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Abstract
Ultrasound in the Emergency department (ED) has long been recognized as a powerful complementary tool
for diagnostics of the emergency abdominal and / or pleural cavities diseases, and in 90% of cases it is the basic
method of the patient examining. The article presents the results of epidemiological research of 1000 Emergency
ultrasonography (EUS) in the ED of the multidisciplinary hospital.
Results. The main groups of patients who underwent urgent sonography were persons with a previous diagnosis of 1) acute pancreatitis (25.5%), 2) blunt and stab wound of the abdominal cavity and extraperitoneal space
(24.4%), 3) acute appendicitis (16, 9%), and 4) acute cholecystitis (12.7%).
The main task of EUS in the ED is a visualization of pneumo- and / or hemothorax, free fluid in the abdominal
cavity, including - between the loops of the intestine, in the omental sac, pelvis, as well as intestinal peristalsis,
the degree of it expansion, visualization the nephrolithiasis or ovarian diseases, including apoplexy and cysts.
Unsatisfied results of the US due to the large number of artifacts was recorded in 4.6%.
Conclusions. Urgent sonography at the early hospital stage is one of the main additional diagnostic methods
at the stage of the emergency department of the hospital. This article will useful for sonographers, emergency
physicians, surgeons as well as public health managers.
Анотація
УЗД у відділенні невідкладної допомоги (ЕД) давно визнано потужним допоміжним засобом для діагностики невідкладних захворювань черевної та/або плевральної порожнини, а в 90% випадків є основним
методом обстеження пацієнтів. У статті наведено результати епідеміологічного дослідження 1000 Екстренного УЗД (ЕУЗІ) в ОД багатопрофільної лікарні.
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Результати. Основними групами пацієнтів, яким було проведено невідкладну сонографію, були особи
з попереднім діагнозом: 1) гострий панкреатит (25,5%), 2) тупа та колота рана черевної порожнини та позаочеревинного простору (24,4%), 3) гострий апендицит (16, 9%) і 4) гострий холецистит (12,7%).
Основним завданням ЕУЗ в ЕД є візуалізація пневмо- та/або гемотораксу, вільної рідини в черевній
порожнині, у тому числі – між петлями кишки, в сальниковій сумці, малому тазу, а також перистальтики
кишечника, ступеня його розширення, візуалізація нефролітіазу або захворювань яєчників, включаючи
апоплексію та кісти. Незадоволені результати США через велику кількість артефактів зафіксовано у 4,6%.
Висновки. Ургентна УЗД на ранньому госпітальному етапі є одним з основних додаткових методів
діагностики на етапі невідкладної допомоги лікарні. Ця стаття буде корисна для сонографів, лікарів невідкладної допомоги, хірургів, а також керівників громадського здоров’я.
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Вступ. Ультразвукове дослідження (УЗД) у
відділенні невідкладної допомоги (приймальних
відділеннях) вже давно визнано потужним додатковим інструментом для діагностування гострих захворюваннях органів черевної та/або плевральної
порожнин, і в 90% випадків є базовим методом обстеження пацієнта. В наведеній роботі під поняттям
ургентної сонографії (УС) представлено цілеспрямоване ультразвукове дослідження для розв’язання
конкретних завдань, які вирішують на ранньому госпітальному етапі при гострих захворюваннях або
травмах. Відповідно рекомендаціям Американської
колегії лікарів екстреної медичної допомоги показами для проведення ургентної сонографії визнано:
а) травму, б) вагітність, в) захворвання серця (ехокардіографія), г) хвороби жовчновивідних шляхів,
д) хвороби сечовивідних шляхів, е) тромбоз глибоких вен кінцівок, є) захворювання м’яких тканин та
м’язово-скелетної системи, ж) патологічні стани
органів плевральної порожнини, також сонографічний FAST-протокол включено до керівництва
«Advanced Trauma Life Support» [1,2,3,4,5].
В Україні надання медичної допомоги пацієнтам із невідкладними хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини реалізують, у
тому числі, згідно стандартів та клінічних протоколів, затверджених Наказом Міністерства охорони
здоров’я України № 297 від 2 квітня 2010 р. [6]. Відповідно наведеному документу УЗД органів черевної порожнини виконують пацієнтам із гострими
запальними захворюванями, а саме гострим апендицитом, гострим холециститом, гострим панкреатитом, які об’єднанні поняттям «гострий живіт», а
також пацієнтам з клінічними ознакими гострої непрохідності кишок, при підозрі на перитоніт, пацієнтам з гострою шлунково-кишковою кровотечею,
циррозом печінки, при защемлених килах УЗД.
Метою представленого дослідження було визначення епідеміології ургентних сонографій на
ранньому госпітальному етапі в багатопрофільній
лікарні.
Матеріал та методи дослідження. Проведено
ретроспективний аналіз УС на ранньому госпітальному етапі пацієнтам з а) гострими захворюваннями органів черевної порожнини, б) травмами, в)
захворюваннями або травмами органів плевральної
порожнин в приймальному відділені КНП “Київська клінічна лікарня шидкої медичної допомоги”.

Інформаційною базою був Журналу ургентних ультразвукових досліджень за період з 03.10. 2020 р до
24.01.2021 р.
Анілізовано результати обстеження 1000 осіб,
з них 543 (54,3%) жінок та 457 (45,7%) чоловіків,
віком від 18 до 88 років., яким проводили УЗД на
апараті GE Versana Essential, конвексним датчиком
5 Мгц. на ранньому госпітальному етапі.
Розподіл пацієнтів групи дослідження за віком
проведено відповідно класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я, а саме вік 25-44 рр - молодий., 45-60 рр. - середній, 61-75 рр. - похилий, 7690 рр. – старечий [7].
В роботі застосовано медико-статистичні методи дослідження, зокрема методи зведення та групування. Статистичну обробку даних проведено в
пакеті “Statistica 14”.
Результати та їх обговорення. В групі дослідження ургентну сонографію пацієнтам з попереднім діагнозом Гострий панкреатит було проведено 255 (25,5%) особам, з них 131 (51,4%) чоловікам та 124 (48,6%) жінкам. В представленій групі
пацієнтів віком 25-44 роки було 98 (38,4 %), у тому
числі 64 чоловіка та 34 жінки, 45-60 р.р. - 63
(24,5%), з них 37 чоловіків та 24 жінки, пацієнтів
старше ніж 60 років було 67 (25,4 %), з них 15 чоловіків та 48 жінок.
Середній час до проведення обстеження з моменту доставки бригадою Екстреної медичної допомоги становив 88,7 ± 30,96 хв.
За результатами обстеження: у 23 (9,42%) пацієнтів ургентне сонографічне дослідження було
малоінформативним через метеоризм органів шлунково-кишкового тракту, у 3 (1,22 %) – ультразвукові ознаки гострого панкреатиту не виявлено,
ознаки гострого панкреатиту в поєднанні з ознаками жовчно-кам’яної хвороби візуалізовано у 5
(2,05%), жирового гепатозу печінки, хронічного
панкреатиту в стадіїї загострення – у 2 (0,8%), кісти
головки підшлункової залози виявлено у 1 пацієнта.
З метою проведення диференційної діагностику гострого панкреатиту з іншими захворюваннями обстежено 3 пацієнтів, з них з а) перфорацією
порожнистого органу - 1, б) спайковою хворобою
органів черевної порожнини – 1, в) з лівобічною нирковою колікою - 1.
Пацієнтам з попереднім діагнозом гострий холецистит УС проведено 127 (12,7%) особам - 45
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(35,4%) чоловікам, 82 (64,6%) жінці При проведені жінок, яка складалась з 42 (24,8%) пацієнтів, дифедослідження визначали низку ознак - наявність кон- ренціальну діагностику з правобічню нирковою кокрементів в жовчному міхурі та жовчновивідних лікою проводили – 18 (42,8%), апоплексією яєчника
шляхах, ознаки біліарної гіпертензії, холестеріно- – 6, розривом кісти яєчника – 12, гострим панкреавого сладжу, потовщення стінки жовчного міхура, титом – 3, перекрутом кісти яєчника – 1, спайковою
розширення жовчних протоків та потовщення їх хворобою - 1, хворобою Крона в стадії загострення
стінок, наявність кістозних змін, вільної рідини на- – 1.
вколо міхура, позитивного сонографічного симпВ продовж першої години з моменту доставки
тому Мерфі.
пацієнтів в з попереднім діагнозом гострий апендиЗа результатами досліджень ультразвукові цит бригадами екстреної медичної допомоги ургенознаки гострого холециститу виявлено у 119 осіб, тну сонографію викононе 114 (67,5%) особам, в пез них у 76 (63,1%) жінок та 44 (36,9 %) - чоловіків. рші 30 хв - 46 (27,2%).
пацієнти молодого віку було 28 (23,5 %) осіб, з них
При підозрі на гостре генікологічне захворю14 чоловіків та 14 жінок, віком 45-60 років – 29 вання трансабдомінальну УС малого тазу здійс(23,3%) осіб, з них 11 чоловіків та 18 жінок, і най- нено 20 жінкам, з них 18 були у віці 18-37 років та
чисельнішу групу склали особи віком понад 61 ро- 2 – у віці 65 та 68 років.
ків – 62 (51,3 %), у т.ч. 19 чоловіків та 43 жінок.
Дев’ятьом пацієнткам молодого віку ургентну
За результатами обстеження у 5 пацієнтів ви- сонографію проведено впродовж перших 30 хвиявлено ознаки хронічного гепатиту, у 2 - гепатоліє- лин, решті - впродовж першої години перебування
нального синдрому, цирозу печінки.
в лікарні. За результатами обстеження вільну ріУ 17 (13,7%) пацієнтів доставлених з приводу дину візуалізовано у 8, кісту яєчника - у 2.
гострого холециститу результати ургентної соноУ 2 пацієнток віком 65 років та 68 років, у яких
графії були малоінформативним через значний ме- на ранньому госпітальноу етапі було виявлено
теоризм кишківника, у інших 3 (2,4%) - соно- ознаками вільної рідини черевній порожнині після
графвчних ознак гострого холециститу не вияв- розширеного використання інших додаткових мелено.
тодів обстеження констатовано ознаки Cr яєчника,
У 40 (32,2%) - візуалізовано ознаки жовчно- у іншої - Cr шийки матки.
кам’яної хвороби, гострого калькульозного холециПри травмі УС здійснювали відповідно FASTститу, з них у 1 виявлено перивезікальний абсцесс, протоколу. Дослідження проведено 244 травмовау 3 (2,4%) - холестериновий сладж. Ознаки без- ним особам, з них 167 (68,4%) чоловікам та 77
кам’яного холециститу візуалізовано у 5 ( 4,03%) (31,7%) жінка. При закритих травмах проведено
пацієнтів.
233 обстеження, при відкритих - 11, з них 6 постраУ 11 (8.06%) пацієнтів проводили диференціа- ждалим з колото-різаними пораненнями та 5 – з кульну діагностику механічної та паренхіматозної левими. Показники гемодинамики у всіх пацієнтів
жовтяниці, з них у 4 виявлено ознаки біліарної гі- на момент поступлення знаходились в межах нопертензії.
рми, що обумовлювало проведення дослідження.
Серед доставлених з приводу гострого холециЗа результатами дослідження визначали а)
ститу УЗ супутні ознаки хронічного панкреатиту FAST-негативний у 188 (77,05%) пацієнтів, б)
візуалізовано у 8 (6,3%), гострого панкреатиту - у 3 FAST-позитивний - 29 (11,9 %), в) FAST- сумнів(2,4%), хронічного гепатиту – у 2 (1,6%), хроніч- ний - 27 (11,2%). Пневмоторакс візуалізовано у 5
ного холециститу – у 7 (5,6%), мікронефролітіазу – пацієнтів, гідроторакс – у 12, гідропневмотаракс –
у 1 (0,8%), кісти правої нирки – у 1 (0,8%).
у 2, підшкірну емфізему при закритій травмі грудУ 5 пацієнтів, з них 4 чоловіків та 1 жінки, ві- ної клітки - у 2, гематому нирки – у 1, підкапсульну
ком 41 – 65 років, при обстежені виявлено ознаки гематому селезінки – у 2 травмованих.
гепатиту, цирозу печінки, гепатоспленомегалії, роУргентну сонографію впродовж першої гозширення холедоха, наявності вільної рідини в ки- дини з моменту надходження до приймального відшені Морісона та порожнині малого тазу [8].
ділення проведено 148 (60,9%) травмованим, з них
Середній час до проведення УС пацієнтам з по- 36 (24,3%) – впродовж перших 30 хвилин.
переднім діагнозом гострий холецистит від момеЗ приводу гострої кишкової непрохідності
нту надходження до закладу охорони здоров’я ультразвукове дослідження виконане 47 (4,7%) паскладав 76,7 ± 35,5 хв.
цієнтам, з них 16 чоловікам та 31 жінці. Хірургічні
При підозрі на гострий апендицит ургентну операції на органах черевної порожнини в анамнезі
сонографію виконано 169 (79,9%) пацієнтам, з них було констатовано у ½ з них. При досліджені оці135 (79,8%) жінкам та 34 (20,2%) чоловікам.
нювалися діаметр тонкої та товстої кишки, кільДиференціальну діагностику гострого апенди- кість рідини в просвіті тонкої кишки, потовщення
циту з іншими гострими захворюваннями органів та ехоструктуру кишкової стінки, моторну активночеревної порожнини та позачеревиного простору сті, наявність вільної рідини в черевній порожнині.
проведено 55 (32,7%) пацієнтам, у тому числі 13 чо- У людей літнього віку зосереджувались на виявлені
ловікам, у яких сонографію спрямовували на дифе- ознак новоутворень у просвіті або стінці кишки, а
ренційну діагностику з правобічною нирковою ко- саме стовщенні кишкової стінки понад 0,4 см, полікою - у 8 (61,5%), гострим панкреатитом - у 2, рушення її пошарового диференціювання в місці
перфорацією порожнистого органу - у 1, кишковою ураження, нерівності, горбистості ураженої діляколікою – у 1, спайковою хворобою – у 1. В групі нки.
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Понад половини всіх ургентних сонографій па- дифузного гіпоехогеного потовщення стінки кицієнтам з ознаками гострої кишкової непрохідності шки, 2) гіперехогенної структуру навколо жирової
виконане особам літнього віку (61-90 років) – 24 клітковини, 3) візуалізації дивертікулів із зоною за(51,06%), з них 18 жінкам, 6 чоловікам. У пацієнтів палення, 4) ознаки абсцесу черевної порожнини [9].
наведеної групи було візуалізовано ознаки інших
Серед обстежених з приводу диветикуліту папатологічних змін, а саме стеатогепатозу, хроніч- цієнтів молодого віку було 4, середнього – 3. Впроного холециститу, хронічного панкреатиту. У 3 па- довж першої години з моменту поступлення досліцієнтів костатовано значний пневматоз кишків- дження проведено 5 пацієнтам. В наведені групі у 2
ника, у 4 – наявність вільної рідини в черевній по- пацієнтів огляд був малоінформативний через знарожнині та порожнині малого тазу, у 1 – аневризма чний метеоризм.
черевного відділу аорти.
При поступленні хворих з підозрою на шлунВпродовж першої години після надходження ково-кишкову кровотечу УЗ дослідження проведо приймального відділення сонографію проведено дене 16 (1,6%) пацієнтам, з них 7 чоловікам, віком
20 (54,05%) пацієнтам.
79,4±11,7 років та 9 жінок віком 65,6±14,2 років.
При підозрі на перфорацію порожнистого орГрупу пацієнтів 25-44 роки складали 2 жінки,
гану, як додатковий метод обстеження, УС реалізо- у 1 з них виявлено ознаки вільної рідини міжпетавано 28 (2,8%) пацієнтам, з них 20 чоловікам, 8 жі- лено та під лівим куполом дафрагми.
нкам, віком від 22 до 82 років. Дослідження зосереНайчисельшою було група пацієнтів віком 61джували на візуалізації газу та вільної рідини в 75 років – 6, у складі 3 чоловіків та 3 жінок. За речеревній порожнині, потовщенні та зменшенні ехо- зультами обстеження у 3 пацієнтів візуалізовано
генності стінки органу в діляні виразкового дефе- ознаки вільної рідини в черевній порожнині, у 1 кту, перервання зовнішнього контуру.
спленомегалію, у 2 - ознаки гідротораксу.
За віковою ознакою найчисельнішу групу
Пацієнтів віком 45-60 рр було 2, у яких ознак
склали пацієнти віком 25- 44 років – 12 (42,8%), з вільної рідини в черевній порожнині, позаочеревиних 10 чоловіків, 2 жінок. У 3 (10,7%) осіб наведе- ному просторі та в малом тазу не виявлено. У 2 паної групи виявлено ознаки наявності вільної рідини цієнтів виявлено ультразвукові ознаки правобічв черевній порожнині, у 1 – ознаки перфорації по- ного гідротораксу.
рожнистого органу. В групі пацієнтів віком 45-60
В групі 76 – 90 років у 1 пацієнта виявлено
років було 8 (28,6%) осіб - 7 чоловіків, 1 жінка; ві- ознаки аневризми черевного відділу аорти.
ком 61-75 років - 5 (17,8%), у яких було візуалізоВпродовж першої години після надходження
вано жировой гепатоз печінки, кісту нирки, гастро- до лікарні обстеження проведене 60,0% (9) пацієндуоденостаз, конкремент жовчного міхура. Серед там.
осіб віком 80 років було 2 пацієнтів та 1 пацієнт віПри клінічних ознаках гострого мезентеріаком 22 роки.
льного тромбозу сонографію, вірогідність якої за
За результатами обстеження вільну рідину в даними літератури складає 97% [10], проведено 17
черевній порожнині візуалізовано у 9 (32,1%) паці- (1,7%) пацієнтіам – 10 жінкам та 7 чоловікам. Предєнтів, у 4 (14,2%) огляд було ускладнено через ставлену групу складали пацієнти віком 61-75 рр ознаки пневматизації.
5, з них 3 жінки та 2 чоловіків, та 76-90 років - 12 Впродовж першої години обстеження прове- 7 жінок та 5 чоловіків. Обстеження спрямовували
дено ½ пацієнтів.
на візуалізацію оклюзії верхніх брижових судин,
З підзрою на гостру ниркову коліку на ран- перистальтику кишківника, наявність рідини в проньому госпітальному етапі досліджено 22 (2,3%) світі кишки та/або в черевній порожнині, пневматипацієнтів, з них 9 чоловіків, 13 жінок.
зацію кишківника .
В групі пацієнтів віком до 25 років було 8 осіб,
За результатами обстеження у 6 (35,3%) пацієа саме 5 жінок та 2 чоловіка. У 6 (66,7%) пацієнтів нтів огляд був малоінформативний через значну кінаведеної групи виявлено УЗ ознаки гідронефрозу, лькість артефактів та пневматизацію кишківника, у
збільшення УЗ розмірів нирок та їх дифузні зміни, 5 – виявлено ознаки вільної рідини в черевній пороознаки нефролітазу. У 2 пацієнтів ехозміни в нир- жнині у 2 пацієнтів, новоутворення печінки та виках та сечовивідних шляхах були відсутні.
східного відділу товстого кишкивника.
Найчисельнішу групу за віковою ознакою
Аневрізми судин черевної порожнини виявлено
були особи віком 26 - 44 років - 8 пацієнтів, з них 5 у 2 чоловіків віком 83 та 55 років, з них у 1 візуаліжінок та 3 чоловіків, у 7 з них було виявлено пієло- зовано пульсуючу аневризму черевного відділу аоектазію, мікронефролітіаз, ехопозитивні утворення рти у іншого - аневрізму печінової артерії.
в нирках. Група 45 - 60 років складалась з 3 пацієнЗ приводу підозри на новоутворення органів
тів - 2 чоловіків, 1 – жінки, у яких наявності ехопо- черевної порожнини та/або малого тазу ургентну
зитивних утворень не візуалізовано. Серед пацієн- сонографію виконане 8 (0,8%) пацієнтам, з них 6
тів 61-75 років було оглянуто 2 – 1 чоловіка та 1 жі- жінкам, 2 чоловіку, віком 55 - 79 років. У пацієнтів
нку, у яких виявлено ознаки сечокам’яної хвороби, наведеної групи попередніми діагнозами були, у
збільшення та дифузні зміни в нирках.
тому числі - новоутворення попереково-ободової
З попереднім діагнозом дивертікуліт товстої кишки – у 1, прямої кишки – у 2, печінки – також у
кишки на обстеження було направлено 7 (0,7%) па- 1. За результатами обстеження було візуалізовано
цієнтів, 3 чоловіків та 4 жінок. При обстеженні зо- вільну рідину в черевній порожнині у 3 (37,5%) пасереджуались на виявлені ознаки дивертикуліту: 1) цієнтів.
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З метою візуалізації абсцессу черевної порожВ усіх випадках підтверджено клінічні ознаки
нини для обстеження було направлено 2 пацієнтів, наявності вільної рідини в черевній порожнині.
з них 1 жінку віком 36 років та 1 чоловіка віком 80
Візуалізацію кісти урахуса проведено 2 (0,2%)
років. Відповідно отриманих результатів - у 1 особи чоловікам 22 та 26 років відповідно. В обох випадвиявлено позаочеревинний абсцесс, у іншої – наяв- ках нижче пупка по середній лінії живота визнаність вільної рідини між петлями кишкивника. Час чали наявність анехогеного утворення (кіста).
до обстеження складав 35 хв та 135 хв відповідно.
Ультразвукову візуалізацію м’яких тканин на
Одного чоловіка віком 43 років було обсте- ранньому госпітальному етапі проведено 3 (0,3%)
жено при наявності клінічних ознак тривалого зда- пацієнтам, у тому числі 2 з приводу інфільтрату
влення тканин. Обстеження виконане впродовж м’яких тканин в ділянці передньої черевної стінки
першої години після надходження до приймального та абсцесу в паховій ділянці. Анехогене утворення
відділення.
нижньої третини правого стегна візуалізовано у 1.
З клінічними ознаками перитоніту або пельвіЗ приводу гострого тромбозу стегнової артеоперитоніту оглянуто 7 (0,7%) пацієнтів, 1 чоло- рії на обстеження було направлено 1 пацієнта - жівіка та 6 жінок, з них у відділенні реанімації та ін- нку 30 років. Дослідження проведено в а) В-режимі,
тенсивної терапії обстежено 1, куди пацієнта було б) кольоровому та в) енергетичному доплеровсьгоспіталізовано відразу після надходження до кому картуванні. Визначали наявність атеросклероприймального відділення через тяжкість стану.
тичних бляшок, тромбів, розшарування інтими,
За результатами обстеження у 3 пацієнта було аневризми. За результами дослідження виявлено інвізуалізовано наявність вільної рідини в черевній фільтрацію м’яких тканин стегна та гомілки.
порожнині. Серед решти обстежних: у 1 - огляд був
При порушенні функції дихання обстеження лемалоінформативний через значний метеоризм, у 3 - гень УС виконували відповідно BLUE -протоколу
ознак вільної рідини в черевні порожнині не вияв- [11] 5 (0,5%) пацієнтам, з них у 4 виявлено ознаки
лено.
гідротораксу, у 1 - консолідації легеневої тканини.
Всіх хворих було обстежено впроджовж перОбговорення результатів. Отримані резульшої години перебування в закладі охорони здо- тати відповідають результатам доліджень інших авров’я.
торів, щодо особливостей проведення ургентних
З приводу кили черевної стінки оглянуто 8 сонографій [12]. Підтверджено, що проведення ур(0,8%) жінок, з них віком 46 – 72 роки – 4, віком 60- гентної сонографії, яке здійснюють без попередньої
75 рр – 4 особи. В наведені групі з ознаками а) па- підготовки пацієта, передбачає потребу а) уважхових кил для проведення обстеження направлено ного вивчення історії хвороби та медичними заклю2 пацієнтів, б) вентральних – 3, г) післяопераційних ченнями інших медичних фахівців та попередніх
– у 1, д) пупкових –у 2. Дві кили були невправимі.
результатів додаткових методів обстеження, б) заДослідження спрямовували на візуалізацію ки- стосування відповідних трансдюсерів, зокрема вашки в грижовому мішку, вільної рідини в грижо- гінальних, в) використання засобів захисту трансвому мішку та в черевні порожнині. За результа- дюсера від забруднення біологічними речовинами
тами обстеження - в 1 випадку огляд був малоінфо- та зовнішнім брудом.
рмативний, в 2 - виявлено ознаки вільної рідини в
Показано структуру захворювань, які обумовчеревній порожнині, в 2 – УЗ ознаки кишкової не- лювали проведення ургентної сонографії на ранпрохідності, в 1 – в ділянці кили візуалізовано гіпо- ньому госпітальному: гострий панкреатит -25.5%,
ехогене утворення. Обстеження проведено впро- закрита травма живота – 244 (24,4%), гострий апедож 40 та 72 хвилини після поступлення.
ндицит – 16,9%, гострий холецистіт – 12,7%, гостра
З попереднім діагнозом гепатит було обсте- кишкова непрохідність – 4,7%, перфорація порожжено 4 пацієнтам, з них 3 чоловіків та 1 жінку. Вік нистого органу – у 2,8%, трансабломінальне обстепацієнтів складав 67±12,34 роки. У 2 пацієнтів ви- жння внутрішніх жиночих полових органів – у 1,8
явлено ознаки гепатолієгального синдрому, у 1 з %, ниркова коліка –2,2%, шлункова кишкова кровоних з ознаками хронічного гепатиту, у 1 – циррозу теча –1,6%, гострий мезентеріальний тромбоз – 1,7
печінка, наявності вільної рідини в черевній поро- %, гепатит, цироз – 0,5%, новоутворення органів
жнині [8].
черевної порожнини та малого тазу –0,8%, дивертіПри надходженні пацієнта з попереднім діаг- куліт товстої кишки – 0,7%, кили черевної стінки –
нозом гострий сигмоїдіт проводили ультразвукове 0,8%, асцит – 0,5%, сигмоїдіт – 0,4%, гідроторакс –
дослідження нирок, печінки та жовчовивідних шля- 0,4%, УЗД м’яких тканин – 0,3%, перітоніт – 0,3%,
хів. Група обсетежених складала 4 пацієнтів - 3 жі- кіста крахуса – 0,2%, абсцес черевної порожнини –
нок та 1 чоловіка, віком 45-60 років – у 3, 18 років 0,2%, аневрізма судин черевної порожнини –0,2%,
– у 1 жінки. За результатами обстеження виявлено оклюзія стегнової артерії – 0,1%, гостра пневмонія
вільну рідину в черевній порожнині – у 1 пацієнта, – 0,1%, синдром тривалого здавлення тканин –
кісту нирки – у 1 пацієнта.
0,1%.
При клінічних ознаках асциту УС виконане 6
Частоту артефактів у не підгтовлених пацієн(0,6%) пацієнтам, з них 3 жінкам та 3 чоловікам, се- тів було констатовано у 4,6% пацієнтів, з них найредній вік яких складав 50,4±14,9 роки. У віковій чисельнішу групу скадали омоби, яких доставлено
групі 25-44 рр було 4 пацієнтів, 60-75 рр. - 2 паціє- з попереднім діагнозом гострий холецистіт (13,7%).
нтів. В продовж першої години після надходження
Ургентної сонографія на ранньому госпітальдослідження проведене 2 пацієнтам.
ному етапі передбачає впровадження відповідних
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сонографічних протоколів, а саме E-FAST, BLUE,
4. Refky Nicola, Vikram Dogra Ultrasound: the
FATE або FEEL, які дозволяють візуалізувати клі- triage tool in the emergency department: using ultraнічні протоколи первинного та вторинного огляду sound first Br J Radiol. May 2016; 89(1061
в системі екстреної медичної допомоги, а саме АВС Електроний ресур: Retrieved from: https://goo.su/PSq
та ABCDE.
5. Skyba V.V., Rybalchenco V.F., Ivanko O. V.,
Висновки. У нашому дослідженні найчисель- Dar Yasin Ahmed Modern imaging technologies in the
нішими групами пацієнтів, яким проводили урген- diagnosis of primary intra-abdominal complications in
тну сонографію на ранньому госпітальному етапі, patients. Ukrainian Medical Journal. 2021. №2 (142) –
були особи з попереднім діагнозом 1) гострий пан- pp. 92-96. Retrieved from: https://goo.su/vis
креатит (25,5%), 2) відкриті та закриті травми чере- DOI: 10.32471/umj.1680-3051.142.205391
вної порожнини та позаочеревиного простору
6. Наказ МОЗ України № 297 ід 2 квітня 2010
(24,4%), 3) гострий апендицит (16,9%), 4) гострий року «Про затвердження стандартів та клінічних
холецистит (12,7 %). Кількість жінок, яким здійс- протоколів радання медичної допомоги зі спеціальнюють ургентну сонографію на ранньому госпіта- ності «Хірургія» Retrieved from: https://ips.ligaльному етапі, не суттєво переважає кількість чоло- zakon.net/document/MOZ11314
віків – 54,3% та 45,7% відповідно. Основна метою
7. Dyussenbayev A. (2017). Age Periods Of Huургентної сонографії на ранньому госпітальному man Life. Advances in Social Sciences Research Jourетапі полягає у візуалізації станів, які потребують nal, 4(6).
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