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Лікування  пацієнтів  з  вогнепальними  ра-
нами, не дивлячись на мирний час, не втратило 
своєї актуальності. Військово-польова доктрина 
лікування поранених  ґрунтується на  таких по-
ложеннях: 
 - всі  вогнепальні  рани  є  первинно  бакте-

ріально забрудненими; 
 - єдиним  надійним  методом  попередження 

розвитку раневої інфекції є рання хірургіч-
на обробка, яку слід проводити у всіх по-
ранених;

 - рання обробка рани сприяє кращому про-
гнозу;

 - об’єм медичної допомоги залежить від бо-
йових та медичних обставин.
Сліпі  рани  м’яких  тканин  шиї,  отримані 

з близької відстані, з великою кількістю дрібних 
осколків  або  дробинок  потребують  широкого 
розсічення м’яких тканин.

Важливим моментом в лікуванні таких по-
страждалих, з нашої точки зору, є послідовність 
надання медичної допомоги.

Наводимо цікаве  спостереження множин-
ного поранення органів шиї в мирний час.

Хворий  Т.,  1982 р.н.,  мешканець  Сквир-
ського  району  Київської  області,  №  історії 
хвороби  2062100074/34,  доставлений  каретою 
швидкої допомоги в ЛОР-відділення Київської 
обласної  клінічної  лікарні.  При  поступленні  
він скаржився на болі та припухлість в обла сті 
шиї, утруднене дихання, охриплість. Зі слів па-
цієнта,  04.01.04 р.  близько  23  год.  він  отримав 
вогнепальне  (дробове)  поранення  з  рушниці 
і відразу після цього був доставлений в Сквир-
ську ЦРЛ, а звідти у ЛОР-відділення КОКЛ.

При  поступленні  загальний  стан  хворо-
го  був  тяжкий,  він  перебував  у  свідомості. 
Tемпература  тіла  –  37,4ºС. Пульс  –  76 уд/хв, 
АТ  –  110/60 мм  рт. ст.  Спостерігався  вираже-
ний ціаноз шкіри, субкомпенсована дихальна 

недостатність,  частота  дихання  –  37 хв.  Над 
легенями  –  везикулярне  дихання. Живіт  при 
пальпації м’який, не болючий. Стул та діурез 
не  порушені.  Слизова  оболонка  порожнини 
носа  та  глотки  рожева,  волога.  Відкривання 
рота утруднене, супроводжу ється болючістю. 
На передній поверхні шиї та підборідді є ге-
матома, множинні сліди входження дробинок. 
Відмічається  болючість  при  пальпації,  емфі-
зема  більше  виражена  справа,  припухлість 
м’яких  тканин  шиї,  підборіддя.  Голос  хрип-
лий.  Пряма  ларингоскопія:  голосові  складки 
рухливі,  гіперемовані,  потовщені,  набряклі. 
Інші ЛОР-органи – без особливостей. 

На  рентгенограмі  пошкодження  трахеї  та 
стравоходу не виявлено, визначаються множин-
ні  дробинки  в  м’яких  тканинах шиї  та  підбо-
ріддя.

Аналізуючи послідовність надання медич-
ної допомоги на прикладі даного випадку, слід 
зазначити, що хворому була накладена стиску-
юча  пов’язка,  яка  дала  можливість  зупинити 
кровотечу;  лікар  швидкої  допомоги  розпочав 
протишокові  заходи,  в  ЦРЛ  виконали  ПХО, 
а  потім  направили  в  КОКЛ.  Пацієнт  достав-
лений  в  приймально-діагностичне  відділення 
КОКЛ, де ц нього проведено рентгенографічне 
обстеження,  яке  підтвердило  відсутність  по-
шкодження  трахеї  та  стравоходу.  Одночасно 
продовжувалося  виконання  протишокових  за-
ходів.  У  зв’язку  з  наростанням  набряку,  який 
супроводжувався  затрудненим  диханням,  здій-
снено  нижню  трахеостомію, широке  розсічен-
ня  м’яких  тканин  шиї,  розкрито  міжм’язову 
гематому та знайдено і видалено 24 дробинки. 
На операційному столі у хворого зроблено по-
вторне рентгенографічне дослідження, яке вка-
зало на відсутність дробинок. Післяопераційне 
лікування  проводилося  в  реанімаційному  від-
діленні. На 2-й день після операції пацієнт був 
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переведений у ЛОР-відділення, де продовжено 
протизапальну,  дезінтоксикаційну  та  десенси-
білізуючу терапію. На 5-й день він був деканю-
льюваний,  дихання  через  природні  шляхи  не 
утруднене. На 7-й день знято шви, 12.01.2004 р. 
пацієнт виписаний з ЛОР-відділення.

Таким чином, ми вважаємо, що послі дов-
ність  надання  медичної  допомоги  при  вогне-
пальному пораненні органів шиї повинна вклю-
чати в себе:

 - на домедичному етапі – зупинку кровотечі 
шляхом накладання стискуючої пов’язки; 

 - першу медичну  допомогу  –  протишокову 
терапію,  ПХО  рани,  підтримку  дихання, 
при потребі – конікотомію, трахеотомію;

 - на госпітальному етапі: повноцінне хі рур-
гічне втручання в залежності від розмірів 
та  тяжкості  поранення.  Останнє  повинно 
виконуватись отоларингологом разом з хі-
рургом.
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