструментальний стіл накривають стерильними простирадлами 

в 5-6 шарів таким чином, щоб краї верхнього простирадла звисали на З0-40 см. 
Далі сестра на стерильну клейонку розкладає стерильні інструменти в 3 ряди. 

У перший ряд кладуть найбільш ходові інструменти – скальпелі, ножиці, 
кровоспинні затискачі, голкотримачі й ін.; у другий ряд – інструменти, необхідні 
для проведення операції; у третій –  решту інструментів.  У правому кутку 
кладуть шприци, голки, банки для місцевої анестезії, у лівому – шовний матеріал. 

Стіл накривають двома стерильними простирадлами. Малий 
інструментальний столик накривають стерильним простирадлом, складеним 
удвоє, та клейонкою. Краї простирадла також звисають на З0-40 см. У перший 
ряд кладуть скальпелі, ножиці, пінцети, кровоспинні затискачі, у другий – набір 
для місцевої анестезії (шприци, голки, склянку), гачки, зонди, голкотримачі, 
інструменти для лапаротомії та ін. 

У лівому кутку сестра кладе серветки, кульки, шовний матеріал. Столик 
сестра накриває рушником або малим простирадлом, зверху якого кладе 
простирадла та цапки для покриття хворого й відгородження операційного поля. 

Поряд з наркозним апаратом розміщує свій столик анестезистка. На 
анестезіологічному столику сестра-анестезист готує всі інструменти, потрібні для 
проведення наркозу, – інтубаційні трубки, ларингоскоп, корнцанг, серветки, 
ножиці, шприци та голки, систему для внутрішньовенних інфузій, набір для 
венесекції, необхідні для наркозу лікарські засоби – ампули з барбітуратами, 
міорелаксанти, ампули атропіну сульфату, прозерину, 40% розчину глюкози та ін. 

Хворих, які підлягають операції під місцевою анестезією, рекомендується 
доставляти в операційну після премедикації на каталках, тяжкохворих – на 
носилках. 

В операційній хворі переходять з каталки на операційний стіл, тяжкохворих 
обережно перекладають на стіл; хворих після зняття білизни накривають 
простирадлом. 

Обстановка в операційній не повинна впливати негативно на хворого, не 
повинно бути чутно інших хворих, яким проводять операцію. 

Провідна роль у роботі операційної належить операційній сестрі. Під 
керівництвом завідувача хірургічного відділення операційна сестра або старша 
операційна сестра (якщо операційних сестер кілька) організовує злагоджену 
роботу операційного блоку. 

Старша операційна сестра відповідає за якість стерилізації, здійснює 
систематичний бактеріологічний контроль і веде постійний нагляд за чистотою в 
операційній. 

В обов'язок операційної сестри входить стерилізація та підготовка до 
операції перев’язувального й шовного матеріалу, операційної білизни та 
інструментарію. 

Старша операційна сестра керує підготовкою до операції й роботою 
операційних сестер та санітарок, стежить за доставкою хворих в операційну й 
додержанням послідовності операцій. 

Напередодні операційного дня завідувач відділення передає операційній 
сестрі список наступних операцій із зазначенням прізвища хворого, діагнозу 



захворювання, виду знеболювання, прізвищ оперуючих хірургів, а також 
послідовності доставки хворих в операційну. 

Операційна сестра уточнює, які додаткові інструменти й апарати потрібні 
для операції, крім звичайно застосовуваних. 

Перед проведенням складних операцій хірург повинен заздалегідь докладно 
роз'яснити операційній сестрі особливості операції й відібрати необхідний 
інструментарій. 

Операційна сестра перевіряє наявність і справність необхідної для операції 
апаратури та інструментарію, зокрема електроаспіратора, а також наявність 
лікарських засобів, білизни, перев’язувального й шовного матеріалу. 

Уранці, за З0-40 хв. до початку операції, операційна сестра одягає 
спеціальний костюм, шапочку, маску й бахіли. Потім обробляє руки, одягає 
стерильний халат, рукавички, після чого накриває стерильними простирадлами 
великий інструментальний стіл і розкладає на ньому стерильні інструменти. 

Для кожної чергової операції готують малий операційний столик. 
Операційна сестра подає стерильні халати хірургам, а після знеболювання й 
підготовки операційного поля – стерильні простирадла й рушники для 
відмежування його. 

При проведенні операції під місцевою анестезією спочатку готують 
операційне поле й відмежовують його стерильною білизною, а потім роблять 
знеболювання. Для місцевої анестезії операційна сестра готує два стерильних 
шприци й кілька голок різної довжини й товщини. Для анестезії шкіри 
застосовують тонкі короткі голки, для анестезії в глибині операційної рани і в 
порожнинах – довгі голки з ширшим просвітом. 

Розчини новокаїну мають бути свіжоприготовленими, перед уживанням їх 
сестра повинна голосно прочитати хірургові назву розчину й дату стерилізації. Це 
потрібно для того, щоб запобігти помилковому застосуванню для анестезії інших 
розчинів (гіпертонічного розчину натрію хлориду, розчинів кальцію тощо). 

Під час операції анестезіологічна бригада уважно стежить за пульсом, 
артеріальним та венозним тиском, станом хворого і всі ці дані фіксує в наркозну 
карту. Під час операції на правій частині тіла хірург стає праворуч від хворого, 
перший асистент – напроти хірурга, поруч із першим асистентом справа стає 
другий асистент. При операціях на лівій частині тіла хворого хірург стає ліворуч, 
а помічники праворуч від хворого. Операційна сестра встановлює 
інструментальний столик над ножним кінцем операційного стола й стає на 
маленький табурет напроти операційного стола біля ніг хворого або ліворуч від 
першого асистента. Вона повинна твердо знати послідовність операції й стежити 
за ходом втручання, щоб вчасно, не затримуючи хірурга, подати необхідний 
інструмент. Інструменти подаються тим кінцем, за який хірург тримає їх під час 
роботи. 

На початку операції подають скальпель для розсічення шкіри й затискачі 
для зупинки кровотечі. Скальпель і затискачі після зупинки кровотечі викидають 
у таз; для роботи в глибині рани слід користуватися новими стерильними 
інструментами. 

Для тимчасової зупинки кровотечі використовують марлеві кульки, які 
подають обов'язково на довгих затискачах. Цим запобігають випадковому 
залишенню їх у рані. З цією ж метою всі серветки, використовувані в глибині 



рани або порожнини, повинні бути великими, вільні кінці їх захоплюють 
кровоспинними затискачами. 

Треба точно обраховувати кількість витрачених серветок, тампонів і всіх 
інструментів, застосовуваних під час операції. Після неї необхідно знову 
порахувати інструменти. Операційна сестра йі хірург повинні уважно стежити за 
ходом операції, щоб не забути випадково стороннього предмета (серветки, 
інструмента та ін.). 

По ходу операції в глибині порожнини застосовують різні розширники й 
спеціальні набори інструментів залежно від характеру операційного втручання. 

Основним завданням операційної сестри є збереження асептики на різних 
етапах операції, особливо при роботі хірурга в інфікованих умовах (гнійний 
перитоніт, розріз стінки шлунка або кишок тощо). 

Операційна сестра повинна працювати так, щоб не забруднити свій 
інструментальний столик і тим більше великий інструментальний стіл. Вона не 
повинна брати руками інструменти, якими користувалися хірурги, у тому числі й 
голкотримач. 

Для проведення ниток шовку й кетгуту в голку слід користуватися 
пінцетами. Перед зашиванням операційної рани треба змінити інструменти й 
обробити рукавички розчином сулеми. 

Після закінчення операції на рану накладають пов'язку. 
Під час операції в операційній слід дотримуватися тиші й порядку. 

Забороняються безцільні ходіння й голосні розмови. 
 
4. Прибирання операційного блоку 
1. Поточне прибирання – проводиться в процесі проведення операції: 

підбирають кульки, які впали на підлогу, інструменти, витирають замащену 
кров’ю підлогу, виносять брудну білизну та вміст тазів. 

2. Заключне прибирання – проводиться після закінчення операційного дня. 
Ретельно миють підлогу, меблі, протирають дезінфікуючими засобами стіни на 
висоту росту людини. 

3. Генеральне прибирання – проводиться один раз на тиждень. Це 
механічна й хімічна обробка (дезінфекція) стелі, стін, підлоги, вікон. 

4. Попереднє прибирання – проводиться перед початком кожного 
операційного дня. Протирають вологою ганчіркою горизонтальні поверхні від 
пилу. 

Після прибирання на 6-8 годин включають бактерицидні лампи. 
 

5. Забезпечення режиму асептики, антисептики на етапах 
хірургічної допомоги. 

Інфекційний контроль як метод дотримання стандартних вимог у 
протиепідемічних заходах 

Один раз на місяць проводять бактеріологічний контроль повітря й 
предметів, що знаходяться в операційній. 

Один раз на тиждень здійснюють бактеріологічний контроль хірургічних 
інструментів, шприців, голок, перев’язувального матеріалу, білизни, катетерів, 
наркозних трубок. 



Вибірково один раз на тиждень проводять контроль стерильності рук 
персоналу, який бере участь в операції, та операційного поля. 
 
 

  


