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Протягом семестрів згідно графіку, 15:00-17:30Консультації
2. Анотація дисципліни

П редметом вивчення навчальної дисципліни «Хірургія» є:
а) вивчення студентами морфологічних дисциплін -  анатомії людини; гістології, 
цитології, цитології та ембріології; фізіології, патоморфології; патофізіології; клінічних 
дисциплін - загальної хірургії (з оперативною хірургією та топографічною анатомією ), 
пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики педіатрії, радіології фармакології й 
інтегрується з цими дисциплінами:

б) масив знань студентами хірургії, у тому числі і дитячої хірургії, передбачає інтеграцію 
викладання з травматологією та ортопедією, нейрохірургією, анестезіологією та 
інтенсивною терапією, урологією, акушерством і гінекологією та іншими навчальними 
дисципліни, де застосовуються хірургічні методи лікування, а також іншими клінічними 
дисциплінами -  терапією, ендокринологією, функційною діагностикою тощо, та формує 
уміння застосовувати знання в процесі професійної діяльності нар івн і  лікаря загального 
профілю;

в) можливість отримати практичні навички та формувати професійні вміння для 
діагностики та надання медичної допомоги при певних патологічних станах клініки 
хірургічних захворювань.

М іж дисциплінарні зв ’язки. Дисципліна «Хірургія» базується на знаннях, що 
отримуються студентами під час вивчення таких фундаментальних дисциплін як 
анатомія, гістологія, фізіологія, патологічна анатомія, патологічна фізіологія, 
пропедевтика внутрішньої медицини, фармакологія, і закладає основи для вивчення 
клінічної хірургії, травматології та ортопедії, урології, нейрохірургії, акушерства, 
гінекології, анестезіології, реаніматології та інших навчальних дисциплін, що 
передбачають застосування хірургічних методів лікування.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
М ета вивчення хірургії -  оволодіння систематизованими знаннями з будови тіла людини 
в різних ділянках та формування практичних умінь топографо-анатомічного виконання 
оперативних доступів та оперативних прийомів; навиками догляду за хірургічними 
хворими, основами клінічного обстеження хірургічних хворих; знайомство з принципами 
хірургічних методів лікування і семіотикою основних видів хірургічних захворювань; 
обгрунтованого формування клінічного діагнозу і визначення подальшої тактики 
лікування, засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та 
атипових клінічних прояв, методів діагностики, консервативного та оперативного 
лікування, реабілітації хірургічної патології у межах, відповідних підготовці лікаря 
загального профілю з урахуванням особливості його спеціальності.

О сновними завданням и вивчення дисципліни «Хірургія» є визначення етіологічних 
та патогенетичних факторів, основних клінічних симптомів і синдромів в клініці 
хірургічних хвороб, складання плану обстеженню та аналізу даних лабораторних та 
інструментальних обстежень як найпоширеніших хірургічних хвороб, так і за умови
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обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей клінічного перебігу 
захворювання. Проведення диференціальної діагностики, обґрунтування і 
формулювання попереднього діагнозу найбільш поширених хірургічних захворювань 
в екстреній та  плановій хірургії. Проведення класифікації і аналізу типової клінічної 
картини, діагностики та виявлення різних клінічних варіантів, атипових форм та 
ускладнень найбільш поширених хірургічних захворювань. Визначення плану 
лікування та тактики ведення (принципи оперативних втручань та консервативного 
лікування, реабілітаційних заходів) при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях в залежності від патогенетичних факторів та 
важкості стану хворого. Демонстрація вмінь виконання необхідних хірургічних і 
загальних медичних маніпуляцій та надання медичної допомоги при невідкладних 
станах. Здійснення прогнозу життя та працездатності при найбільш поширених 
хірургічних захворюваннях. Проведення первинної і вторинної профілактики. 
Володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами 
фахової субординації у хірургії. Вміння ведення медичної документації у клініці 
хірургічних хвороб.

_________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_________________________
В результаті вивчення дисципліни «Хірургія» студенти повинні:

ЗНАТИ:
® сучасні концепції вітчизняної і зарубіжної теоретичної і практичної хірургії;
® основні принципи організації хірургічної допомоги населенню України;
• основи організації раціонального режиму і лікування хірургічного хворого;
• теоретичні аспекти профілактики виникнення і розповсю дження внутрішньо- 

лікарняної інфекції;
• класифікацію, клінічні прояви, наслідки кровотечі, методи тимчасової і 

кінцевої зупинки кровотечі;
® клініку, діагностику та лікування окремих гнійно-запальних захворювань

м ’яких тканин, сухожилків, кісток та суглобів;
© методику обстеження хворого, особливості обстеження хворого з хірургічною

патологією;
® Етіологію, патогенез, клінічні прояви хірургічних захворювань та їх

ускладнень.
в Основні методи консервативного лікування хірургічних хвороб
• Сучасні методи хірургічних операцій які використовуються при лікуванні 

торакальних, серцево-судинних та ендокринних захворюваннях.
® Сучасні методи хірургічного лікування вогнепальних поранень.
в структуру медичної карти стаціонарного хворого.

УМІТИ:
• Вміти виділити та провести диференційну діагностику при кровотечі, 

виявляти ознаки розвитку геморагічного шоку;
® застосувати способи тимчасової зупинки кровотечі, вибирати спосіб для

кінцевої зупинки кровотечі;
в провести діагностику термінальних станів, виконувати заходи елементарної

підтримки життя;
в діагностувати різноманітні травматичні пошкодження;
» надавати першу медичну допомогу при різноманітних травматичних

пошкодженнях;
® вибрати хірургічну тактику при лікуванні різних стадій ранового процесу;

_______ о діагностувати різноманітні інфекційні хірургічні процеси, проводити між



ними диференційну діагностику;
• вибирати відповідну хірургічну тактику для різних стадій розвитку 

хірургічної інфекції;
• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених 

хірургічних захворювань та ускладнень при вогнепальних пораненнях
© Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених 

хірургічних захворюваннях та бойових пораненнях
• Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати 

попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворюваннях
® Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та 

інструментальних досліджень при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях

© Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 
хірургічних захворювань

® зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром
шляхом прийняття обгрунтованого рішення, використовуючи попередні 

дані анамнезу хворого, дані фізикального обстеження хворого, знання про 
людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та 
ю ридичних норм.

• проводити збір анамнезу та о б ’єктивне обстеження хірургічного хворого;
© Оцінювати інформацію щодо діагнозу в умовах закладу охорони

здоров’я, його підрозділу, застосовуючи стандартну процедуру, 
використовуючи знання про людину, її органи та системи, на підставі 
результатів лабораторних та інструментальних досліджень

® оформити карту стаціонарного хворого для пацієнта з хірургічною 
патологією.

ПЕРЕЛІК ОБОВ 'ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
Володіти навичками користування хірургічними інструментами, розтину і 

з 'єднання м'яких тканин, тимчасової і остаточної зупинки кровотечі, технікою кишкових 
швів і співусть, доступів до магістральних судин та нервів кінцівок, венесекції і 
венепункції, перев’язки судин;

Володіти навичками оперативних доступів і оперативних прийомів на трупному 
матеріальні або на дослідних тваринах;

Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці 
хірургічних хвороб.

Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного 
фахівця та принципами фахової субординації у хірургічній клініці.

- Здійснювати прогноз життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях.
- Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених 
хірургічних захворювань.
- Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних 
захворювань.
- Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних 
обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань.

- Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції.
- Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних 
захворювань.
- Надавати невідкладну медичну допомогу пци найбільш поширених хірургічних
захворюваннях.___________________________________________________________________________



- Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній 
діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань.
- Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця 
та принципами фахової субординації у хірургії.
- Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного 
лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та 
їх ускладненнях.

- Планувати обстеження хворого, інтерпретувати результати лабораторних та 
інструментальних методів досліджень при найбільш поширених хірургічних 
захворюваннях та їх ускладненнях.

- Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних 
захворювань.
- Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб.
- Діагностувати ускладнені та  атипові форми найбільш поширених хірургічних 
захворювань.
- Планувати схему обстеження конкретного хворого в залежності від особливостей 
клінічного перебігу захворювання.
- Надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці хірургічних хвороб та 
виконувати невідкладні хірургічні маніпуляції та операції.
- Проводити диференційну діагностику найбільш поширених хірургічних захворювань в 
екстреній та плановій хірургії.
- Визначати план консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань 
в залежності від патогенетичних факторів та важкості стану хворого.

5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин 240
Лекції
Практичні (семінарські) заняття 10
Самостійна робота 130

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

ХІ-ХІІ 222 М едицина Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Фор
ма
заня
ття

Літерату
ра

Завдання 
, год.

Вага
оцінк
и

Термін
виконан
ня

МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль?. «

ТЕМ А 3. Історія хірургії України. 
Організація хірургічної допомоги в 
Україні. Етіка та деонтологія в хірургії.

ПЗ 1-9,
12

Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 2. Нові технології в хірургії. 
Сучасні методи діагностики та лікування

ПЗ 1-9, 12, Робота на 
парах 
4 год.

о
J Згідно

розкладу

ТЕМ А 3. Синдром системної запальної 
відповіді у хірургічних хворих. 
Патогенез, значення при різних 
захворюваннях і травмах. Лікувальна 
тактика.

ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
4 год.

о0 Згідно
розкладу



ТЕМА 4. Ш ок у хірургічних хворих. 
Причини, діагностика, лікувальна 
тактика.

ПЗ 1- 9, 11 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 5. Критичні стани у хірургічних 
хворих: гострий респіраторний дистрес 
синдром, синдром черевної порожнини, 
колапс.

ПЗ 1- 9,11-12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А  6. Гнійні захворювання шкіри та 
м ’яких тканин. Діагностика, 
диференційна діагностика. Методи 
консервативного і хірургічного 
лікування.

1-8,11,12 3

ТЕМ А 7. Правила проведення 
антибіотикотерапії при профілактиці і 
лікування хірургічної інфекції

7,8,10 3

Змістовий модуль 8.
ТЕМ А 8. Болі в животі, оцінка 
особливостей больового синдрому при 
диференційній діагностиці захворювань 
органів черевної порожнини.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 9. Синдроми дисфагії, блювоти та 
порушення акту дефекації. Значення у 
діагностиці та диференційній діагностиці. 
Лікарська тактика.

ПЗ 1-9, 12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 10. Синдром гострого живота. 
Діагностика, диференційна діагностика і 
лікувальна тактика. Диференційна 
діагностика гострих захворювань органів 
черевної порожнини.

ПЗ 1- 9, 11 Робота на 
парах 
4 год.

о Згідно
розкладу

ТЕМА 11. Локальні та розповсюджені 
гнійно-запальні процеси органів черевної 
порожнини та очеревини. Етіологія, 
патогенез, клініка, діагностика і 
лікування.

ПЗ 7-9,11 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМА 12. М еханічна жовтяниця. 
Етіологія. Диференціально-діагностична 
тактика. Сучасні підходи до лікування. 
Печінкова недостатність при хірургічних 
хворобах, методи профілактики та 
лікування.

ПЗ 1-9,
10.12

Робота на 
парах 
4 год.

3

*

Згідно
розкладу

ТЕМА 13. Кровотечі з травного тракту. 
Причини виникнення, діагностика та 
диференційна діагностика, лікувальна 
тактика.

ПЗ 1-9,12 Робота на 
парах 
4 год.

о3 Згідно
розкладу

ТЕМА 14. Травми живота. Симптоматика 
пошкодження органів черевної 
порожнини та заочеревного простору. 
Інструментальні методи діагностики. 
Л ікувально-діагностична тактика.

ПЗ 1-

9,10,12
Робота на 

парах 
4 год.

о:> Згідно
розкладу



ТЕМ А 15. Особливості протікання 
хірургічних захворювань у вагітних. 
Діагностика та диференційна діагностика 
гострих захворювань органів черевної 
порожнини. Особливості обстеження. 
Хірургічна тактика. Запобігання 
передчасним пологам.

ПЗ 1-1 1,12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 16. Перебіг гострих захворювань у 
осіб похилого віку.

ПЗ 1-10 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМА 17. Хірургічні ускладнення у 
хворих з інфекційною патологією. 
Диференційна діагностика між гострими 
хірургічними та інфекційними 
захворюваннями.

ПЗ 1-10 Робота на 
парах 
4 год

*■>5 Згідно
розкладу

ТЕМ А 18. Сучасні методи діагностики та 
лікування захворювань серцево-судинної 
та дихальної систем.

ПЗ 8,9,10 Робота на 
парах 
4 год

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 19. Синдроми болю в груді, 
дихальної та серцевої недостатності при 
діагностиці та  диференційній діагностиці 
захворювань органів грудної порожнини.

ПЗ 1-9,12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМА 20. Хірургічна патологія легень та 
плеври. Принципи діагностики та 
лікування.

ПЗ 2-7,9 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 21. Пош кодження органів грудної 
порожнини. Діагностична програма при 
пошкодженні серця. Тріада симптомів 
поранення серця. Єдина клініко- 
діагностична та лікувально-хірургічна 
програма при пораненнях серця

113 1-6,7,9,12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМА 22. Пошкодження органів грудної 
порожнини. Клініка і діагностика 
пневмотораксу, гемотораксу і 
хілотораксу. Лікувальні підходи.

ПЗ 1-9 Робота на 
парах 
4 год.

о:> Згідно
розкладу

ТЕМА 23. Синдром дуги аорти. Клініка, 
діагностика, диференційна діагностика, 
лікувальні підходи

ПЗ 7-11 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМ А 24.Синдром ішемії кінцівок. 
Етіологія. Консервативне та хірургічне 
лікування оклюзій артерій нижніх 
кінцівок.

ПЗ 6-8, 11-12 Робота на 
парах 
4 год.

3% Згідно
розкладу

ТЕМ А 25. Оцінка больового синдрому в 
кінцівках при проведенні діагностики та 
диференційної діагностики судинних 
захворювань, уражень нервової системи 
та патології опорно-рухового апарату.

ПЗ 1-8, 12 Робота на 
парах 
4 год.

3 Згідно
розкладу

ТЕМА 26. Проблеми тромбозів та 
емболій. Етіологія, шляхи запобігання, 
діагностика та диференційна діагностика, 
лікувальна тактика. Сучасні можливості 
консервативного лікування. Показання до

ПЗ 10,11

*

Робота на 
парах 
4 год

3 Згідно
розкладу



х ірургічн ого  л іку ван н я  і й ого  ОСНОВНІ 
методи.
ТЕМ А 27. Захворювання вен. Синдром 
верхньої порожнистої вени. Синдром 
нижньої порожнистої вени. Причини, 
діагностика, диференційна діагностика, 
лікувальна тактика.
Диф.залік_______________________________

ПЗ 1-7,12 Робота на 
парах 
4 год.

Згідно
розкладу

6. Система оціню вання курсу
Загальна 
система 
оціжован 
ня курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку 
(усно і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення 
середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного 
контролю.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бал
ьна
шка
ла

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 1 19 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 1 16 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 *3,62 87 3,08 74
4,66 1 12 4,12 99 3,58 86 3,04 73



4,62
4,58
4,54
4,5

109
108

4,08
4,04
3,99
3,95

97
96
95

3,54
3,49
3,45
3,41

85
84
83
82

З
Менше

З

12________
Недостатньо

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань, становить 80 балів.

Таблиця 2. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання, підсумкового контролю  вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали — не 
менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається як сума 
балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль 
(диференційований залік) ( Таблиця 2).

Вимоги
до
підсумков
ого
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Максимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за 
схемою:
«2» - 0-49 балів;
«З» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичн 
і заняття Модуль

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-6
Сума - 120 (Максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до ЛК становить 120 балів)

Контрольна робота 20
Тест 10

Робота на парах 5
Реферат 15

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
опитування, тести, перевірка рефератів), результатів 
складання за змістовий модуль.__________________________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при 
поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних 
робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, 
планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених



навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого
теоретичного і {фактичного матеріалу.__________________________________________________________

_________________________ 8. Рекомендована література_________________________
Основна :
1. Хирургия. Часть І (Модуль 2 Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная 

хирургия): Учебник (для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских 
вузов) / Автор, кол.: В.В. Бойко, В.Н. Лесовой, Л.И. Гончаренко [и др.]; под ред. В.В. 
Бойко. -  Харьков. 2012. -  С. 47-51.

2. Приступа Л.Н. Пульмонология. -  Суми, 2009. -  С. 74-85.
Додаткова:
3. Регеда М.С. Запальні захворювання легень та бронхів. Монографія. —  Львів, 

2009. -  206 с.
4. Догляд за хворими хірургічного профілю: [навч.-метод посіб.] /  В. П. Польовий, 

О. И. Хомко. С. П. Польова, А. С. Паляниця. - Чернівці : М едуніверситет, 2012. - 378 с.
5. Хіміч С. Д. Довідник хірурга : [довід, вид.] / С. Д. Хіміч. - К. : Здоров'я, 2011. -

207 с.
6. М авродий В.М. Пульмонология. Глобальный альянс. -  Одесса, 2009. -  C. 53-74.
7. Протезирование митрального клапана биологическими протезами: 

непосредственные и отдаленные результаты / Астапов Д.А. [и др.] // Хирургия. -  2013. - 
№ 9 . - С .  18-23.

8. Хирургия, Т. 1 / под ред. Я.С. Березницкого. -  Днепропетровск, 2011. -  С. 381-
402.

9. Рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской 
ассоциации сердца по ведению пациентов с приобретенными пороками сердца // 
Кардиология. -  2010. -  Т. 50, №  14. -  С. 1 -64.

10. Ю збашев ЗЛО. Аускультация сердца. Новые возможности старого метода. - М.: 
МПА, 2 0 1 2 . - 208 с.

11. Киношенко Е.И. Неотложные состояния при приобретенных пороках сердца 
[Электронный ресурс] // М едицина неотложных состояний. -  2013. - №  4 (51). -  Режим 
доступа к журналу: http://www.mif-ua.com/archive/article/36491.

12. Хирургическое лечение вторичной недостаточности трехстворчатого клапана 
/ Тодуров Б. М.. Дарвиш Г. И., Зеленчук О. В. [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна 
кардіологія: науково-практичний журнал. - 2012. - №  2. - C. 6-13.

__________________  ___________________________________
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