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1. Актуальність теми: Ендоскопічна діагностика почала застосовуватися з кінця 

XVIII століття і пройшла в своєму розвитку декілька послідовних етапів, кожен з яких 

характеризувався вдосконаленням апаратури і появою нових методів. 

Виділяють чотири основних періоди розвитку ендоскопії: ригідний (1795 - 1932), 

напівгнучкий (1932 - 1958), волоконно-оптичний (1958 - 1981), електронний (1981 – по 

теперішній час). 

З того часу і по сьогодні триває розвиток ендоскопії, дедалі набираючи обертів. 

Необхідно розуміти, що чим досконалішими будуть ендоскопічні апарати, тим менше 

неприємних суб’єктивних відчуттів вони викликатимуть у пацієнтів при маніпуляціях, 

тим більше часу матиме фахівець для якісного виконання дослідження та оперативних 

втручань, а значить – тим кращими будуть результати лікування, тим ефективнішими 

будуть дані профілактичних оглядів, що впливає і на стан здоров’я населення, 

працездатність, економічну ситуацію в країні. 

Методи  ранньої  діагностики  та  малотравматичного  лікування хворих на 

сучасному етапі розвитку медицини набувають все більший пріоритет. Студент, що  

проходить  підготовку  на курсі ендоскопічної хірургії, повинен  знати  основні  принципи 

організації ендоскопічного кабінету, будову ендоскопічного обладнання, основні вимоги 

до організації збереження апаратури, технічні особливості апаратури, санітарні норми 

обробки ендоскопічної апаратури.   

Підсумовуючи значимість ендоскопічних діагностики та лікування, варто 

підкреслити, що даний метод став невід’ємною складовою профілактичних оглядів, 

дозволяючи виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях і сьогодні знаходиться 

на шляху подальшої розробки та вдосконалення. 

 

2. Конкретні цілі: 

 Вміти раціонально організувати роботу ендоскопічного кабінету; 

 Знати будову та принципи роботи ендоскопічного обладнання, призначення 

додаткових ендоскопічних інструментів; 

 Вміти використовувати ендоскопічну апаратуру та прилади; 

 Вміти правильно проводити обробку ендоскопічної апаратури та інструментів; 

 Вміти правильно зберігати гнучку та жорстку ендоскопічну апаратуру; 

 Вміти проводити догляд за хворими до і після проведення ендоскопічного 

дослідження;  

 

Знати: 

 Основні етапи розвитку ендоскопів; 

 Особливості розвитку езофагоскопів, гастроскопів, дуоденоскопів;  

 Особливості розвитку колоноскопів; 

 Різновиди ендоскопічного обладнання. Лінзові ендоскопи. Фіброоптичні 

ендоскопи. Відеоендоскопи. Відеокапсульні ендоскопи; 

 Принципові відмінності між ендоскопами; 

 Хірургічні втручання, що виконуються під час ендоскопічних досліджень; 

 Проблеми сучасної ендоскопії;  

 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми  

Знати: 

1. Знати штатний розпорядок та основні законодавчі акти, щодо організації роботи 

ендоскопічного кабінету/відділення. 

2. Знати технічні властивості ендоскопічної апаратури, можливості її використання. 

3. Знати основні принципи роботи з ендоскопічною апаратурою. 
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4. Знати основні санітарні норми обробки гнучкої та жорсткої ендоскопічної 

апаратури. 

5. Знати основні вимоги до правильного зберігання ендоскопічної апаратури; 

6. Знати методи підготовки хворого до проведення ендоскопічного дослідження та 

ведення хворого після закінчення дослідження. 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 

засвоїти студент при підготовці до заняття:  

Термін Визначення 

Ендоскопія Метод формування рентгенологічного зображення судин шляхом  

введення в них контрастного препарату, який видно в рентгенівських 

променях.  

 

Фіброезофагогаст

родуоденоскопія  

Метод візуального дослідження стравоходу, шлунка і початкового відділу 

дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального ендоскопа, що 

вводиться через рот. 

Колоноскопія Метод візуального дослідження товстої кишки за допомогою спеціального 

ендоскопа, що вводиться через пряму кишку. 

Трахеобронхоско

пія 

Ендоскопічний метод оцінки слизової оболонки і просвіту трахеї та 

бронхів – трахеобронхіального дерева. 

Торакоскопія Ендоскопічний метод дослідження внутрішньої поверхні плевральної 

порожнини. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

 

1.  Історія розвитку ендоскопії.  

2.  Принципи організації ендоскопічного кабінету і відділу. Штати і обладнання.  

3.  Фіброоптичні ендоскопи.  

4.  Лінзові та комбіновані ендоскопи.  

5.  Зберігання ендоскопічних приладів.  

6.  Диспансеризація і динамічне спостереження за хворими 

 

Зміст теми: 

 

           Надання високоспеціалізованої та кваліфікованої ендоскопічної допомоги 

необхідне як для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ), 

панкреатобіліарної та трахеобронхіальної систем, так і для проведення ендоскопічних 

мініінвазивних втручань. Щоденно потребують екстренної ендоскопічної допомоги 

пацієнти зі шлунково-кишковими кровотечами, ургентною хірургічною патологією, 

аспіраціями. У відділеннях реанімації та пульмонології вкрай необхідне проведення 

санації трахеї та бронхів. Щорічно понад 50 тис. пацієнтів зі шлунково-кишковими 

кровотечами завдяки проведенню ендоскопічних втручань уникають операцій. 

 Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем 

є злоякісні новоутворення. Рак є другою причиною смерті у світі після захворювань 

серцево-судинної системи. За даними Міжнародного агентства з вивчення раку (2008), з 

12,5 млн випадків уперше зареєстрованого раку третина припадає на рак органів ШКТ, з 

яких понад 1 млн випадків – колоректальний рак та близько 1 млн – рак шлунка. За 

останні 20 років відзначається постійне зростання щорічної захворюваності на 

колоректальний рак. 

 Активні програми скринінгу передракових захворювань у Японії, США та країнах 

Європейського союзу довели, що відсутність національної державної програми скринінгу 
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колоректального раку та раку шлунка (в країнах, де зареєстрована висока захворюваність 

на цю патологію) призводить до збільшення смертності та зменшення тривалості життя 

пацієнтів після виявлення захворювання. Понад 60% пацієнтів помирають протягом 

першого року після встановлення діагнозу, а 5-річне виживання у декілька разів нижче, 

ніж у країнах, де реалізуються скринінгові програми. Доведена пряма залежність між 

раннім виявленням пухлин і тривалістю життя хворих. 

 Найважливіша роль у скринінгу належить ендоскопічній діагностиці, що 

проводиться з використанням сучасних відеоендоскопів. На жаль, такі апарати, як і дієва 

система скринінгу, в Україні наразі відсутні. Золотим стандартом сучасної діагностики 

онкопатології на ранніх стадіях є методи гастроінтестинальної ендоскопії.  

 На практиці доведено, що обстеження фіброволоконними ендоскопами не дає 

можливості виявляти злоякісні пухлини більшості локалізацій на ранній стадії. Це 

можливо лише у разі використання відеоендоскопів з функціями електронної хромоскопії, 

збільшення, ендоскопічної сонографії. Проте відеоендоскопи, що в незначній кількості 

закуповуються Міністерством охорони здоров’я України, не мають зазначених функцій, 

що значно знижує їх діагностичні можливості. 

 Крім того, ендоскопічне обладнання має свій ресурс, після досягнення якого 

ендоскопи виходять з ладу; зокрема, для гастроскопів це приблизно 5 тис. досліджень, для 

колоноскопів – 1200, бронхоскопів – 1000, дуоденоскопів – 800. Для неонатальних 

ендоскопів ресурс є удвічі меншим. 

 Проведення діагностичної ендоскопії надає можливість лікарям суміжних 

спеціальностей, а саме, хірургам, терапевтам, гастроентерологам, пульмонологам тощо, 

своєчасно встановити діагноз та вибрати правильну тактику лікування. Застосування 

ендоскопічних втручань при шлунково-кишкових кровотечах, сторонніх тілах, 

захворюваннях панкреатобіліарної системи, тощо, надає можливість уникнути 

операційних втручань, значно скоротити витрати при перебування пацієнта на 

госпітальному етапі, прискорити відновлюванні процеси та відновити працездатність. 

 На виконання Указу Президента України від 27.01.2010 №70/2010 "Про додаткові 

заходи щодо реформування системи охорони здоров'я населення" та з метою 

удосконалення ендоскопічної служби розроблено проект концепції  Державної цільової 

програми "Ендоскопія" на 2011-2015 роки. 

 

 Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у підвищенні якості надання високоспеціалізованої та 

кваліфікованої ендоскопічної допомоги населенню України шляхом визначення головних 

напрямків реформування системи ендоскопічної допомоги, широкого впровадження 

новітніх ендоскопічних технологій: 

1. Надання високоспеціалізованої ендоскопічної допомоги. 

2. Зменшення летальності та оперативної активності при гострій хірургічній 

патології. 

3. Зменшення витрат на медикаментозне лікування. 

4. Значне скорочення терміну перебування хворого на лікарняному ліжку та строку 

реабілітації. 

5. Зменшення обсягів виплат за лікарняними листами з непрацездатності. 

6. Підвищення тривалості та якості життя населення. 

 

 

Очікувані результати 

Виконання Програми надасть змогу поетапно реформувати ендоскопічну службу, 

розширити можливості у наданні високоспеціалізованої ендоскопічної допомоги, 

покращити результати лікування пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового 

тракту, легень, збільшити виявлення хворих з передраковими захворюваннями та хворих 
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зі злоякісними новоутвореннями на ранній стадії, поліпшити якість надання екстреної 

ендоскопічної допомоги. 

Впровадження нових медичних технологій, підвищення рівня кваліфікації та 

навчання лікарів, надасть змогу покращити надання послуг належної якості у галузі 

Ендоскопія. 

Історія розвитку: 

           Ригідний період. Початок першого етапу відноситься до кінця 1795 г., коли були 

вжиті перші небезпечні спроби ендоскопічних досліджень. В 1806 г. Philip Bozzini (1773-

1809) сконструював апарат для дослідження прямої кишки і матки, використовуючи в 

якості джерела світла свічку. Цей інструмент був названий "LICHTLEITER", а Bozzini 

винахідником першого ендоскопа.  

          Однак, сконструйований ним апарат не знайшов практичного застосування і ніколи 

не використовувався для досліджень на людях. В той час не розуміли значення цього 

винаходу, а сам винахідник був покараний медичним факультетом міста Вєни за 

«допитливість». 

Французький хірург Antoine Jean Desormeaux, який вважається «батьком ендоскопії», в 

1853 г. застосував для освітлення під час ендоскопічного дослідження спиртову лампу, що 

дозволило здійснити більш детальний огляд.  

A. Kussmaul в 1868 г. ввів у практику методику гастроскопії за допомогою 

металевої трубки з гнучким обтуратором. В тому ж році L. Bevan розробив жорсткий 

езофагоскоп, який був призначений для видалення сторонніх тіл та огляду пухлин 

стравоходу. Вперше дослідження стравоходу по всій довжині провів P. Stoerk (1881). 

           J.Mikulicz (1881),  на основі ретельних анатомічних досліджень розробив 

конструкцію апарата, вигнутого в дистальній третині під кутом 30°.  

         В кінці XIX століття, коли була винайдена лампа Едісона, при ендоскопії почали 

застосовувати мініатюрні електричні лампочки. J. P. Turtle (1902) вперше використав таку 

лампу при ректоскопії, а Т. Rosenheim (1906) - при гастроскопії. 

       Напів-гнучкий період. Найбільший вклад в развиток гастроскопії в цей період зробив 

R. Schindler (1932), який описав ендоскопічну картину слизової оболонки шлунка при ряді 

захворювань, а також розробив конструкцію напів-гнучкого лінзового гастроскопа. Цей  

апарат в різних модифікаціях широко використовувався в 1932-1958 рр. і ознаменував 

собою початок нового этапу в развитку ендоскопічних методів дослідження шлунка.                               

Волоконно-оптичний період. Третій етап в гастроінтестинальній ендоскопії почався 

після публікації [Hirschowitz В. I. et al., 1958] робіт, присвячених практичному 

застосуванню гнучкого фіброгастроскопа. В створенні першого фіброгастроскопа взяли 

участь Curtiss, Hirschowitz і Peters.  

        Електронний період. Теперішній електронний період почався в Bell Laboratories, 

коли Boyle и Smith в 1969 році створили пристрій з зарядовим зв’язком (ПЗЗ), що 

перетворює оптичні сигнали в електричні імпульси. Десять років по тому інженерами 

компанії  Welch Allyn був створений перший електронний ендоскоп – ендоскопія ввійшла 

в століття цифрових технологій. Електронна відеоендоскопія дала можливість відразу 

декільком спеціалістам бачити процес ендоскопічного дослідження і зберігати його в 

комп’ютерній базі даних. Паралельно відбувається розвиток ЭРХПГ, лікувальної 

ендоскопії та ендоскопічної ультрасонографії. 

        Методика лапароскопії також має історію. Впровадження цього метода в клинічну 

практику зв’язано з іменем російського хірурга Д. О. Отта, який в 1901 р. вперше провів 

огляд черевної порожнини. Використовуючи електричну лампу і лобний рефлектор, він 

оглядав нижній поверх черевної порожнини через заднє склепіння піхви. В 1901 р. G. 

Kelling зробив повідомлення "Про езофагоскопію, гастроскопію та келіоскопію". Він 

перший запропонував вводити в черевну порожнину повітря для кращого огляду 

внутрішній органів.  
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         В 1910 р. Н. С. Jacobaeus повідомив "про можливіть застосування цистоскопа для 

дослідження серозних порожнин".  

         Друга фаза в розвитку лапароскопії відноситься до 30-х років ХХ століття і 

характеризується бурхливим розвитком техніки і значним удосконаленням методики 

лапароскопії. В 1921 р. R. Korbsch сконструював голку для накладення 

пневмоперитонеума. A. Zollikofer (1924) рекомендував застосовувати для 

пневмоперитонеума перекис водню. 

         R. Korbsch выпустил в свет в 1927 г. підручник з  лапароскопії и торакоскоіїи. В ці ж 

роки було значно вдосконалено оптику, а саме змінено напрямок спостереження кут 

обзору і посилено освітлення, розроблені нові оптичні трубки зі спрямуванням 

спостереження  90 и 180° [Henning N., 1933], зроблені перші спроби втручань при 

лапароскопії – пересічення спайок [Fervers С., 1933], коагуляції маткових труб з метою 

стерилізації [Bosch Р., 1934; Anderson E. Т., 1937], прицільної біопсії печінки [Kalk H., 

1943, 1947]. 

         Початок третьої фази пов’язано з розвитком стабільної оптичної лінзової системи H. 

Hopkins (60-е годы), что значительно улучшило качество осмотра. 

  

 Різновиди ендоскопічного обладнання. Лінзові ендоскопи. Фіброоптичні 

ендоскопи. Відеоендоскопи. Відеокапсульні ендоскопи. 

 

          С 1961 року, коли ліцензія на виробництво гастроскопа на основі волоконної оптики 

була придбана японськими фірмами, з'явились перші промислові зразки фіброендоскопів 

— «Olympus», «Pentax», «Fujinon». На сьогоднішній день вони є найбільш 

розповсюдженими. 

         Структура волоконного ендоскопа. Фіброендоскопія базується на передачі світла та 

зображення по зібраних в пучок тонких світловодах зі скловолоковн, при чому 

зображення передається по пучку з регулярно вкладеними волокнами. Кожен пучок 

складається з більш ніж 1500 світлочутливих скляних волокон. Світло, потрапляючи на 

розріз кожного волокна, передається по ньому за допомогою внутрішнього 

віддзеркалення. Існує чисельна кількість різних ендосокопів, але всі вони мають 

принципово спільну загальну будову.  

        Відеоендоскопія виконується апаратами, механічно схожими на волоконні. Однак, 

зображення отримують за допомогою ПЗС-матриці (прилад із зарядним зв'язком, англ. 

еквівалент CCD), вмонтованої в дистальний кінець апарату. Електричний за¬ряд 

зчитується зі всіх осередків матриці та перетворюється на відеосигнал, який, в свою чергу, 

виводиться на монітор.  

 Основні принципи передачі зображення в ендоскопі. Основні відомості про будову 

ендоскопічного обладнання.  

В залежності від системи передачі зображення, сучасні ендоскопи поділяють на наступні 

підгрупи:  

• ендоскопи з волоконною оптикою – гнучкі ендоскопи, в оптичній схемі яких 

використовуються гнучкі волоконні світловоди для передачі зображення. Необхідно їх 

відрізняти від ендоскопів з волоконним світловодом, в яких освітлення об’єкта, що 

досліджується, створюється світловим потоком, що передається по волоконному 

світловоду від джерела світла, встановленого поза ділянкою дослідження; 

• ендоскопи з лінзовою оптикою – ендоскопи, оптична система спостереження яких 

побудована із застосуванням лінз; 

• ендоскопи тубусні – найпростіші ендоскопи, які являють собою порожнисту 

трубку, оснащену лупою; 

• відеокапсульна ендоскопія – складається з трьох основних компонентів: власне 

самої відеокапсули, запам'ятовуючого переносного пристрою з комплектом сприймаючих 
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електродів-антен, які розташовуються в певній послідовності на тілі пацієнта, і 

програмного забезпечення, розміщеного на робочій станції персонального комп'ютера. 

     В залежності від способу реєстрації зображення, розрізняють наступні види 

ендоскопів: 

• фотоендоскоп призначений для реєстрації зображення досліджуваного об’єкта на 

фотоплівку за допомогою фотографічного пристрою, розташованого на проксимальному 

кінці ендоскопа; 

• кіноендоскоп призначений для реєстрації зображення досліджуваного обо’єкта на 

кіноплівку; 

• телевізійний ендоскоп забезпечує передачу зображення досліджуваного об’єкта на 

телевізійний екран; 

• проекционный эндоскоп предназначен для проецирования изображения 

наблюдаемого объекта на экран; 

• відеокапсула фіксує і передає відеозображення слизової оболонки через спеціальні 

датчики, розташовані в певному порядку на тулубі пацієнта, на рекордер 

(запам'ятовуючий пристрій), що знаходиться на зручному поясі, закріпленому на поясниці 

пацієнта. Дослідження відбувається в середньому від 5 до 8 годин. Після закінчення 

дослідження дані з рекордера перевантажуються на стаціонарну комп'ютерну станцію, за 

допомогою якої здійснюється аналіз отриманої відеоінформації. Програма обробки 

відеоінформації дає можливість лікарю-досліднику переглядати зображення, одержувані 

камерою. 

    Ендоскоп містить освітлювальну і спостережну системи: 

• освітлювальний пристрій ендоскопа – функціональний вузол ендоскопа, що 

включає в себе джерело світла та інші елементи конструкції і призначений для освітлення 

досліджуваного об’єкта. При цьому світлопровідна система ендоскопа може бути в 

жорсткому або гнучкому варіанті. Для передачі світла від джерела, встановленого поза 

ендоскопом, до його світлопровідної системи підключений світловодний кабель 

ендоскопа – функціональний вузол, що складається з волоконного світловоду в еластичній 

оболонці з приєднювальними елементами; 

• спостережна система ендоскопа – частини ендоскопа, призначені для формування 

та передачі зображення об’єкта до спостерігача (в жорсткому або гнучкому варіанті). 

       В кожного ендоскопа існує блок управління, від якого відходить гнучка трубка. Сам 

блок управління з'єднується за допомогою універсального кабеля з освітлювачем. 

Всередині універсального кабеля розташований освітлювальний світловод, канал подачі 

повітря/води та аспіраційний канал. В моделях російсь¬кого та американского 

виробництва аспіраційний канал закін¬чується з нижньої сторони блока управління і не 

продовжується в універсальному кабелі. 

      На блоці управління справа знаходяться дві обертові ручки управління, що 

здійснюють повороти згинального дистального кінця трубки, що вводиться. Великою 

ручкою здійснюються повороти дистального кінця вверх/вниз, меншою — впра¬во/вліво. 

Повороти виконуються завдяки чотирьом тонким металевим тросам («тягам»), 

протягнутим від барабанів ручок управління всередині трубки, що вводиться до 

згинального дистального кінця. Всередині згинальної частини троси кріпляться до 

еластичних металевих кілець в чотирьох площинах. 

       Ручки управління мають гальмівну систему, яка забезпечує фіксацію дистального 

кінця в потрібній позиції. При обертах трубки, що вводиться і блоку управління, ротаційні 

рухи передаються  і на дистальний кінець. По верхній поверхні блока управління наявні 

два клапани, як правило, марковані червоним та синім кольорами. Проксимальний клапан 

(червоний) з'єднаний з аспіраційним каналом, при його натисканні відбуваєтсья аспірація 

повітря та вмісту з досліджуваної порожнини. Дистальний клапан (синій) з'єднаний з 

каналом подачі повітря/води. При його закритті відбувається подача повітря, при 

натисненні – подача води. 
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    На проксимальному кінці блока управління знаходиться окуляр з діоптрійними 

кільцями для фокусування. Тут же знаходяться і контакти та байонетний роз'єм для 

з'єднання з відеоапаратурою. 

 

 Організаційні аспекти ендоскопічної служби 

Примірне положення про відділення (кабінет) ендоскопії 

лікувально-профілактичного закладу 

1. Відділення (кабінет) ендоскопії є самостійним структурним підрозділом 

лікувально-профілактичного закладу. 

2. Керівництво відділенням (кабінетом) ендоскопії здійснюється завідуючим. 

3. Діяльність відділення (кабінету) ендоскопії регламентується відповідними 

нормативними документами та положенням про відділення (кабінет). 

4. Відділення (кабінет) ендоскопії утворюється з метою підвищення якості 

обстежень пацієнтів та раціональнішого використання ендоскопічної апаратури і кадрів. 

5. При наявності в області, місті декількох ендоскопічних відділень одне з них 

може виконувати функцію організаційно-методичного центру з ендоскопії. 

6. Ендоскопічні відділення, забезпечені висококваліфікованими кадрами (які мають 

вчений ступінь, вищу атестаційну категорію) та навчальною апаратурою, можуть бути 

базою для проведення курсів інформації та стажування. 

7. Основними завданнями відділення (кабінету) ендоскопії є: 

– повніше забезпечення потреб населення в усіх основних видах ендоскопічних 

досліджень, маніпуляцій та операцій; 

– раціональне та ефективне використання високовартісного ендоскопічного 

обладнання; 

– використання в практиці нових, сучасних, найінформативніших методів 

діагностики та лікування. 

8. Згідно з завданнями відділення (кабінет) ендоскопії здійснює: 

– діагностичні дослідження та надання за їх результатами висновків; 

– лікувальні ендоскопічні та хірургічні операції; 

– освоєння та впровадження в практику своєї роботи нових методів діагностичної 

та лікувальної ендоскопії, згідно з профілем та рівнем лікувально-профілактичного 

закладу; 

– невідкладну медичну допомогу у разі виникнення ускладнень при ендоскопічних 

обстеженнях та лікуванні; 

– аналіз якості діагностичної та лікувальної роботи.  

9. Відділення (кабінет) ендоскопії розташовується в спеціально обладнаних 

приміщеннях, які повинні відповідати вимогам правил до влаштування, експлуатації, 

техніки безпеки та санітарним нормам і правилам, з обов’язковим забезпеченням 

системою заземлення та вентиляції. 

10. У складі ендоскопічного відділення багатопрофільних лікарень можуть 

функціонувати: 

– кабінет езофагогастродуоденоскопії; 

– кабінет колоноскопії; 

– кабінет бронхоскопії; 

– кімната для миття та знезараження ендоскопічного обладнання та інструментів; 

– приміщення для збереження ендоскопічного обладнання; 

– кабінет завідуючого відділенням; 

– кабінет старшої медичної сестри; 

– ординаторська; 

– кімната для середнього медичного персоналу та інші. 

11. Оснащення відділення (кабінету) ендоскопії здійснюється відповідно до 

рекомендованого табеля ендоскопічного обладнання для оснащення ендоскопічного 
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відділення (кабінету) залежно від категорії медичного закладу. 

12. Штат персоналу відділення (кабінету) ендоскопії встановлюється згідно з 

штатними нормативами, виходячи з обсягу роботи, яка виконується або планується, та 

залежно від місцевих умов на підставі розрахункових норм часу на ендоскопічні 

дослідження. 

13. Навантаження на спеціалістів визначається, виходячи із завдань відділення 

(кабінету) ендоскопії та їх функціональних обов’язків, а також розрахункових норм часу 

на проведення досліджень, маніпуляцій та операцій. 

14. У відділенні (кабінеті) ендоскопії ведеться затверджена МОЗ України медична 

документація і надаються відомості про його діяльність для включення до звіту 

лікувально-профілактичного закладу. 

 

Ендоскопічна термінологія і семіотика 
 

Стеноз - звуження просвіту органа може бути описано різними способами. Такі 

терміни як «звужений», «стенозований», «стріктура», «стиснення ззовні» були об'єднані в 

термінології під загальним терміном «стеноз». Той же самий термін використовувався для 

опису звуження сфінктера, що перешкоджає проведенню ендоскопа чи потребує зусилля 

для його проведення. Функціональних термінів типу «спазм» не використовували через їх 

суб'єктивний характер. Для додаткової характеристики терміну «стеноз» використовували 

кваліфікуючі ознаки: доброякісний чи злоякісний. У випадку, якщо при стенозі 

фактичного просвіту немає, наприклад аортальне звуження стравоходу, термін «стеноз» 

не повинен застосо- вуватись. 

 

Червона слизова оболонка, еритема, застійна слизова оболонка, гіперемія. Всі 

вище перераховані терміни описують приблизно ті ж самі зміни слизової оболонки. Було 

погоджено, що не- обхідно розрізняти тільки еритематозну і застійну слизову оболонку. 

Еритема, визначається як локальне чи дифузне почервоніння слизової оболонки, а 

застійна слизова оболонка – це комбінація еритеми з набряком. З огляду на часткову 

подібність між цими двома термінами, було вирішено, що гіперемія – це еквівалент 

еритеми, а набряк – еквівалент за- стійній слизуватій оболонці.Таким чином, ці терміни 

можуть бути використані як альтернатива, але не можуть бути застосовані одночасно. 

 

Склероз слизової оболонки. Цей термін використовується для опису змін слизової 

і підслизової оболонок, що можуть зустрічатися в стравоході після ендоскопічної 

склеротерапії варикозних вен. Хоча термін «фіброз» є гістологічним, він був прийнятий як 

еквівалент «склерозу» тому, що використовується дуже часто. Термін склероз слизової 

оболонки також застосовується для опису склеротичних змін у нижній третині 

стравоходу, що виникають у пацієнтів, яким не проводилася ендоскопічна склеротерапія. 

Для запобігання подвійного значення терміна «склероз» він доповнюється кваліфікуючою 

ознакою – мимовільний чи посттерапевтичний. 

 

Ерозія, афта. У термінології, запропонованої ОМЕД, використовувався термін 

«афта» замість «ерозія». Вважалося, що «ерозія» неточний термін, і він вимагає 

гістологічного підтвердження. Після тривалого обговорення було вирішено викорис- 

товувати термін «ерозія» для мінімальної термінології, тому що він застосовується дуже 

часто в різних мовах. Однак, потрібно точне визначення цього терміну. «Ерозія» - це 

невеликий поверхневий дефект слизової білого чи жовтого кольору з рівними краями. 

Вона може кровоточити і в такому випадку термін «ерозія» може використовуватися 

тільки при видимій слизовій оболонці, не прикритій згустком крові. Термін «афта» було 

вирішено використовувати для опису змін у товстій кишці, тому що вони виявляються 

більш часто в цьому відділі ШКТ і є діагностичним критерієм хвороби Крона. «Афта» - це 
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жовта або біла пляма з червоним вінчиком. Множинні «афти» часто зустрічаються на 

застійній чи еритематозній слизовій оболонці. 

 

Пухлина, маса. За рекомендаціями Комітету термін «пухлина» використовується 

для опису будь-якого пухлинного процесу в незалежності від того, доброякісний він, чи 

злоякісний. Цей термін не повинний застосовуватися для опису таких змін як гранульоми, 

папули і т.п., а також для опису таких виступаючих у просвіт органа утворень як поліпи, 

варикозні вени чи збільшені складки. За рекомендацією ASGE термін «маса» може 

використовуватися як еквівалент терміну «пухлина», тому що часто пацієнт сприймає 

термін «пухлина» як злоякісний процес. 

 

Ангіоектазія. “Телеангіоектазія “і “ангіодисплазія “ були згруповані під одним 

цим загальним терміном, тому що немає ніяких видимих діагностичних критеріїв, щоб 

розрізнити ці два поняття. Термін «ангіоектазія» може використовуватися для опису 

вроджених чи набутих судинних вад, що візуалізуються в межах слизової оболонки ШКТ. 

 

Рубець. Термін «фіброз» вимагає гістологічного підтвердження, тому краще 

використовувати термін «рубець». Цей термін точніше описує ті зміни слизової, котрі 

видимі після загоєння виразки чи терапевтичної процедури (ін'єкція скле- розантів, 

лазерна фотокоагуляція). 

 

Оклюзія, обструкція. Відповідно до термінології, прийнятої OMED, обструкція 

означає блок (непрохідність) просвіту органа, викли- каний якою-небудь перешкодою, 

наприклад стороннім тілом. Термін «оклюзія» означає закриття просвіту органа яким- 

небудь процесом, що розвивається в стінці органа (рубцювання в дванадцятипалій кишці, 

що приводить до розвитку пілоричного стенозу). Обструкція й оклюзія можуть бути 

повними чи частковими. Однак використання цих двох термі- нів може викликати 

труднощі і створює проблеми при перекладі їх на інші мови. Тому було вирішено 

використовувати термін «обструкція» у двох ситуаціях: 1) наявність екзофітної пухлини, 

2) наявність повної чи часткової перешкоди про- ходу контрасту при рентгенологічному 

дослідженні жовчних чи панкреатичних протоків, обумовленого наявністю в них каменю, 

пухлини, стороннього тіла. При використанні терміна «обструкція» необхідно вказувати її 

характер: повна чи неповна. 

 

Звиразкована слизова оболонка. Ендоскопісти знають, що існує чітке 

розходження між множинними виразками і звиразкованою слизовою оболонкою. 

Дослідження показали, що термін «звиразкована слизова оболонка» часто 

використовується в Європі і США. Ендоскопісти, що використовують цей термін для 

опису ендоскопічної картини, вважають, описувані зміни слизової, характерними для 

неспецифічного виразкового коліту. Тому, термін «звиразкована слизова оболонка» був 

включений у мінімальну стандартну термінологію. Цей термін повинний 

використовуватися тільки у випадку дифузного виразкового ураження слизової, за умови, 

що ендоскопіст відрізняє це ураження слизової від множинних виразок. Однак визнано, 

що використання цього терміна вимагає подальших досліджень, для того щоб краще 

визначити його значення і відмінності від терміну «виразка». 
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Покази до ендоскопії верхнього відділу шлунково-кишкового тракту. 

 
 

Покази до ендоскопії нижнього відділу шлунково-кишкового тракту. 
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Покази до ЕРХПГ 

 

 
 

 

 

Матеріали для самоконтролю: 

Задача №1.  

Хворий К. 50 років, звернувся до хірургічного закладу з жалобами на наявність 

болі в епігастральній  ділянці,  гіперсалівацію,  порушення  проходження  страви,  

блювоту, практично після кожного прийому їжі, схуднення, наявність підвищення 

температури тіла до37,2 С. Подібні жалоби турбують хворого протягом3-4 місяців. 

Звернення перше.  

1.  Який відділ ШКТ найбільш вірогідно вражений у хворого?  

1.1. стравоход 

1.2. верхня третина тіла шлунку 

1.3. антральний відділ шлунка 

1.4. 12-пала кишка.  

2.  Які основні симптоми свідчать про враження стравоходу?  

2.1. болі в епігастральній ділянці  

2.2. гіперсалівація 

2.3. блювоту 

2.4. схуднення.  
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3.  Які основні методи дослідження можуть підтвердити діагноз?  

3.1. контрастнаRo-графія ШКТ 

3.2. жорстка езофагоскопія 

3.3. гнучка езофагогастроскопія 

3.4. обзорнаRo-графія черевної порожнини 

3.5. лапароскопія 

3.6. колоноскопія.  

Задача №2  

Хвора  Н. 72  років  звернулася  до  медичного  закладу  в  ургентному  порядку  

 зі скаргами на болі в животі, що носять розлитий характер, з іррадіацією в праву 

половину грудної клітки, область серця, надпліччя.  Болі виникли гостро після прийому 

їжі. Подібні жалоби виникли вперше. В анамнезі– виразкова хвороба. При об’єктивному 

огляді– хворий реагує на пальпацію в епігастральній ділянці, печінкова тупість є. Язик 

сухий.  АТ 90/60 мм.рт.ст., пульс98 в хв. слабого наповнення.  

1.  Які захворювання найбільш вірогідні у хворій?  

1.1. виразкова хвороба шлунка 

1.2. гострий холецистит 

1.3. гострий панкреатит 

1.4. спастичний коліт 

1.5. інфаркт міокарду.  

2.  Назвіть основні методи дослідження для встановлення правильного діагнозу.  

2.1. обзорнаRo-графія черевної порожнини 

2.2. фіброгастродуоденоскопія 

2.3. фіброколоноскопія 

2.4. лапароскопія 

3.  Ендоскопічне дослідження може бути виконане:  

3.1. без спеціальної підготовки 

3.2. після промивання шлунку 

3.3. після аспірації вмісту шлунка 

4.  Протипоказами до виконання фіброгастродуоденоскопії є:  

4.1. біль в животі 

4.2. блювота 

4.3. пульс більше98 ударів в хвилину 

4.4. АТ нижче80 мм.рт.ст 

Задача №3  

Хворий  К., 43  років,  був  доставлений  до  ургентного  хірургічного  стаціонару  

зі скаргами  на  слабкість,  одноразову  втрату  свідомості,  наявність  рідкого  чорного  

калу, нудоту,  сухість  в  роті.  Подібний  стан  вперше,  розвився  за2 доби  тому.  В  

анамнезі періодичні  болі  в  епігастральній  ділянці,  що  виникали  сезонно,  

супроводжувались нудотою, блювотою з полегшенням стану. Лікувався самостійно. 

АТ100/60 мм рт ст., пульс98 в хв.  

1.  Який попередній діагноз?  

1.1. Виразкова хвороба 

1.2. Гострий холецистит 

1.3. Гострий панкреатит 

1.4. Кишкова непрохідність 

2.  Які методи дослідження необхідні для встановлення діагнозу?  

2.1. Обзорна рентгенографія черевної порожнини 

2.2. Фіброгастроскопія 

2.3. УЗД 

2.4. Діагностична лапаротомія 

3.  Триваюча кровотеча при ендоскопічному дослідження являється показом до:  
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3.1. Екстреної операції 

3.2. Комплексної консервативної терапії 

3.3. Виконання ендоскопічного гемостазу 
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