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Заява про
Конфлікт інтересів



Выступающий
Заметки для презентации
Правець — гостре інфекційне захворювання, що викликається токсигенними штамами бактерії Clostridium tetani (C. tetani). l Спори C. tetani присутні в навколишньому середовищі незалежно від географічного розташування; вони потрапляють в організм через забруднені рани шкіри або пошкодження тканин, включаючи колоті рани. l Більшість зареєстрованих випадків правця пов’язані з народженням, вони трапляються в країнах з низьким рівнем доходу серед недостатньо вакцинованих матерів та їх новонароджених дітей, які виникають внаслідок негігієнічних пологів і абортів, а також поганої гігієни після пологів і догляду за пуповиною. l Хвороба залишається важливою проблемою охорони здоров’я в багатьох частинах світу, де програми імунізації є неоптимальними, особливо в найменш розвинених районах країн з низьким рівнем доходу.



Показання до екстреної профілактики правця
Травм із порушенням цілісності шкірних покривів і слизових оболонок;
відморожень й опіків (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та 
четвертого ступенів;

Проникних пошкодженнях шлунково-кишкового тракту;

Гангрени або некрозу тканин будь-якого етапу, абсцесах;

Укусів тваринами;

Пологів поза медичними закладами;

Позагоспітальних абортів.

Выступающий
Заметки для презентации
Особливо слід звернути увагу на рани які створюють анаєробні умови, враховуючи особливості воєнного часу, та затримки з наданням медичної допомоги, треба дуже обережно відноситись до правця, при чому війна і правець пов’язані між собою дуже щільно, до появи вакцинопрофілактики дуже багато медичних статей були присвячені правцю. Розказати про рани



Важливо своєчасно провести екстрену профілактику правця, яка передбачає:

Первинну хірургічну обробку рани;

Сворення імунологічного захисту.

Выступающий
Заметки для презентации
В екстреній імунопрофілактиці ми виділяєм два дуже важливих моменти:



Оцініть тип рани та проведіть відповідну первинну хірургічну обробку

-Чиста або забруднена
Слід вважати рани брудними, якщо вони забруднені брудом, ґрунтом, фекаліями або
слиною (наприклад, укуси тварин або людей). 

-Поверхнева, глибока і проникаюча (Проникаючі та колоті рани)
-Рани, що містять девіталізовані тканини (некротичні або гангренозні рани)
-Обмороження
- Переломи з відривом сухожилку
-Опіки

Бойові рани схильні до розвитку правцю у зв'язку зі значним ступенемзабруднення
бактерією Clostridium tetani.



Первинна хірургічна обробка
бойових ран

Обмежений поздовжній розріз.
Очистити рани, видалити бруд, залишки
одежі, сторонній матеріал, а також
видалити або очистити некротизовані
тканини
Зрошування.
ЗАЛИШІТЬ РАНУ ВІДКРИТОЮ — БЕЗ 
ПЕРВИННОГО ЗАКРИТТЯ.
Антибіотики і профілактика
правця.Накладіть шину для 
транспортування (забезпечте знеболення).



Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати:
(Схема вибору профілактичних засобів для проведення екстреної профілактики
правця (Наказ МОЗ України від 05.08.99 р. №198) 

АДП-М – адсорбований дифтерійно-правцевий анатоксин зі зменшеним вмістом
антигенів.

ППЛІ – протиправцевий людський імуноглобулін, який виготовляють з крові людей, 
які мають повний курс щеплень від правця і здійснюють ревакцинацію кожні 10 років. 
Одна профілактична доза ППЛІ вміщує 250 міжнародних одиниць (МО).



Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять
вакциною АДП-М у віці 26 років



Рекомендації
Наказу МОЗ України від 05.08.99 р. №198

Выступающий
Заметки для презентации
При наявності підтвердженної вакцінації та Понад 5 років понад п’яти років вводять 0,5 мл АДС-М, і все, однак ми чудово розуміємо, що зазвичай ніяких документів щодо вакцінації в них не має



Рекомендації СDC

Введення 0,5 мл в/м правцевого анатоксину в разі невпевненості щодо імунізації від правцю, застосуванні для імунізації
менше трьох доз вакцини або >5 років з моменту отримання останньої дози. 

Введення 250 - �500 Од в/м протиправцевого імуноглобуліну в окремо� му шприці і в іншу ділянку тіла, ніж анатоксин, 
якщо немає впевне� ності щодо попередньої протиправцевої імунізації або застосуван� ня менше трьох доз вакцини. 



Для екстреної імунопрофілактики правця рекомендується використовувати:

АДП-М – вводити глибоко внутрішньом’язово в ділянку дельтоподібного м’яза в
кількості 0,5 мл або 1,0 мл. (разова доза). Перед введенням ампулу ретельно струсити
до одержання гомогенної суспензії

Выступающий
Заметки для презентации
Відповідно до СДС в наявності є більша кількість вакцин для іммунізації в тому числі і екстреної



Екстрена профілактика правцю
Повний курс імунізації АДП-М-анатоксином для дорослих складається з
трьох щеплень по 0,5 мл кожне з інтервалом 4 тижні між 1 та 2 дозами та 6 
місяців — між 2 та 3 дозами, ревакцинація через рік, і надалі кожні 10 
років.

Два щеплення за звичайною схемою імунізації (для дорослих та дітей) та
одне щеплення у разі скороченої схеми імунізації для дорослих.

У разі наявності ран, що піддаються зараженню («інфікована рана»), 
вводять ППЛІ.



Використання ППЛІ
Оцініть необхідність введення ППЛІ для профілактики.
ППЛІ забезпечує тимчасовий імунітет, безпосередньо надаючи
антитоксин

ППЛІ може допомогти видалити незв’язаний правцевий токсин, але не 
може нейтралізувати токсин, який уже зв’язаний з нервовими
закінченнями. 

Особи, які мають забруднені та опікові рани і не вакциновані, або не
отримали первинну серію вакцин, що містять правцевий анатоксин, 
повинні отримати ППЛІ  для профілактики. 

Доза ППЛІ  для профілактики становить 250 МО внутрішньом’язово. 

Особи з ВІЛ-інфекцією або важким імунодефіцитом, які мають
контаміновані рани (включаючи незначні рани), також повинні отримати
ППЛІ, незалежно від вакцинального анамнезу. 



Антибіотики

Антибіотики для профілактики правця не використовують

Відповідно до досліджень використання антибіотиків ні як не впливає на 
ризик розвитку правцю

Однак, не слід забувати, що антибіотики можуть бути використані для 
контамінованих ран



Пацієнт 22 роки
ТРО
Підчас чергування порізав ногу о колючий дріт на 
рівні наружної щиколотки 

На блок посту був відразу накладений джгут (не 
показаний в цьому випадку) 

Доставлений до приймального відділення

Рана зашита, давлюча пов’язка, вакцинація не 
проводилась

Клінічний випадок

Выступающий
Заметки для презентации
Tetanus is an acute infectious disease caused by toxigenic strains ofthe bacterium Clostridium tetani (C. tetani).l The spores of C. tetani are present in the environment irrespective ofgeographical location;; they enter the body through contaminatedskin wounds or tissue injuries including puncture wounds.l The majority of reported tetanus cases are birth-associated,occurring in low income countries among insufficiently vaccinatedmothers and their newborn infants, following unhygienic deliveriesand abortions and poor postnatal hygiene and cord care practices.l The disease remains an important public health problem in manyparts of the world where immunization programmes are suboptimal,particularly in the least developed districts of low income countries.



Пацієнтка 38 років

Цивільна

Кульові поранення з Пістолету Макаров
-Права та ліва руки
-Права молочна залоза
-Поранення під ліву скроню з кульовим каналом до правої 
лопатки

-В операційній проведено ПХО ран з широким відкриттям ран

-Екстрена імунізація 1,0 мл АДС-М та 250 МО ППЛІ
-Призначені антибіотики, інфузійна терапія

Клінічний випадок

Выступающий
Заметки для презентации
Tetanus is an acute infectious disease caused by toxigenic strains ofthe bacterium Clostridium tetani (C. tetani).l The spores of C. tetani are present in the environment irrespective ofgeographical location;; they enter the body through contaminatedskin wounds or tissue injuries including puncture wounds.l The majority of reported tetanus cases are birth-associated,occurring in low income countries among insufficiently vaccinatedmothers and their newborn infants, following unhygienic deliveriesand abortions and poor postnatal hygiene and cord care practices.l The disease remains an important public health problem in manyparts of the world where immunization programmes are suboptimal,particularly in the least developed districts of low income countries.



Проводити планову імунізацію з охопленням максимальної кількості 
людей (ЗСУ, ТРО інші підрозділи)

Так як зазвичай при отриманні бойової травми пацієнти не мають ніяких 
записів і не можуть підтвердити вакцинальний статус, усіх пацієнтів 
треба розглядати як не вакцинованих

Лікування бойової рани повинно включати максимальне відкриття 
тканин, рання імунопрофілактика

Выступающий
Заметки для презентации
Tetanus is an acute infectious disease caused by toxigenic strains ofthe bacterium Clostridium tetani (C. tetani).l The spores of C. tetani are present in the environment irrespective ofgeographical location;; they enter the body through contaminatedskin wounds or tissue injuries including puncture wounds.l The majority of reported tetanus cases are birth-associated,occurring in low income countries among insufficiently vaccinatedmothers and their newborn infants, following unhygienic deliveriesand abortions and poor postnatal hygiene and cord care practices.l The disease remains an important public health problem in manyparts of the world where immunization programmes are suboptimal,particularly in the least developed districts of low income countries.
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