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Анотація: Обґрунтована пряма потреба щодо розробки 
та впровадження національними та міжнародними герніоло- 
гічними товариствами програми у  своїх країнах по створенню, 
акредитації та сертифікації «грижових центрів» та спеціа- 
лістів-герніологів. Вказані вимоги до акредитованих чи серти- 
фікованих центрів хірургії гриж живота та спеціалізованих 
хірургів-герніологів, що повинні формуватися міжнародними 
та національними герніологічними товариствами. Організація 
регіональних герніологічних центрів допоможе вплинути на 
громадські очікування з оптимізації та покращення резуль
татів лікування пацієнтів із грижами та підвищить якість 
навчання медичної спільноти. Дотримання вимог для акре
дитованих чи сертифікованих «грижових центрів» та спеціа- 
лістів-герніологів покращить якість операцій з приводу гриж 
живота.
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Медицина у світі продовжує розвиватись, і це за
лежить від кількох факторів, а саме:

• суттєвих змін в системах охорони здоров’я;
• прогресивні наукові досягнення;
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• високі темпи відкриттів у біомедичній науці;
• громадськість обізнаність та високі вимоги до 

прозорості й підзвітності в охороні здоров’я.
Динамічну еволюцію також можуть спричиняти 

проблеми та зміни в налагодженій структурі функцій 
саморегулювання, що стосуються медичної професії.

На сьогодні наявна потреба в герніологічних цен
трах та спеціалізованих хірургах-герніологах, адже зав
дяки новим методикам, впровадженню індивідуального 
підходу до лікування, з підвищенням обізнаності гро
мадськості у зв’язку з доступністю інтернету, зростає 
складність операцій із приводу грижі, що вимагає поліп
шення результатів лікування пацієнтів із грижами 
живота [5].

Організації акредитації та сертифікації, такі, як 
хірургічні товариства, можуть і повинні відігравати 
важливу роль у забезпеченні того, щоб суспільство 
продовжувало доручати самоврядування медичній про
фесії, безпосередньо сприяючи та підтримуючи послі
довні досягнення у роботі лікарів та організації охоро
ни здоров’я. Медична професія, на яку покладено пов
новаження саморегуляції, цілком може створити пев
ний дисбаланс у зв’язку з її очевидним, хоча й відпо
відальним, управлінням, що являє собою проблему для 
неспеціалістів, які хочуть вивчити таке самоврядування 
професійного органу. Красномовними прикладами такої 
саморегуляції є управління, яке спостережено в медич
них товариствах, наприклад, у спеціалізованих центрах 
молочної залози та баріатрії. Нині є свідчення про 
покращення результатів лікування пацієнтів у центрах 
баріатричної хірургії, які акредитовані чи сертифіко- 
вані відповідно до вимог Німецького товариства загаль
ної та вісцеральної хірургії. У науковій літературі наве
дено неспростовні докази того, що програми акреди
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тації покращать клінічні результати в широкому спектрі 
клінічних випадків [3-4].

Загальна хірургія дедалі більше фрагментована на 
субспеціальності та захворювання, які раніше лікували 
загальні хірурги, а зараз лікують вузькі спеціалісти. 
Етнологія цієї еволюції до субспеціалізації в хірургії є 
багатофункціональною, і цей зсув парадигми тривати
ме. Численні фактори, такі, як досягнення в хірургічних 
знаннях, техніках і технологіях, а також уподобання 
пацієнтів та лікарів, спонукали все більшу кількість 
хірургів до спеціалізації, зосібна й із хірургії гриж 
живота. Так, останніми роками, завдяки впровадженню 
нових ендоскопічних і роботизованих, а також відкри
тих методів та низки медичних технічних приладів 
хірургія гриж дістала якісно інші технологій [8, 10].

Останнім часом більшость хірургів змінили пог
ляди щодо питання про хірургічне лікування гриж. Ми
нуле мислення «це просто грижа» проходить і заміню
ється під впливом наукового обґрунтування факторів, 
пов’язаних із пацієнтом, анатомічними особливостями, 
вимогами до міцності фіксації та міркуваннями щодо 
застосування біоматеріалів, а також певними фізич
ними обмеженнями дієздатності у післяопераційний пе
ріод. У згаданій сфері поглибленого розуміння проблем 
черевної стінки та її відновлення покращено ре-зультати 
лікування пацієнтів, а така форма хірургічної операції 
уналежнилася до справжньої спеціальності [2-3; 6-7; 9].

Диференційоване використання різних методик, 
які були адаптовані як програма «з урахуванням інди
відуальних підходів», і вимагають інтенсивного залу
чення та великого досвіду у всьому різноманітті опе
рацій при грижах. 82% досвідчених хірургів-герніоло- 
гів застосовують «спеціальний підхід» в операціях при 
грижі. Порівняльні дослідження демонструють, що,
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незалежно від хірургічної техніки, частота рецидивів 
значно вища у хірургів загальної практики, які не є спе
ціалістами з хірургії грижі, проти спеціалістів-герніо- 
логів. Отже, актуальною є потреба у створенні «грижо
вих центрів» та у наявності спеціалістів, які б займалися 
хірургією гриж [4, 10].

Щороку в усьому світі проводяться близько 
20 мільйонів операцій при паховій грижі та 350 000 і 
100 000 операцій з приводу вентральної грижі у СІЛА та 
Німеччині відповідно. Операція з приводу грижі за ос
танні 25 років ускладнюється через впровадження нових 
ендоскопічних, а також відкритих методів та низки ме
дичних приладів-технічних пристроїв, які нині доступні. 
На сьогодні, відсутність стандартизації щодо віднов
лення черевної стінки при грижі призвело до існування 
безлічі методів, і, головне, стало доступними ще більше 
варіантів вибору сіток. Попри на це, численні рекомен
дації, які опубліковані міжнародними товариствами 
герніологів, тримають у курсі цих стрімких подій. 
Однак, аналізи реєстрів гриж демонструють, що до
казові настанови, укладені міжнаціональними товарис
твами герніологів, не завжди застосовуються. Є чимало 
вагомих доказів того, що спеціалізовані грижові центри 
працюють краще, ніж хірурги в загальнохірургічних 
стаціонарах, тож цей факт свідчить про переваги. У 
зв’язку з тим, що чітких вимог до функціонування «цен
трів грижі» не визначено, а використовується довільна 
номенклатура, така як, наприклад, «самопроголоше- 
ний» центр грижі з так званими «спеціалістами» з 
хірургічного лікування гриж. Тому гостро стоїть потре
ба в акредитованих або сертифікованих центрах хірур
гічного лікування гриж, де хірургія гриж практикується 
відповідно до рекомендацій, встановлених спеціаліс
тами, сертифікованими хірургами-герніологами.
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Крім того, цим центрам має бути запропонована спе
ціалізація у поєднанні з оцінюванням володінням сучас
ними методиками хірургічного лікування гриж. Вони та
кож гратимуть важливу роль у навчанні та подальшій 
освіті в галузі науки про хірургію гриж живота [3- 7; 9].

Акредитація чи процес сертифікації для грижових 
центрів має включати визначені вимоги та їхню верифі
кацію товариствами герніологів, які зацікавлені в забез
печенні найкращої якості операції з приводу гриж. 
Прикладами такої акредитації є введення у 2014 році 
триступеневої акредитації та сертифікації програми для 
«грижових центрів» у Німеччині спільно з Німецьким 
товариством гриж та Німецьким товариством загальної 
та вісцеральної хірургії, а нещодавно, у 2018 році, -  
Італійським товариством хірургії гриж та черевної стін
ки, яке визначає особливості акредитованих чи серти- 
фікованих «центрів грижі» в Італії [4, 8].

У 2017 році Європейське товариство гриж (EHS) 
доручило експертній групі з усієї Європи обґрунтувати 
вимоги до акредитованих або сертифікованих «центрів 
гриж». За відсутності будь-яких таких доказів, Прав
ління EHS запросило 18 експертів з грижі з усієї Євро
пи зібратися в групу ACCESS. Ключовими питаннями 
були: чи потрібні грижові центри та спеціалізовані гри
жові хірурги? Які «плюси та мінуси» акредитованих чи 
сертифікованих центрів грижі? Які ризики їх створен
ня? Чи існує потреба в акредитованих чи сертифіко
ваних грижових центрах та спеціалізованих грижових 
хірургах через зростальну складність (доступність но
вих методів, збільшення кількості хірургічних пристро
їв та наявності складних випадків, які вимагають інди
відуального підходу) лікування грижі зі збільшенням 
обсягу поінформованості громадськості й очікування 
результативного лікування?
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У рамках проекту ACCESS група експертів по 
грижі, висунутих EHS, сформулювали консенсусні ре
комендації, пропозиції та науково обґрунтовані вимоги 
до грижових центрів та спеціалізованих хірургів--герніо- 
логів, беручи до уваги різні системи охорони здоров’я. 
Група ACCESS пропонує для адекватно обладнаного 
грижового центру такі вимоги:

а) бути акредитованим чи сертифікованим націо
нальним або міжнародним грижовим товариством;

б) проводити більший обсяг різних видів операцій 
з приводу грижі у порівнянні з середнім загальнохірур- 
гічним відділенням у своїй країні,

в) у центрі мають працювати досвідчені хірурги- 
герніологи, які виходять за межі стандартних методик 
для всіх типів оперування грижі, рекомендованих у 
керівних настановах,

г) проводять лікування хворих на грижу згідно з 
чинними настановами та науковими рекомендаціями,

д) мають проспективно фіксувати кожен випадок у 
реєстрі або в базі даних забезпечення якості задля по
дальшого спостереження та з метою порівняння досяг
нутих результатів із базовими даними, для постійного 
вдосконалення результатів лікування та забезпечення 
наукового внеску у дослідження щодо лікування гриж 
живота.

Щоб стати спеціалізованим хірургом-герніологом, 
група ACCESS пропонує загальному хірургу освоїти 
криві навчання всіх відкритих та лапароендоскопічних 
операцій при всіх типах гриж [4].

На підставі вищезазначених вимог, сформульова
них Європейським товариством грижі щодо акреди
тованих чи сертифікованих центрів грижі та хірургів - 
герніологів, національні та міжнародні товариства гри
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жі тепер можуть розробляти власні програми, беручи до 
уваги специфічні системи охорони здоров’я.

Попри істотні позитивні тенденції у світовій гер- 
ніології, результати лікування гриж живота в Україні 
залишаються незадовільними: рецидиви гриж станов
лять від 15 до 65%, велика кількість ургентних герніо- 
томій і, відповідно, висока післяопераційна летальність. 
Це свідчить про те, що переважна більшість операцій з 
приводу гриж в Україні виконується за старими мето
дами, а більшість хірургів мано обізнані і не володіють 
сучасними методиками оперативних втручань. Досвід 
клінік, які спеціально займаються проблемою лікування 
гриж свідчить про те, що запровадження сучасних тех
нологій та власних методик дає змогу значно покращи
ти безпосередні і віддалені результати лікування. На наш 
погляд, популяризація сучасних технологій в лікуванні 
гриж живота у м. Полтава можлива шляхом створення 
регіонального герніологічного центру, що буде сприяти 
покращенню результатів лікування гриж та розвитку 
герніології в Полтавській області та в Україні [1].

Метою створення регіонального герніологічного 
центру є вдосконалення хірургічної допомоги хворим із 
грижами живота усіх типів, підвищення рівня науково- 
методичної роботи, широке впровадження та популяри
зація новітніх світових технологій в хірургічному ліку
ванні гриж живота, сприяння науково-^^тичному роз
в’язанню сучасних проблем герніології, навчання студен
тів, інтернів, підвищення кваліфікації хірургів щодо 
застосування сучасних методів лікування гриж живота 
при проходженні курсів тематичного вдосконалення.

Основними напрямками роботи герніологічного 
центру мають бути:

1) науковий -  дослідження клініко-експеримен- 
тальних особливостей основних ланок патогенезу гриж
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живота, вивчення причин їх рецидивування, вираже- 
ності морфологічних змін тканин, розробки патогене
тичних способів оперативного лікування та профілак
тики післяопераційних ускладнень;

2) лікувально-^офшактичний -  розробка та впро
вадження в практику сучасних методів діагностики, хірур
гічного лікування гриж живота, профілактики їх виник
нення, реабілітації хворих після оперативного лікування, 
створення алгоритмів лікування хворих із грижами живо
та всіх типів згідно з розробленими протоколами;

3) навчальний -  підвищення рівня знань та вмінь 
медичного персоналу з питань хірургічного лікування 
всіх видів гриж живота;

4) організаційний -  забезпечення чітких послідов
них дій між фахівцями різного профілю та лікарнями 
різного рівня надання медичної допомоги, єдиної термі
нології та уніфікованих форм ведення документації;

5) інтеграційний -  налагодження співпраці з про
відними науково-дослідними інститутами та герніо- 
логічними центрами України та інших країн.

Основними завданнями герніологічного центру є:
1) надання планової та екстреної спеціалізованої 

стаціонарної хірургічної допомоги хворим із грижами 
живота всіх видів, зосібна зі складними дефектами че
ревної стінки;

2) розробка та впровадження в практику сучасних 
методів діагностики, хірургічного лікування гриж жи
вота, профілактики їх виникнення, реабілітації хворих 
після оперативного лікування;

3) забезпечення моніторингу й аналізу показників 
ефективності лікування, якості життя, наявності усклад
нень у хворих, які були оперовані з приводу гриж живота 
у ранньому та пізньому післяопераційному періодах;

4) проведення науково-практичних конференцій, 
семінарів, майстер-^асів, тренінгів тощо для лікарів-хі-
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рургів Полтавської області, спрямованих на широке впро
вадження наукових досягнень у хірургії гриж живота;

5) розроблення відповідних локальних протоколів 
лікування та профілактики ускладнень хворих із гри
жами живота;

6) створення навчальних фільмів, презентацій для 
проведення локальних тренінгових занять у відповід-них 
структурних підрозділах лікувальних закладів області;

7) заняття з лікарями-інтернами з фаху «Хірургія» 
та лікарями-хір^гами під час тематичних курсів підви
щення кваліфікації;

8) надання консультативної допомоги лікарям ЛПЗ 
області з питань хірургічної тактики, лікування та 
особливостей ведення у післяопераційному періоді хво
рих із грижами живота;

9) участь у круглих столах, диспутах у засобах ма
сової інформації, радіо та телебачення.

Таким чином, вимоги до акредитованих або серти- 
фікованих центрів хірургії гриж живота та спеціалізо
ваних хірургів-герніологів повинні формуватися міжна
родними та національними герніологічними товарис
твами. Є велика потреба в тому, щоб національні та 
міжнародні грижові товариства розробляли та впровад
жували програми у своїх країнах для акредитації або 
сертифікації «грижових центрів», спеціалістів-герні- 
ологів. Організаця регіональних герніологічних центрів 
допоможе вплинути на громадські очікування щодо 
оптимізації та покращення результатів лікування паці
єнтів із грижами та підвищить якість навчання медич
ної спільноти. Дотримання вимог для акредитова-них чи 
сертифікованих «грижових центрів» та спеці-адістів- 
герніологів, позитивно вплине на якість операцій з 
приводу гриж живота.
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Summary: There is a justified needfor the development and 
implementation o f national and international herniological societies 
programs in their countries to establish, accredit and certify ‘hernia 
centers’ and herniologists. The requirements for accredited /  
certified centers o f abdominal hernia surgery and specialized 
herniological surgeons, which must be formed by international and 
national herniological societies, are indicated. The organization of
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regional herniology centers will help influence public expectations to 
optimize and improve the results o f treatment o f patients with 
hernias and improve the quality of education of the medical 
community. Adherence to the requirements for accredited or 
certified hernia centers and herniologists will improve the quality of 
abdominal hernia surgery.

Key  words: abdominal hernia, herniological society, 
hernia center, herniological surgeons.

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЇ В ГЕРНІОЛОГІЇ ПІД 
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хірургії
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Анотація: Висвітлені особливості вивчення значень 
термінів, які нині широко використовуються у  герніології, 
визначено необхідність перегляду окремих термінологічних 
аспектів. Надані сучасні зрозумілі трактування герніологічних 
терміноназв, уживання яких підвищить якість навчання 
студентів медичного факультету, лікарів-інтернів, а також 
слухачів при проходженні курсів тематичного вдосконалення 
на кафедрі хірургії. Пропонована термінологія може бути 
рекомендована для застосування в українській хірургії гриж 
животаю
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