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Аннотация. Авторы провели анализ 110 историй болезни больных гастроэнтерологического профиля с
точки зрения выживаемости знаний пропедевтики внутренних болезней и полноты описания статуса больных. Отмечено, что в большинстве случаев происходит неполный сбор анамнеза, особенно истории жизни,
профессиональных, пищевых особенностей. Недостаточно полно выписан раздел осмотра больного. Но особенно много упущений при описании физикальных данных. Происходит перекос в сторону современных инструментальных и лабораторных обследований, хотя достаточно значимые сведения о больном можно получить при проведении пальпации, перкуссии и аускультации живота.
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У підручниках з пропедевтики внутрішніх хвороб
розділу, присвяченому вивченню методів обстеження травної системи відводиться, в середньому,
від 1/5 до 1/4 об'єму. Найбільша кількість годин практичних занять, лекцій та обсягів підручників відводиться серцево-судинній системі. Це закономірно
пов'язано з широкою поширеністю даної патології,
високою смертністю, домінуючою в структурі загальної смертності, ранньої інвалідизації хворих [3]. У той
же час, поширеність гастроентерологічної патології
перевищує кардиальну, за деякими літературними
даними, досягаючи 60-80% дорослого населення. А
щодо впливу на якість життя, рівних патології травної
системи немає [2].
Основна мета курсу пропедевтики – навчити студентів застосовувати основні та додаткові методи діагностики захворювань. Отримані на 2-му і 3-му курсі
знання студенти закріплюють на курсах факультетської, госпітальної терапії та виробничої практики [1].
Розвиток сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження привів до того, що багато
молодих лікарів при діагностиці захворювань внутрішніх органів і, особливо, органів травлення стали
менше уваги приділяти основним методам дослідження: анамнестичній частині, огляду і фізикальним
методам – пальпації, перкусії, аускультації [4].
Наш щоденний практичний досвід переконує в
тому, що незважаючи на відносну легкість в застосуванні і уявну ретроградність, ці клінічні методи залишаються найважливішою невід'ємною частиною діагностичного процесу. У лекційному курсі, на практичних заняттях і під час проходження виробничої
практики співробітники кафедри пропедевтики навчають студентів правилам розпитування хворих,
вмінню характеризувати і деталізувати отримані скарги, зв'язати ті чи інші симптоми з попереднім життям пацієнта, особливостями харчування, факторами
ризику, трудової діяльності, сімейним анамнезом [5].
Ці відомості відображаються в історії хвороби в
розділах «Скарги», «Історія цього захворювання» і
«Історія життя». Особлива увага приділяється огляду
хворого. Підкреслюється значення всіх, навіть найдрібніших деталей – ходи, постави, виразу обличчя і т.

д. Найбільш складна частина дослідження – фізикальні методи. Якщо в діагностиці захворювань серцево-судинної системи провідне значення має аускультація, то при діагностиці гастроентерологічної патології найбільш незамінним методом є пальпація.
Хоча перкусія та аускультація мають свою досить вагому нішу.
З метою виявлення «виживання знань» ми провели аналіз 110 історій хвороби хворих гастроентерологічного профілю в терапевтичному та приймальному відділеннях Сімферопольської міської лікарні
№7 для оцінки якості розділів дослідження хворого.
У розділі «Скарги хворого» в більшості випадків немає докладного опису больового синдрому, повязанного по часу зв'язку з прийомом їжі. Диспепсичні скарги перераховані, але немає повної характеристики,
зв'язку скарг один з одним. Не вказуються умови зменшення або зникнення нудоти, блювоти, печії і т. д.
В анамнестичних розділах часто не відображені
початкові прояви хвороби, особливості її перебігу, не
вказується попереднє лікування і його ефективність,
результати попередніх методів дослідження. Сімейний, трудовий анамнез, виробничі шкідливості, особливо у осіб старшого віку, абсолютно не відображаються. У разі, якщо пацієнт працює вказується лише
спеціальність. У більшості випадків не відбивається
режим і характер харчування, харчові пристрасті,
вживання гострої, гіркої, смаженої їжі, приправ і спецій, що має особливе значення для гастроентерологічних хворих.
При описі шкідливих звичок найбільш часто зустрічаються записи «звичні інтоксикації заперечує»
або «палить», «алкоголь вживає помірно або зловживає». Ні в одній з історій ми не побачили вказівку на
кількість випалених сигарет, міцність, тривалість паління. При описі вживання алкоголю не вказується
частота, доза, характер напоїв. У розділі «Органи травлення» навіть у гастроентерологічних хворих не
представлена перкусія та аускультація живота.
Тим часом, перкусія живота дає важливу інформацію про стан травної системи, про наявність рідини в
черевній порожнині, метеоризмі. Перкусія дозволяє
визначити розміри печінкової і селезінкової тупості,
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наявності рідини, пухлин. Аускультація дозволяє оцінити характер кишкової перистальтики, непрохідність, наявність спайок, судинних порушень і ін. Пальпація живота вважається однією з найважчих завдань клінічної діагностики.
Деякі лікарі вважають, що пальпація живота належить вже історії лікарського мистецтва, а не практиці.
На нашу думку, правильно проведена пальпація дозволяє визначити деякі види патології на доклінічному етапі. Пальпація дозволяє визначити форму, розміри, болючість, рухливість органів, дозволяє виявити симптоми подразнення очеревини. Але щоб
отримати надійні відомості про хворого необхідно не
тільки знати методику і техніку пальпації живота, а й
ретельно відпрацьовувати її біля ліжка хворого.

У більшості історій хвороби опис пальпації зводиться до «живіт м'який, безболісний або помірно болючий в якій-небудь області». Зовсім не згадується
глибока ковзна топографічна пальпація по Образцову-Стражеско. Аналіз лікарських помилок переконує, що нехтування основними методами діагностики часто і є причиною помилок. Не завжди є можливість, час для проведення дорогих, іноді шкідливих
методів дослідження. При проходженні курсів підвищення кваліфікації та сертифікації лікарів терапевтів
і гастроентерологів необхідно приділити увагу простим, на перший погляд, фізичним методам обстеження – розпитуванню, пальпації, перкусії, які до цих
пір не втратили свого значення в діагностичному пошуку. Практичним лікарям необхідно повертатися до
основ пропедевтики для правильного орієнтування в
постановці діагнозу.
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