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Привітання
Організаторам, учасникам і гостям науково-практичної конференції
«Медичне забезпечення антитерористичної операції:
науково-організаційні та медико-соціальні аспекти
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із проведенням конференції.
Працюючи в районі бойових дій на Сході України, медики першими
приймають на себе тягар людських втрат і горя, до останнього
борючись за життя наших воїнів і мирних жителів.
Завдяки високому патріотизму волонтерів, професійній
майстерності медиків і військовослужбовців підвищено ефективність
медичного забезпечення військ, проведено модернізацію їх
матеріально-технічної бази.
Переконаний, що надійна робота, цікаві дискусії та прийняті
учасниками конференції рішення сприятимуть поліпшенню медичного
захисту всіх, хто боронить суверенітет і територіальну цілісність
України на передовій збройного протистояння.
Бажаю всім успіху на цьому шляху та якнайшвидшого наближення
миру.
Петро ПОРОШЕНКО
14 червня 2016 р.
м . Київ
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Шановні друзі!
Сердечно вітаю вас із початком роботи конференції!
Здоров’я та життя наших захисників територіальної цілісності
та суверенітету України, громадян, чию долю зачепила російська
агресія на Сході країни, і надалі залишатимуться під пильною увагою
Уряду.
Тісна співпраця науки та медичної практики, громадянського
суспільства, світової спільноти є запорукою розв’язання складних
проблем медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного
населення в районі проведення антитерористичної операції.
Здійснюється детальний збір інформації, проводиться
оперативний аналіз показників діяльності державної та відомчих
систем охорони здоров’я, що дає змогу своєчасно виявляти проблеми
медичного забезпечення громадян і вживати адекватних запобіжних
заходів.
Однією з найважчих проблем, з якою зіткнулося суспільство,
є повернення військовослужбовців і громадян, які зазнали
психотравмуючого впливу російської агресії, до подальшої служби та
трудової діяльності.
Упевнений, що результатом роботи конференції стануть
ті рішення та напрацювання, що визначать оптимальні шляхи
розв’язання зазначеної та інших проблем. Наш спільний обов’язок –
дбати за наших громадян!
З повагою
Прем’єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН
14 червня 2016 р.
м . Київ
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Привітання від Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я
Перш за все хочу подякувати організаторам конференції – насамперед
керівництву Міністерства оборони України та НАМН України – за організацію цього важливого заходу.
Уже третій рік в Україні триває війна, на якій ми втратили тисячі людських життів, у тому числі 50 медичних працівників. (Хвилина мовчання).
У кожної війни є два боки. Один – героїзм захисників кордонів власної
держави, інший бік – намагання зберегти життя кожного солдата чи офіцера, кожного медичного працівника, який готовий ризикувати власним
життям заради захисту своєї Батьківщини. Тож саме військова медицина
та цивільна медицина – спільними зусиллями та єдиним ешелоном – є
тим підрозділом державної політики, що один єдиний несе відповідальність за збереження військового потенціалу нашої держави.
Без потужної військової медицини, дієвої системи реабілітації, ефективної системи підготовки військових медиків, належної системи парамедицини не буде потужної держави. Ще 2,5 року тому військова медицина, як і військова галузь загалом, перебували у статусі другорядних
додатків до державної політики. Окремі політики і навіть міністри оборони не вважали за потрібне розвивати військові шпиталі. Було знищено
військовий вишкіл у медичних вищих навчальних закладах. Врешті, політика держави, яка не прагнула захищати свої інтереси і навіть власну
безпеку, спричинили повну неготовність України до військових дій. Тож
сьогодні кожен з нас має зробити важливі висновки: що в першу чергу
має бути зроблено на законодавчому рівні, на рівні постанов Кабінету
Міністрів України – створення методологічної навчальної бази (зокрема
видання підручників та атласів для військових лікарів) тощо.
Ми маємо сьогодні зробити все для того, щоб наші діти, онуки, правнуки ніколи не зіткнулися з проблемами слабкої держави, яка неспроможна себе захистити: адже саме така держава притягує до себе зазіхання тих, кому кортить накласти лапу на її територію.
Сподіваюсь на плідну роботу учасників конференції та конструктивну резолюції по завершенні цього важливого заходу.
Також напередодні Дня медичного працівника хочу привітати всіх
працівників охорони здоров’я з професійним святом і побажати здобутків у вашій надзвичайно важливій діяльності.
Ольга Богомолець,
народний депутат України,
голова Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я,
д-р мед. наук, професор
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Передмова
Сьогоднішня конференція є першим з початку бойових дій на Сході України
міжвідомчим науково-практичним заходом з проблем медичного забезпечення
населення і військовослужбовців у зоні антитерористичної операції. Маємо нагальну потребу проаналізувати досвід вітчизняної медицини, набутий у ході цієї
війни, та запропонувати оптимальну модель надання допомоги пораненим від
поля бою і до рівня високоспеціалізованої медичної допомоги.
НАМН України отримала перший досвід надання медичної допомоги в умовах масового надходження поранених ще під час Революції гідності в лютому –
квітні 2014 року. Допомога нашим військовим формуванням з боку установ
НАМН України не обмежується лише наданням медичної допомоги пораненим
і хворим військовослужбовцям.
Зокрема станом на сьогодні:
– закладами НАМН України та окремими співробітниками на потреби армії
перераховано коштів і передано ліків і майна на суму більше 2 млн грн;
– споряджено та передано до зони АТО 5 автомобілів швидкої медичної
допомоги;
– у закладах НАМН України лікувалися понад 64 869 хворих із Донецької
та Луганської областей, із них 25 136 госпіталізовано;
– проліковано та проконсультовано 4 636 учасників АТО, з них 1 850 госпіталізовано;
– працівниками системи НАМН України проконсультовано у військових
шпиталях 1061 пораненого в зоні АТО;
– створено академічну госпітальну базу на 550 ліжок, яку планується розширити до 1000;
– на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» створено відділення
для психологічної реабілітації, де надано допомогу більше 450 постраждалим.
Крім того, фахівцями ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» та Міжнародної організації екологічної медицини закуп
лено за власні кошти та передано для потреб Національної гвардії України:
– 20 сучасних захисних комплектів (бронежилетів 5-го класу та кевларових
касок ізраїльського виробництва);
– тепловізор 3-го покоління виробництва США (вартість 152 тис. грн),
комплекс польового радіотехнічного захищеного зв’язку з 9 терміналами (вартість 152 тис. грн), а також модернізовано 6 снайперських гвинтівок «Рекорд-1».
Також створено:
– оперативний штаб із надання допомоги пораненим у зоні АТО;
– систему мобільних бригад, що перебувають у готовності до виїзду на допомогу пораненим; резерв волонтерів-лікарів (більше 77 хірургів, травматологів, анестезіологів, готових виїхати в зону АТО для підкріплення медичних закладів 2-го рівня).
Укладено угоди про співпрацю щодо надання високоспеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги між НАМН України та Національним військово-медичним клінічним центром «ГВКГ» Міноборони України, Центральним госпіталем військово-медичного управління СБУ, Центральним клінічним
госпіталем ДПС України, Центральним госпіталем МВС України.
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З початком бойових дій на Сході України державою терміново вжито заходи,
висока активність волонтерських і громадських організацій дозволили певною
мірою організувати медичне забезпечення сил АТО і цивільного населення Донецької та Луганської областей. Отже, існуюча модель медичного забезпечення
населення і військовослужбовців у зоні АТО сформувалася стихійно, що ставить під сумнів її медичну та економічну ефективність. І досі залишається чимало проблем, що мають значну наукову складову.
Однак наукова співпраця НАМН України та медичних служб сил оборони
практично не вийшла за рамки спільної розробки Воєнно-медичної доктрини
України та окремих військово-медичних розробок. Величезний науковий потенціал Академії залишається не витребуваним у вирішенні проблем медичного
забезпечення різних категорій громадян у зоні АТО. Тому активізація співпраці НАМН України та медичних служб силових міністерств і відомств є одним
із завдань конференції: «Медичне забезпечення антитерористичної операції:
науково-організаційні та медико-соціальні аспекти».
У виступах численних доповідачів на конференції відобразилися основні
вектори, за якими потребує удосконалення надання медичної допомоги в зоні
АТО, зокрема:
– напрацювання нормативно-правової бази взаємодії державної та відом
чих систем охорони здоров’я;
– мінімізація небойових втрат особового складу;
– організація надання медичної допомоги на догоспітальному етапі;
– формування наукової та інформаційно-аналітичної складової для оцінки
– ситуації та прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
– застосування сучасних організаційних і лікувально-діагностичних технологій на етапах лікувально-евакуаційного забезпечення населення та військовослужбовців;
– удосконалення санітарно-гігієнічних та епідеміологічних заходів у зоні АТО;
– розбудова системи медико-психологічної реабілітації демобілізованих
учасників АТО.
Конференція стала не лише майданчиком для погодження позицій усіх учасників складної системи медичного забезпечення громадян на Сході України, але
й реальним втіленням і певною мірою взірцем координації зусиль різних гілок
влади, вітчизняної науки і громадянського суспільства на користь загальної
справи – надання медичної допомоги хворим і пораненим у зоні АТО.
Публікації за матеріалами доповідей учасників конференції та окремі доповіді цього збірника являють собою значну наукову цінність і стануть надійним
підґрунтям для розбудови оптимальної моделі медичного забезпечення громадян України у зоні АТО і в надзвичайних ситуаціях у цілому.
Матеріали цього видання, безумовно, будуть корисними і для фахівців із
бойового застосування військ, соціально-психологічної роботи у військах, логістики тощо.
Віталій Цимбалюк,
Президент НАМН України, д-р мед. наук,
професор, академік НАМН України
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СТАН ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В РІЗНІ ПЕРІОДИ
Верба А. В.
Військово-медичний департамент Міністерства оборони України

Резюме. У статті розглядаються проблемні питання медичного забезпечення військовослужбовців під час антитерористичної операції, а також причини, що призвели до їх виникнення. Висвітлюються заходи, що вживаються
Міністерством оборони України для поліпшення стану медичного забезпечення
військ. Акцентується увага на необхідності опрацювання та затвердження базових нормативно-правових актів щодо медичного забезпечення військовослужбовців у мирний час, під час кризових ситуацій, що загрожують національній
безпеці, та в особливий період. Наголошується на необхідності формування сучасної організаційно-штатної структури медичної служби Збройних Сил
України та всебічного забезпечення потреб військово-медичних служб.
Ключові слова: медичне забезпечення, військово-медична служба, система
лікувально-евакуаційних заходів.
Вступ. На початку третього тисячоліття Україна, її громадяни та армія виявилися втягнутими у збройний конфлікт на території власної держави, що має
ознаки гібридної війни та включає в себе відкриті бойові дії різної інтенсивності, диверсійно-розвідувальні операції, сепаратизм, інформаційну війну та економічне протистояння на регіональному та міжнародному рівнях [1]. Цей конфлікт, що супроводжується значними людськими жертвами і завдає величезних
матеріальних, фінансових, соціальних і психологічних збитків нашій державі
та її громадянам, виявив низку серйозних проблем у медичному забезпеченні
військ і викликав необхідність проведення детального їх аналізу та вжиття адекватних заходів.
За останніми даними, починаючи з середини квітня 2014 року в зоні збройного конфлікту на Сході України загинуло понад 9 тисяч осіб і більш як 21 тисяча
осіб отримали поранення [2]. Серед військовослужбовців усіх силових структур
найбільших втрат зазнали Збройні Сили (ЗС) України, де безповоротні втрати
становлять 2436 осіб, із них бойові – 2041, а санітарні втрати – 8173 особи, із
них бойові – 6497 [3]. Привертає увагу той факт, що переважну більшість загиб
лих і поранених під час конфлікту становлять мирні громадяни, кількість яких
серед загиблих сягає 73,2%, а серед поранених – 60,1%. Перевага числа вбитих
і поранених цивільних осіб над військовослужбовцями є однією із характерних
особливостей гібридної війни.
Стан системи військової охорони здоров’я в нашій державі, її проблеми і
тенденції розвитку, стан медичного забезпечення в антитерористичній операції
(АТО) вже неодноразово аналізувалися та висвітлювалися на службових нарадах, зборах керівного складу медичної служби, конференціях та у спеціалізованих виданнях [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. Вжиті Міністерством оборони України (МО України) та органами управління медичним забезпеченням різних рівнів
заходи дозволили суттєво поліпшити стан медичного забезпечення військ, проте
повністю вирішити наявні проблеми не вдалося.
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Метою роботи є аналіз стану медичного забезпечення військ під час АТО
та практичних дій органів управління медичним забезпеченням щодо подолання проблем медичного забезпечення військ у різні періоди, а також визначення
напрямів і шляхів його вдосконалення.
Об’єкт дослідження: система медичного забезпечення військ.
Предмети дослідження: організація медичного забезпечення військ під час
АТО, сили і засоби медичних служб ЗС України та інших військових формувань.
Методи досліджень: бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу.
Матеріали досліджень: чинні нормативно-правові акти та керівні документи щодо організації медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань, матеріали науково-практичних конференцій, зборів керівного
складу медичної служби, наукові публікації за темою, оперативна статистична
інформація.
Результати та їх обговорення. Досвід застосування ЗС України в АТО виявив
ряд серйозних проблем у стані їх медичного забезпечення, які негативно впливають на своєчасність та якість надання медичної допомоги пораненим, їх евакуацію
та лікування. Найважливіші з них стали результатом хронічного недофінансування
медичної служби, а саме: недостатність сучасних індивідуальних засобів медичного
захисту у військовослужбовців і відповідного медичного майна, відсутність броньованих санітарних транспортних засобів для вивезення поранених з поля бою та авіаційних засобів медичної евакуації, недостатня кількість евакотранспортних засобів
у медичних підрозділах військових частин і з’єднань; моральна та фізична застарілість комплектно-табельного оснащення медичної служби.
Поряд з вищезазначеними залишаються невирішеними питання організаційного характеру. Незважаючи на наявність детальних та обґрунтованих розрахунків і напрацювань у військових частинах і з’єднаннях, досі не запроваджена
сучасна організаційно-штатна структура медичних підрозділів; існуюча система
підготовки військово-медичних фахівців та її можливості не забезпечують потреб військ; не вирішені питання формування на стратегічному рівні єдиного
повноцінного органу управління медичним забезпеченням ЗС України; не завершене нормативно-правове врегулювання взаємодії медичних служб ЗС України
та інших військових формувань між собою та з системою цивільної охорони
здоров’я. Як наслідок, терміни та якість надання медичної допомоги пораненим
на полі бою та ранніх етапах медичної евакуації (ЕМЕ), організаційні форми медичного забезпечення військ далеко не завжди відповідали сучасним вимогам.
На стан медичного забезпечення впливають насамперед характер бойових
дій та оперативна побудова військ. Військові підрозділи в районах проведення АТО переважно діють розосереджено, на окремих напрямках. Вони формуються невеликими за чисельністю та різновідомчими за підпорядкуванням,
без прив’язування до будь-яких штатів (блокпости, мотоманеврені групи, ротні,
батальйонні та спеціальні тактичні групи тощо).
За інтенсивністю бойових дій та політичними процесами на міжнародному
рівні в перебігу збройного конфлікту можна виділити три періоди, а саме:
перший період (квітень-вересень 2014 р.) характеризувався поступовим
зростанням протистояння, яке в серпні – вересні переросло у збройний конфлікт
середньої інтенсивності. Закінченням цього періоду можна вважати підписання
угоди про перемир’я, після чого інтенсивність бойових дій значно зменшилась;
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другий період (вересень 2014 р. – лютий 2015 р.) характеризувався поступовим відновленням інтенсивності бойових дій зі значним зростанням їх у січні – лютому 2015 року. Його закінченням можна вважати виконання протоколу
про незастосування важкого озброєння;
третій період (з березня 2015 р. по теперішній час) характеризується низькою інтенсивністю бойових дій з періодичними їх загостреннями та активною
розвідувально-диверсійною діяльністю.
Особливістю цього збройного конфлікту стало широке використання ракетно-артилерійських систем, у зв’язку з чим у структурі санітарних втрат переважають осколкові поранення – 56,7%. Питома вага множинної та поєднаної
травми становить 27,4%. За анатомічною локалізацією переважають поранення
кінцівок – 57,1%; значно збільшилася кількість поранень і травм голови – 26,6%,
переважно за рахунок мінно-вибухової травми. Відносно невелика кількість поранень у груди (7,0%) та живіт (5,5%) пояснюється застосуванням засобів індивідуального захисту. Водночас такі поранення відносяться до найтяжчих поранень і в структурі причин смерті на госпітальному етапі посідають провідне
місце – 46%.
Структура санітарних втрат за тяжкістю уражень виглядає таким чином: легкі ураження – 47,3%, середньої тяжкості – 42,3%, тяжкі та вкрай тяжкі – 10,4%.
У результаті досліджень та порівняння структури санітарних втрат в інших
збройних конфліктах (Афганістан, Чечня) встановлено, що тяжкі та вкрай тяжкі
поранені становили значно більшу частку (20–30%) від загальних санітарних
втрат, а тому низька частка тяжкопоранених, що надходять на ЕМЕ, має розглядатись як суттєвий недолік організації системи ЛЕЗ у зоні проведення АТО
та може свідчити про несвоєчасне й неповне надання медичної допомоги, затримку евакуації тощо.
Система ЛЕЗ в АТО формувалась і змінювалася залежно від умов оперативно-тактичної обстановки на базі військово-медичних служб і військових закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) із широким залученням системи цивільної охорони
здоров’я як у районах збройного конфлікту, так і поза його межами.
У першому періоді АТО відбулося формування системи ЛЕЗ, основу якої
становили: на блокпостах – лікарі загальної практики – сімейної медицини або
фельдшери чи санітарні інструктори без евакотранспортних засобів; у базових
таборах – лікарсько-сестринські бригади (медичні групи, які були забезпечені
спеціальними та/або санітарними автомобілями типу АП-2, УАЗ-3968 або «Газель»; на окремих напрямках – бригади швидкої медичної допомоги системи
цивільної охорони здоров’я, які надавали першу медичну, долікарську або першу лікарську допомогу.
Госпітальні етапи надання медичної допомоги та лікування поранених були
розгорнуті в три ешелони:
перший ешелон (30-100 км від зони АТО) – військові мобільні госпіталі
(ВМГ) та цивільні ЗОЗ, що розташовані поблизу районів проведення АТО, забезпечували надання кваліфікованої допомоги та проведення невідкладних заходів спеціалізованої медичної допомоги з подальшою евакуацією поранених;
другий ешелон (150-300 км від зони АТО) представлений на південному евакуаційному напрямку Дніпропетровським військовим госпіталем та Дніпропетровською обласною клінічною лікарнею ім. І. І. Мечнікова, на північному –
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Військово-медичним клінічним центром (ВМКЦ) Північного регіону. Зазначені
ЗОЗ, маючи можливість надання спеціалізованої медичної допомоги, реально
виконували функцію евакуаційних госпіталів – переважна більшість поранених
після надання допомоги та стабілізації стану були в подальшому евакуйовані в
тил країни;
третій ешелон (тил країни) представлений Національним військово-медичним клінічним центром (НВМКЦ), ВМКЦ регіонів, військовими госпіталями
(ВГ), багатопрофільними лікарнями МОЗ України та клінічними ЗОЗ Національної академії медичних наук (НАМН) України, де надавалася спеціалізована
і високоспеціалізована медична допомога та проводилося спеціалізоване лікування поранених і травмованих.
Основними проблемними питаннями системи ЛЕЗ цього періоду, які значно
загострилися при зростанні інтенсивності бойових дій у червні – вересні, були
відсутність єдиної системи медичного забезпечення АТО; недостатня підготовка
особового складу військ з надання першої медичної допомоги в порядку самота взаємодопомоги; недостатнє кадрове та матеріальне забезпечення медичної
служби військових частин і з’єднань; гостра нестача евакуаційного транспорту,
особливо броньованого, неможливість широкого використання аеромедичної
евакуації внаслідок застосування противником зенітно-ракетної зброї; необізнаність цивільних медиків у зоні конфлікту та мобілізованих медичних працівників у питаннях воєнної медицини та надання медичної допомоги пораненим
з бойовою та мінно-вибуховими травмами; недостатність матеріального забезпечення ВМКЦ та ВГ, яка компенсувалася за рахунок волонтерської допомоги.
У другому періоді відбулася відносна стабілізація бойових дій та формування лінії розмежування, що дозволило проводити планову роботу з удосконалення системи медичного забезпечення в АТО.
У цей період проявилися прорахунки, допущені під час мобілізації
військовозобов’язаних, значна частина яких надійшла до військ необстеженими,
що в подальшому призвело до стрімкого зростання госпіталізованої захворюваності, необхідності проведення стаціонарного лікування та військово-лікарської
експертизи. Також велика кількість поранених, які з’явилися наприкінці першого періоду, потребували тривалого спеціалізованого лікування, протезування та
реабілітації. У той час дещо скоротилися обсяги волонтерської допомоги.
Враховуючи особливості та характер бойових дій, сили та засоби медичних
рот бригад були механічно розділені між окремими бойовими підрозділами
й були не в змозі виконувати свої функції як цілісний медичний підрозділ та
організувати надання першої лікарської допомоги і проводити невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги. Ці функції взяли на себе ВМГ та цивільні
ЗОЗ першого ешелону госпітальної допомоги. Водночас ВМГ перебрали на себе
основне навантаження першого ешелону госпітальної допомоги. У цей період
остаточно сформувались евакуаційні напрямки за відповідними секторами.
Відбулося покращення кадрового та матеріального забезпечення медичної
служби військової та госпітальної ланок.
Більше уваги стало приділятися військово-медичній підготовці особового
складу військ і спеціальній підготовці кадрових та мобілізованих військових
лікарів з питань тактичної медицини. За сприяння волонтерів частина військовослужбовців була забезпечена аптечками індивідуальними зразка військ НАТО
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або іншими сучасними засобами надання першої медичної допомоги з проведенням тренінгів щодо їх застосування. Наказом Генерального штабу ЗС Украї
ни було затверджено новий склад аптечки індивідуальної відповідно до стандартів НАТО. Опрацьовані та введені в дію нові норми комплектно-табельного
майна медичної служби військових частин і з’єднань.
Для формування єдиних підходів щодо надання медичної допомоги та лікування поранених і хворих військовослужбовців опрацьовано та затверджено
в установленому порядку низку нормативно-правових документів щодо медичного забезпечення військ, зокрема Доктрину медичного забезпечення Збройних
Сил України [14], Керівництво з медичного забезпечення Збройних Сил України
[15], Вказівки з військово-польової хірургії та військово-польової терапії. Також
внесено зміни до Положення про військово-лікарську експертизу військовослужбовців, зокрема щодо впорядкування медичних критеріїв відбору на військову службу.
Вжито заходів щодо формування сучасної системи військово-медичної освіти в державі, зокрема вдосконалено зміст навчального процесу в Українській
військово-медичній академії (УВМА), створено навчальну медичну роту для
підготовки санітарних інструкторів, сформовані та почали підготовку мобілізаційного резерву медичної служби центральні курси підготовки медичного складу, розроблено, затверджено та впроваджено у практику Стандарт підготовки
військовослужбовців з тактичної медицини.
Розпочався перехід в орієнтації хірургічної допомоги на ЕМЕ за видами на
рівневу структуру. В умовах недосконалої організаційно-штатної структури медичних підрозділів і частин та залучення в систему ЛЕЗ цивільних закладів охорони здоров’я такий підхід дозволив ешелонувати медичну допомогу за рівнями
виходячи з лікувально-діагностичних можливостей конкретних військових і цивільних ЗОЗ за напрямом евакуаційного потоку.
Недоукомплектованість військової ланки медичної служби викликала необхідність її підсилення, що було вирішено шляхом створення на базі ВМКЦ регіонів і ВГ 32 лікарсько-сестринських бригад у складі: два хірурги, лікар-анестезіолог і дві медичні сестри. Бригадам надавалися автоперев’язувальні (АП-2)
і санітарні автомобілі для евакуації поранених. Лікарсько-сестринські бригади,
потрапивши в підпорядкованість командувань секторів, включалися до кожного
підрозділу, який направлявся в зону бойових дій, що можна розцінювати як використання не за призначенням, і в подальшому вони зазнали значних людських,
матеріальних і технічних втрат.
Більш широко почали використовуватися медичні спеціалізовані групи підсилення на базі цивільних ЗОЗ. У другому ешелоні відбулося фактичне розгортання роботи територіальних госпітальних баз без їх юридичного оформлення,
зокрема створено координаційні центри, налагоджено систему сортування поранених у місцях доставки (аеродромах), залучено до надання медичної допомоги
спеціалізовані ЗОЗ.
Водночас покращення показників надання першої медичної допомоги пораненим і зменшення часу їх евакуації з поля бою призвело до збільшення
кількості тяжкопоранених на вхідному потоці в госпітальній ланці (14,5%) і, як
наслідок, зростання госпітальної летальності до 1,2%. Структура поранень за
характером та локалізацією в цьому періоді практично не змінилась.
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Третій період характеризується як збройний конфлікт низької інтенсивності з періодичними загостреннями і, як наслідок, зростанням частки небойових
травм у структурі санітарних втрат. У цей період проводиться подальше вдосконалення системи ЛЕЗ, поліпшується кадрове та матеріальне забезпечення
військово-медичних служб. Водночас залишаються актуальними проблеми тактичної медицини у військовій ланці, евакуації (передової, тактичної та стратегічної), координації та взаємодії військових і цивільних ЗОЗ, спеціалізованого
лікування та реабілітації поранених.
З метою покращення медичного забезпечення військ було збільшено ліжкову
місткість 4-х військових госпіталів, дві поліклініки (з денним стаціонаром) переформовано у 100-ліжкові госпіталі, у військово-медичних клінічних центрах
створено нові або ж підсилені наявні реабілітаційні відділення, збільшено штатну ліжкову місткість клінік і відділень психіатрії, введено психіатричні кабінети
з лікарем-психіатром і психологом. З метою надання психологічної допомоги
учасникам АТО у Військово-медичному клінічному центрі професійної патології особового складу ЗС України (м. Ірпінь) створено позаштатний центр медико-психологічної реабілітації.
Продовжено формування системи військово-медичної освіти в державі, зокрема відновлено кафедри медицини катастроф і військової медицини в семи
вищих медичних навчальних закладах МОЗ України. У 2015 та 2016 роках проведено достроковий випуск лікарів і провізорів з УВМА. Перед випуском всі
слухачі пройшли відповідну практичну допідготовку з надання медичної допомоги пораненим у НВМКЦ «ГВКГ», ВМКЦ регіонів та ВГ. Упорядковано надання медичної допомоги на ЕМЕ. На блокпостах, взводних і ротних опорних
пунктах, позиціях батарей тощо надання першої медичної допомоги організовано в порядку само- та взаємодопомоги, а також штатними і позаштатними санітарами та санітарними інструкторами рот (батарей).
Долікарська та перша лікарська допомога надавалася в базових таборах особовим складом штатних медичних підрозділів дивізіонів, батальйонів, батальйонних тактичних груп, бригад, а також приданими мобільними лікарськосестринськими бригадами.
Надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги
організовано в розгорнутих ВМГ, Дніпропетровському ВГ та ВМКЦ Північного регіону, 17 центральних районних лікарнях у зоні бойових дій та в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечнікова. Після надання
необхідної медичної допомоги та стабілізації стану поранених їх евакуйовували
автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом до НВМКЦ «ГВКГ» та
інших ВМКЦ регіонів, а також клінічних закладів НАМН України.
Вивезення поранених з осередків санітарних втрат (поля бою, опорних
пунктів, блокпостів) у зоні АТО здійснювався з урахуванням умов бойової та
медичної обстановки переважно транспортом загальновійськового призначення, у тому числі броньованим, а подальша їх евакуація до медичних підрозділів,
військових і цивільних закладів охорони здоров’я проводилася штатним санітарним транспортом медичної служби військової ланки, двох відмобілізованих
окремих автомобільних санітарних рот, запроваджено планову та екстрену евакуацію залізничним та авіаційним транспортом.
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Усі військово-медичні підрозділи та заклади отримали необхідну кількість
медикаментів і перев’язувальних засобів. Опрацьовано та введено в дію Тимчасову настанову з медичної евакуації поранених та хворих у Збройних Силах
України на особливий період [16].
Незважаючи на складні умови, обумовлені кризовими явищами, завдяки самовідданій праці абсолютної більшості медичних працівників завдання з медичного забезпечення ЗС України в основному виконані.
Вжитими заходами вдалося створити в АТО дієву систему ЛЕЗ, поліпшити,
проте не вирішити повністю стан матеріально-технічного забезпечення медичної служби, скоротити терміни та поліпшити якість надання медичної допомоги
пораненим та їх лікування, розпочати проведення заходів медичної, фізичної,
психологічної та соціальної реабілітації.
На цей час із 8173 військовослужбовців ЗС України та інших військових
формувань, які отримали поранення під час АТО, у військово-медичні заклади
за первинними зверненнями поступило на лікування понад 6 тисяч осіб, решті
поранених військовослужбовців медичну допомогу було надано в цивільних закладах охорони здоров’я. Найбільш вагомий внесок у загальнодержавну справу медичного забезпечення АТО зробила Дніпропетровська обласна клінічна
лікарня ім. І. І. Мечнікова, де надано медичну допомогу і проліковано понад
2 тисячі військовослужбовців.
Усі військові ЗОЗ, незважаючи від місця дислокації, взяли участь у лікуванні
та реабілітації поранених військовослужбовців. З урахуванням етапності та повторних курсів лікування у військових ЗОЗ проліковано понад 30 тисяч поранених і хворих військовослужбовців.
Направлено для лікування за кордон 210 військовослужбовців (без урахування заходів реабілітації), з них на цей час 15 осіб ще проходять лікування, у тому
числі: 5 – в Естонії, по 3 – у Німеччині та Латвії, 2 – у США, та по одному –
в Ізраїлі та Польщі. Варто зазначити, що закордонні спеціалісти дали високу
оцінку повноти та якості надання медичної допомоги і лікування поранених, які
поступали до них на лікування.
На цей час у санаторно-курортних закладах МО України проходять реабілітацію 65 поранених військовослужбовців ЗС України, а всього в них пройшло
реабілітаційне лікування майже 2,5 тисячі військовослужбовців – учасників
АТО. Після завершення лікування потребували протезування 169 осіб, у тому
числі подвійного – 12 осіб, потрійного – 1 особа, вже протезовано 100 осіб.
На цей час більше 8 тисяч поранених (98% від загальної кількості поранених) вже отримали необхідну медичну допомогу, завершили лікування та виписані із закладів охорони здоров’я. Із них 628 визнано непридатними до військової служби, а 279 – обмежено придатними. Таким чином, понад 88% поранених
одразу або після закінчення відпуски за станом здоров’я потенційно мали можливість повернутися до військових частин.
Слід зазначити що під час АТО медична служба вперше зустрілася з масовими проявами бойового стресу та психічних розладів як серед поранених, так
і інших військовослужбовців, кількість яких сягнула майже 7000 випадків, що
стало підставою для прийняття організаційних рішень стосовно поліпшення
стану надання психологічної та психіатричної допомоги в ЗС України.
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Окремої уваги та аналізу потребує стан захворюваності військовослужбовців, які беруть участь в АТО. Через відсутність достовірного обліку соматичної
захворюваності військовослужбовців у зоні АТО наявні статистичні звіти за
формою 2/мед не дають, на жаль, реального уявлення про її стан і динаміку.
Водночас звертає на себе увагу зростання захворюваності військовослужбовців на туберкульоз і вірусні гепатити. Так, з початку АТО зареєстровано 726
випадків захворювання на туберкульоз, у тому числі 553 серед мобілізованих
(76,2%), та 849 захворювань на вірусні гепатити В та С, у тому числі 612 серед
мобілізованих військовослужбовців (72,1%). Зростання кількості зазначених
захворювань стало закономірним наслідком порушень і недоліків у проведенні
відповідного обстеження мобілізованих у військових комісаріатах.
У звільнених з військової служби за станом здоров’я внаслідок соматичних захворювань провідне місце посідають стресові розлади, серцево-судинні
захворювання, захворювання нервової системи, органів травлення, і тільки на
п’ятому місці – бойові поранення і травми, що з одного боку підтверджує незадовільну якість медичного відбору, а з іншого свідчить про те, що ні морально,
ні психічно, ані психологічно наші громадяни до війни не були готові.
Як один з основних показників роботи ЗОЗ слід зазначити, що на ЕМЕ
за час АТО ми втратили лише 110 поранених. Із них 65 померли у військовомедичних закладах, 43 – у цивільних закладах охорони здоров’я та 2 – за кордоном. Із загальної кількості майже 50% померли протягом першого тижня від
дня госпіталізації, що обумовлено тяжкістю поранень.
Зважаючи на тривалість АТО, велику кількість санітарних втрат як серед
військовослужбовців, так і серед цивільного населення, стало очевидним, що
наявним комплектом сил і засобів медичних служб ЗС України та інших військових формувань навіть за умов їх підсилення, доукомплектування та використання мобілізаційних ресурсів, активного маневру силами і засобами,
неможливо повністю покрити потреби військ у медичному забезпеченні, що
визначило необхідність залучення до системи ЛЕЗ у зоні бойових дій цивільних ЗОЗ. За таких умов виникла необхідність в організації чіткої взаємодії медичної служби ЗС України та медичних служб інших військових формувань
з цивільною системою охорони здоров’я, яка була реалізована шляхом створення відповідних штабів при МОЗ України, Національній академії медичних
наук України, а нині сформований та працює Військово-цивільний штаб при
МО України.
Для нормативно-правового врегулювання питання лікування військово
службовців у цивільних ЗОЗ в МО України опрацьовано проект постанови
Кабінету Міністрів України «Про удосконалення медичного забезпечення
військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України», якою передбачається утворення Тимчасових функціональних
об’єднань закладів охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць
для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям на базі визначених ЗОЗ державної та
комунальної власності у областях, для яких установлено режим підвищеної
готовності. Зазначеною постановою передбачається виділення в найбільш потужних цивільних ЗОЗ резерву профільних ліжок у межах до 30% від загальної
ліжкової місткості для надання медичної допомоги, лікування і реабілітації вій-
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ськовослужбовців ЗС України та інших військових формувань. Водночас ЗОЗ,
на базі яких утворюються тимчасові функціональні об’єднання, та заклади Національної академії медичних наук, що залучаються до надання медичної допомоги і лікування поранених військовослужбовців, не припинятимуть основної
діяльності з медичного забезпечення населення України.
З метою запровадження єдиних підходів у питаннях надання медичної
допомоги та лікування поранених у воєнний час, об’єднання зусиль систем
військової та цивільної охорони здоров’я для досягнення максимальної їх
ефективності в МО України опрацьовано проект Воєнно-медичної доктрини
України, який пройшов погодження у визначених центральних органах виконавчої влади України, правову експертизу в Міністерстві юстиції України та в
установленому порядку поданий на затвердження до Адміністрації Президента
України. Прийняття та затвердження Воєнно-медичної доктрини України стане основою побудови системи воєнної охорони здоров’я та базовим програмним документом для реформування і розвитку медичних служб ЗС України та
інших військових формувань.
На цей час Військово-медичним департаментом МО України опрацьовує
ться проект Програми реформування та розвитку медичного забезпечення ЗС
України на період до 2020 року, де основними напрямами вдосконалення системи медичного забезпечення ЗС України передбачається визначити: нормативно-правове врегулювання діяльності системи військової охорони здоров’я, удосконалення організаційно-штатної структури медичної служби ЗС України та
військових ЗОЗ, формування дієвої системи управління медичним забезпеченням ЗС України, підвищення якості надання медичної допомоги та лікування,
удосконалення матеріально-технічного забезпечення та медичного постачання
медичних підрозділів і військових ЗОЗ.
При цьому вдосконалення системи медичного забезпечення ЗС України планується проводити шляхом: внесення необхідних змін у відповідні законодавчі
та нормативно-правові акти; завершення розроблення та затвердження Воєнномедичної доктрини України, Настанови з медичного забезпечення Збройних
Сил України на особливий період та інших керівних документів; розроблення та
запровадження медичних стандартів у діяльність військово-медичної служби;
забезпечення належного рівня та якості надання медичної допомоги, лікування,
медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування військовослужбовців;
розроблення і затвердження комплектно-табельного оснащення медичної служби та забезпечення ним медичних підрозділів і військово-медичних закладів;
забезпечення військ броньованим транспортом для вивезення поранених з поля
бою та засобами медичної, у тому числі аеромедичної, евакуації; забезпечення медичних підрозділів і польових військово-медичних закладів сучасним
санітарно-технічним обладнанням за модульним принципом; формування
нової системи військово-медичної освіти і науки, а саме – підготовка всіх категорій медичного персоналу для потреб ЗС України (стрілка-санітара, санітарного інструктора, військового фельдшера та лікаря), удосконалення підготовки військових лікарів, визначення перспектив розвитку та наукове вирішення
проблем військової медицини.
Таким чином, подальший розвиток військової охорони здоров’я повинен
проводитись не тільки під конкретні завдання АТО, але й для створення універ-
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сальної системи медичного забезпечення військ за зразком країн НАТО, здатної
функціонувати в будь яких умовах.
Висновок.
1. Стан системи медичного забезпечення ЗС України як на початку АТО, так і
на цей час не повною мірою відповідає сучасним вимогам і потребам медичного
забезпечення військ на особливий період.
2. Проведені на початку АТО невідкладні заходи з вирішення проблем медичного забезпечення військ були своєчасними, адекватними, ефективними та
дозволили виконати поставлені завдання, проте системні рішення щодо побудови воєнної охорони здоров’я до цього часу не реалізовані в повному обсязі.
3. Діяльність медичної служби ЗС України щодо реального медичного забезпечення бойових дій військ за сьогоднішніх умов необхідно визнати задовільною.
4. Для формування дієвої системи медичного забезпечення військ і цивільного населення на воєнний час та на випадки надзвичайних ситуацій необхідна відповідна нормативно-правова база, загальнодержавна програма побудови
системи воєнної охорони здоров’я, відповідне її фінансове та матеріальне забезпечення і контроль виконання запланованих заходів на найвищому державному
рівні.
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Состояние и проблемные вопросы медицинского обеспечения в зоне
проведения антитеррористической операции в разные периоды
Верба А. В.
Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины
Резюме. В статье рассматриваются проблемные вопросы медицинского обеспечения военнослужащих во время антитеррористической операции, а также причины,
которые привели к их возникновению. Освещаются меры, принимаемые Министерством
обороны Украины для улучшения состояния медицинского обеспечения войск. Акцентируется внимание на необходимости разработки и утверждения базовых нормативноправовых актов по медицинскому обеспечению военнослужащих в мирное время, во время кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности, и в особый период.
Подчеркивается необходимость формирования современной организационно-штатной
структуры медицинской службы Вооруженных Сил Украины и всестороннего обеспечения потрібностей военно-медицинских служб.
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лечебно-эвакуационных мероприятий.

State and problems of medical support in the zone of the antiterrorist
operation in different periods
Verba A.
Military Medical Department of the Ministry of Defense of Ukraine
Summary. The article deals with issues of medical support troops during counter-terrorist
operations, and the reasons that led to their emergence. Highlights the measures taken by the
Ministry of Defense of Ukraine for the improvement of medical support. The attention is focused
on the need to develop and improve, the base of regulations on medical support troops in
peacetime, crisis situations that threaten national security and the special period. The necessity
of forming a modern organizational structure of medical service of the Armed Forces of Ukraine
and comprehensive support needs of military medical services.
Keywords: medical support, military medical service system medical evacuation.
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СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА ВІДОМЧИХ СИСТЕМ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД –
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ДЛЯ УКРАЇНИ
Сердюк А. М., Риган М. М., Антоненко Л. П., Скалецький Ю. М.
Резюме. Співпраця державної та відомчих систем охорони здоров’я Украї
ни на особливий період як механізм мобілізації наявних медичних ресурсів, їх
ефективного використання для своєчасного надання якісної медичної допомоги
хворим і пораненим у зоні антитерористичної операції (АТО) на Сході України
були предметом нашого дослідження.
Ключові слова: військово-цивільна співпраця, воєнно-медична доктрина,
єдиний медичний простір, біобезпека, небойові втрати.
Вступ. Ресурси охорони здоров’я, як правило, відстають від необхідних потреб у наданні медичної допомоги навіть у мирний час. Тому ощадливе використання сил і засобів охорони здоров’я – це актуальна проблема для будь-якої
країни, особливо, коли йдеться про організацію медичного забезпечення в надзвичайних ситуаціях.
Про давність і актуальність проблеми взаємодії військової та цивільної медицини в умовах збройного конфлікту може свідчити спостереження
М.І. Пирогова в Кримській війні 1854–1855 років: «В Симферополе скопилась
такая масса раненых, что на каждого имеющегося здесь врача приходилось по
180 и по 200 перевязочных больных. Если бы положить самое меньшее 5 минут
на перевязку каждого, то нет физической возможности, чтобы врач осмотрел
всех; между тем в Крыму теперь стоит 400 военных и гражданских врачей, а
больных всего около 20000, следовательно, приходилось бы по 50 больных на
каждого врача, если бы деятельность их была распределена равномерно; – вот
образчик нашей распорядительности, вот чего я добиваюсь у правительства,
чтобы оно обратило внимание на такие вопиющие недостатки ...» [1].
Цивільно-військове співробітництво – обов’язковий розділ усіх доктринальних документів НАТО у сфері медичного забезпечення.
Актуальність цієї проблеми для України посилюється через наявність у країні, крім державної, ще й численних відомчих систем охорони здоров’я.
Зважаючи на актуальність проблеми, метою нашого дослідження є аналіз
засад співпраці державної та відомчих систем охорони здоров’я України на
особливий період.
Об’єкт дослідження: система медичного забезпечення військовослужбовців
і населення у зоні АТО.
Предмет дослідження: співпраця державної та відомчих систем охорони
здоров’я на особливий період.
Матеріал і методи дослідження. Аналізувались документи НАТО, що визначають принципи і політику з медичної допомоги в Альянсі, вітчизняна нормативно-правова база, досвід і проблеми надання медичної допомоги силам
АТО та населенню на Сході України.
Методи дослідження: аналітичний, бібліографічний, історичний, системного підходу.
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Результати досліджень та їх обговорення

Військово-цивільна взаємодія військової та цивільної медицини.
Принципи і політика НАТО
Співпраця військових і цивільних у вирішенні проблем захисту територіа
льної цілісності і незалежності держави завжди актуальна. Останній документ
Альянсу щодо принципів і політики медичного забезпечення НАТО визнає, що
«дисципліни військової та цивільної медицини є одними з найбільш пов’язаних
сфер військово-цивільної взаємодії». І саме це обумовлює необхідність створення спеціальної військової медичної доктрини [2].
Доцільність військово-цивільної медичної співпраці диктується й тим, що
сьогодні НАТО найбільшою загрозою визнає асиметричний конфлікт і тероризм, під час якого під ризик нападу потрапляє швидше цивільне населення,
ніж військові.
Крім того, в Альянсі та практикою багатьох країн у цілому високо оцінена
участь збройних сил у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру. Саме збройні сили здатні розгортати медичні ресурси
зі спеціальною інфраструктурною автономною підтримкою в короткі терміни
навіть у несприятливих умовах. [3].
Визнано також Північно-Атлантичним блоком унікальні можливості військової медицини в таких сферах, як діагностика та лікування наслідків застосування зброї масового ураження.
Державам – членам НАТО надання медичної допомоги хворим і пораненим
у рамках ешелону 4 (спеціалізована медична допомога) запропоновано здійснювати виключно силами національних систем охорони здоров’я [3].
Крім того, ще перша редакція Принципів і політики медичного забезпечення
НАТО [4] з позицій можливостей інтеграції військової та цивільної медицини
ставить під сумнів доцільність розгортання ешелону 3 (мобільні госпіталі), якщо
в країни – організатора медичного забезпечення достатньо відповідних місцевих
ресурсів для виконання медичних завдань і театр бойових дій не знаходиться за
межами власної території.
Водночас військово-цивільна співпраця та багатонаціональне співробітництво в Альянсі розглядається не лише як базовий механізм підвищення дієвості
наявних медичних можливостей, але й їх рентабельності [2].
Союзна медична доктрина НАТО [5] як умову дієвої військово-цивільної
співпраці розглядає належну комунікацію, а також збір і аналіз інформації, що в
свою чергу передбачає стандартизацію медичної документації для всіх учасників співробітництва. Не можна не погодитися з положенням цієї доктрини, що
ефективна система комунікацій серед іншого дозволяє медичному персоналу,
включаючи клінічні управлінські структури, комунікувати з провідними медичними фахівцями для обговорення медичних випадків та забезпечення медичних
консультацій.
Військово-цивільна співпраця військової та цивільної медицини,
досвід і проблеми України
Ще на зорі незалежності України постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 1995 р. № 819 планувалось розробити проект Концепції та конкретний план заходів щодо взаємодії медичних служб Збройних Сил та інших
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військових формувань з державною системою охорони здоров’я, передбачивши
в ній, зокрема, опрацювання актів законодавства для створення єдиної загальнодержавної системи медичного забезпечення цивільного населення і військовослужбовців на випадок екстремальних ситуацій, надзвичайного стану і на воєнний час. Але дальше намірів справа не просунулась.
Військово-медичні фахівці Міністерств оборони України [6,7,8,9], інших силових відомств [10], усвідомлюючи необхідність формування єдиного медичного простору на основі єдиних підходів і принципів надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях неодноразово починаючи з 1995 року намагалися
розробити воєнно-медичну доктрину України. Але порозуміння й підтримки ці
ініціативи на більш високому рівні не знаходили.
Актуальність розробки такого документа обумовлена ще й тим, що неузгодженість дій між різними гілками та органами державної влади у свій час було
визнано загрозою для внутрішньополітичної безпеки України [11]. Але з тих пір
ситуація щодо взаємодії, на жаль, не покращилась.
Це підтверджують і члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Украї
ни, відмічаючи, що рівень координації дій силових структур навіть в умовах
АТО був і залишається незадовільним [12].
Розроблений ще в середині 2014 року НАМН України разом з військовомедичними службами проект Воєнно-медичної доктрини досі не набув чинності.
З початком бойових дій на Сході України на виконання рішення Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2014 р. наказом МОЗ України від 4 червня 2014 р.
№ 73-АДМ було затверджено склад Постійно діючого штабу з питань організації медичного забезпечення населення та учасників АТО.
Згодом спільним наказом Міноборони, МОЗ, МВС, СБУ, НАМН України у
2015 році було започатковано створення Військово-цивільного координаційного
штабу медичної допомоги. [13]. Та відсутність у складі цих утворень дієвого
науково-аналітичного підрозділу з можливістю в форматі реального часу збирати та аналізувати інформацію щодо медичної обстановки в зоні АТО, медичних сил і засобів всіх відомств, виділених в інтересах медичного забезпечення
сил АТО та населення Донецької та Луганської областей, розпоряджень органів
управління військової і цивільної системи охорони здоров’я не дозволило ні
Військово-цивільному координаційному штабу медичної допомоги, ні Постійно діючому штабу з питань організації медичного забезпечення населення та
учасників АТО належним чином вирішувати покладені на них завдання з «координації дій, спрямованих на забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів і цивільному населенню під час проведення антитерористичної
операції» [13].
Водночас «Вивчені уроки» є важливим підпунктом останньої редакції Спільної союзної доктрини медичної допомоги НАТО [5], де роз’яснюється, що «вивчені уроки є засобом, за допомогою якого збройні сили можуть інституціоналізувати досвід, здобутий в операціях та на навчаннях. Уроки є не лише стимулом,
а й джерелом деталей, необхідним для внесення правок до існуючих концепції,
доктрини та тактичних прийомів, методик та процедур. Уроки повинні бути чітко визначені в рутинній звітності і командний ланцюжок повинен аналізувати
кожен урок та відслідковувати відповідні дії».
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Знову ж таки підрозділу, який би враховував уроки, що здобуваються дорогою ціною в зоні АТО, і був робочим органом інтеграції цивільної та військової
медицини сьогодні в Україні немає.
Наприклад, у Збройних Силах немає підрозділу судово-медичної експертизи, і розтини тіл загиблих військовослужбовців з метою встановлення причин і
механізмів їх смерті проводять цивільні судово-медичні бюро та лабораторії. Результати таких досліджень – надзвичайно цінний матеріал для оцінки та удосконалення заходів з надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. І здавалося б, у цій сфері цивільна та військова медицина приречені на тісну співпрацю. Але такий матеріал не витребуваний досі військово-медичною службою.
Хіба можна вважати координацію зусиль військово-медичних служб з іншими галузевими медичними службами і державною системою охорони здоров’я
задовільною, якщо поранені поступають в інститути НАМН України на високоспеціалізоване лікування переважно через місяць після поранення?
Відомі ґрунтовні праці з аналізу досвіду радянської військової медицини у
Другій світовій війні (1955), медичного забезпечення радянських військ під час
війни в Афганістані (1999–2000), але вони виконані через десять років після закінчення і першої, і другої війни, тому мають значною мірою історичну цінність.
Що ж стосується оперативного вивчення уроків медичного забезпечення
бойових дій на Сході України сьогодні, то залишаються, на жаль, актуальними
слова М. М. Амосова з його відомих автобіографічних «Записок полевого хирурга
(http:\\fanread.ru/book/6147581): «Армейский хирург сделал обзорный доклад –
пересказал «Указания по военно-полевой хирургии». Ни слова о трудностях...».
Коли розглядається схема медичного забезпечення сил АТО на Сході України
постає запитання, для чого евакуювати поранених нашими розбитими дорогами
повз численні районні лікарні в мобільні військові госпіталі, за сотні кілометрів
від району бойових дій. Хоч, як уже зазначалося, згідно з до документами НАТО
з медичного забезпечення розгортання мобільних госпіталів при веденні бойових дій на власній території при розвинутій державній медичній інфраструктурі
недоцільне [4]. Та й реально за своїми можливостями з надання медичної допомоги ці мобільні госпіталі, на думку фахівців, є не що інше, як підсилені медичні
роти бригад.
Водночас медичні роти бригад за рівнем укомплектованості, злагодженості персоналу, оснащенням необхідним медичним та іншим майном у цілому не
можуть рівнятися з бойовими підрозділами за вишколом і мобільністю, чого вимагає наявний досвід [5]. Крім того, саме на рівні медичних рот передбачається
в основному використання технологій «демідж-контролю» для зменшення втрат
серед поранених під час евакуації на третьому, четвертому рівнях надання медичної допомоги.
Тобто складається враження, що в Україні при розбудові системи лікувальноевакуаційного забезпечення військовослужбовців орієнтуються не на пріоритет
клінічної необхідності, запропонований Спільною союзною доктриною медичної допомоги НАТО [5], а на інші пріоритети. Цікаво, які?
У цілому ми не маємо єдиного керівництва ресурсами медичного забезпечення в Збройних Силах, не кажучи вже про всі сили оборони.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення медичного забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній
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операції на Сході України», який зараз проходить погодження в міністерствах і
відомствах, це, безумовно краще, ніж ніщо, але не те, що потрібне Україні для
формування дієвої та ефективної системи надання медичної допомоги хворим і
пораненим у зоні АТО.
Кількість нормативно-законодавчих документів, виданих на різних рівнях,
зокрема наказів, розпоряджень, настанов, інструкцій МОЗ України з організації
надання медичної допомоги учасникам і вболівальникам чемпіонату Європи з
футболу (Євро-2012), явно переважає активність МОЗ щодо унормування медичного забезпечення сил оборони та населення в зоні АТО.
Очевидно, що є потреба в тому, щоб один із заступників міністра охорони
здоров’я займався виключно медичними проблемами на Сході України.
Складається таке враження, що наші неодноразові спроби [14,15] звернути
увагу на проблеми взаємодії відомчих та державної систем охорони здоров’я
при наданні медичної допомоги силам АТО і населенню Донецької та Луганської областей почуті в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі Збройних
Сил України та інших відомствах.
Прийнята нова редакція Воєнної доктрини України [16] маючи оборонний
характер розглядає «модернізацію військової системи охорони здоров’я у напрямі концентрації зусиль на заходах з медичного забезпечення військ (сил) у
можливих конфліктах з максимальною її інтеграцією із цивільною системою
охорони здоров’я». А це в свою чергу, передбачає, що в основному надання медичної допомоги хворим і пораненим військовослужбовцям на третьому (кваліфікована медична допомога) і четвертому (спеціалізована медична допомога)
ешелонах буде надаватись переважно в закладах цивільної охорони здоров’я.
У розвиток цього положення Воєнної доктрини України завдання 4.2.1
Матриці досягнення стратегічних цілей і виконання основних завдань оборонної реформи (http://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/29/41/d538f70
a099702dc68bababd91e29169_1465215331.pdf) передбачає забезпечення на національному рівні міжвідомчої координації діяльності медичних служб сил
оборони, системи охорони здоров’я та освіти держави щодо ефективного та
раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації
медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підготовки медичного персоналу.
Оскільки більшість заходів завдання 4.2.1 Матриці є наукоємкими і планується реалізувати їх вже до кінця 2016 року, Національна академія медичних наук
України до цього процесу не задіяна. І нам невідомо, що якимось іншим відомством проводиться аналіз наявного досвіду медичного забезпечення населення
і сил АТО на Сході України для врахування його в формуванні сучасної системи медичного забезпечення сил оборони при різних сценаріях їх застосування.
Хоча розробка проекту Воєнно-медичної доктрини України спільними зусиллями НАМН і медичних служб сил оборони підтвердила ефективність і доцільність такої співпраці.
Не менш актуальною є співпраця військово-медичних служб сил оборони і
державної системи охорони здоров’я для санітарно-гігієнічного та епідемічного
благополуччя військовослужбовців і населення в зоні АТО.
Схід і Південь України є, серед іншого, потенційно небезпечними щодо спалахів холери. Значну загрозу становлять також більше двохсот сибірквових скотомогильників розміщених у цих регіонах.
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До речі, близько 90% санітарних втрат у радянському контингенті військ в
афганській війні були зумовлені інфекційною захворюваністю [17].
І це при тому, що лабораторна база з діагностики особливо небезпечних
інфекцій в Україні була і так недосконалою, а внаслідок реформування державної санітарно-епідеміологічної служби стала ще проблемнішою.
Не краща ситуація в країні і з виробництвом вакцин, анатоксинів, інших імунопрепаратів, що робить Збройні Сили України і населення особливо чутливими з питань біологічної безпеки. Протистояти цьому виклику можна знову ж
лише спільними зусиллями військової та цивільної медицини.
Небойові втрати сил АТО, що серед безповоротних сьогодні становлять
близько 50% це ще одна проблема, мінімізація якої потребує ще більш широ
кої співпраці різних міністерств і відомств, ніж вирішення вищезазначених
проблем.
Висновок.
1. Військово-медична співпраця в медичній сфері в надзвичайних ситуаціях,
і особливо в умовах війни, є вкрай необхідною, майже природною.
2. Інтеграція цивільної та військової медицини в Україні не має належного
нормативно-законодавчого підґрунтя, є недостатньою, стихійно сформованою,
що негативно впливає на медичну, соціальну та економічну ефективність системи медичного забезпечення сил оборони і населення в зоні АТО.
3. Діяльність створених органів з координації співпраці військової та цивільної медицини не може бути ефективною за відсутності в складі цих органів
дієвих підрозділів, які здійснюватимуть інформаційно-аналітичну та наукову
підтримку такої діяльності.
4. Назріла гостра потреба посилити координацію військово-цивільної
медичної співпраці зі сторони МОЗ України хоча б до рівня такої діяльності
міністерства при організації медичного забезпечення учасників і вболівальників
чемпіонату Європи з футболу (Єво-2012).
5. Назріла гостра потреба введення в МОЗ України посади заступника міністра з питань військово-цивільної інтеграції, яка згодом може бути трансформована в посаду заступника міністра з відновлення охорони здоров’я на звільнених
територіях Донецької та Луганської областей.
6. Забезпечення епідемічного благополуччя різних категорій громадян на
Сході України, мінімізація проблеми небойових втрат у силах оборони потре
бують не менш широкої співпраці міністерств і відомств ніж вирішення проблем
лікувально-евакуаційного забезпечення сил оборони й населення в зоні АТО.
7. Запровадження принципів, політики та доктринальних засад медичного
забезпечення НАТО у вітчизняну практику передбачає врахування національної
специфіки через ґрунтовний аналіз системи медичного забезпечення сил оборони і населення в зоні АТО із залученням до цієї роботи наукового потенціалу
НАМН України.
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Сотрудничество государственной и ведомственных систем
здравоохранения – актуальная проблема для Украины
Сердюк А. М., Рыган М. М., Антоненко Л. П., Скалецкий Ю. Н.
Резюме. Сотрудничество государственной и ведомственных систем здравоохранения Украины на особый период как механизм мобилизации имеющихся медицинских
ресурсов, их эффективного использования для своевременного оказания качественной
медицинской помощи больным и раненым в зоне антитеррористической операции (АТО)
на Востоке Украины были предметом нашего исследования.
Ключевые слова: военно-гражданская сотрудничество, военно-медицинская доктрина, единое медицинское пространство, биобезопасность, небоевые потери.

Cooperation between state and departmental health systems
for the special period – actual problem for Ukraine
Serdyuk A., Rigan M., Antonenko P., Skaletskiy Yu.
Summary. Cooperation between the state and departmental health systems Ukraine for a
particular period as a mechanism for mobilizing available medical resources and their effective
use for the timely provision of quality care to patients and wounded in the area of anti-terrorist
operation (ATO) in eastern Ukraine were the subject of our study.
Keywords: civil-military cooperation, military medical doctrine single medical space,
biosafety, non-combat losses.
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБОРОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ УКРАЇНИ:
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА
Лурін І. А., Галушка А. М.

Резюме. У статті висвітлені основні напрямки реалізації воєнної політики
України та розвитку сил оборони, зокрема медичної служби Збройних Сил, за
результатом аналізу Стратегічного оборонного бюлетеня України.
Ключові слова: реформування, розвиток, медичне забезпечення, стратегічний оборонний бюлетень.
Вступ. В Україні триває оборонна реформа в умовах збройної агресії Росії
проти України, окупації Російською Федерацією частини суверенної території
України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На частині території Донецької та Луганської областей триває інспірований та підтриманий
Кремлем збройний конфлікт, який несе значну загрозу переростання у відкрите
збройне протистояння між Україною та Російською Федерацією [3].
Розробці Стратегічного оборонного бюлетеня (далі – СОБ) передувало усвідомлення довгострокового характеру воєнної загрози з боку Російської Федерації [4]. СОБ розроблено на виконання вимог рішень РНБО «Про заходи щодо
підвищення ефективності планування в секторі безпеки і оборони» та «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України», уведених в дію відповідними указами Президента України.
Основними проблемами медичного забезпечення сил оборони в умовах наявних і потенційних загроз визначено:
– відсутність об’єднаного керівництва медичною службою, яке здійснювалося б відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами
НАТО;
– низька ефективність системи медичного забезпечення сил оборони.
Метою дослідження є аналіз Стратегічного оборонного бюлетеня України в
частині модернізації системи медичного забезпечення сил оборони.
Матеріалами досліджень слугували наукові публікації, нормативні документи з питань розвитку (реформування) ЗС України та медичної служби.
Методи досліджень: історичний, бібліографічний, системного підходу та
системного аналізу.
Об’єкт дослідження – система медичного забезпечення ЗС України.
У межах об’єкта вибрано предмет дослідження – розвиток (реформування)
ЗС України та медичної служби.
Результати та їх обговорення. Стратегічний оборонний бюлетень України –
документ оборонного планування, який розробляється Міністерством оборони
України за результатами оборонного огляду з метою визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони.
Після створення документа Міністерством оборони він подається Раді націо
нальної безпеки і оборони, та його розглядає і своїм рішенням подає Президентові України. Президент схвалює СОБ шляхом уведення в дію рішення РНБО
відповідно до повноважень, визначених частиною сьомою статті 107 Конституції України.
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Уперше Стратегічний оборонний бюлетень (СОБ) з’явився у 2004 році і був
розрахований на період до 2015 року. Його тексту в загальному доступі немає [1].
Другий СОБ уведено 2012 року на невизначений період [2]. Третій, нині чинний
СОБ, остаточно відпрацьований у 2016 році на період до кінця 2020 року [3].
Робота над СОБ велася від початку 2015 року [5]. За процес відповідав Комітет реформ Міністерства оборони України та Збройних Сил, утворений у березні 2016 року. До підготовки було залучено центральні органи виконавчої влади,
наукові установи, громадські організації, вітчизняних та іноземних експертів,
зокрема експертів Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної
реформи високого рівня та представників Офісу зв’язку НАТО в Україні
[6]. Таким чином, документ підготовано в тісній співпраці з радниками НАТО
[7, 8]. 20 травня 2016 року відбулося засідання РНБО, на якому було схвалено
Стратегічний оборонний бюлетень [7]. Він отримав позитивні відгуки партнерів
по НАТО [9]. 6 червня Президент затвердив бюлетень своїм Указом [6].
Метою Стратегічного оборонного бюлетеня є набуття та підтримання силами оборони необхідного рівня бойової готовності й здатності до виконання завдань оборони держави (оборонних спроможностей), ефективного реагування
на виникаючі воєнні загрози й воєнно-політичні виклики національній безпеці;
підвищення рівня оперативної сумісності сил оборони з підрозділами збройних
сил держав – членів НАТО та ЄС до виконання спільних завдань у міжнародних
операціях із підтримання миру і безпеки.
Стратегічний оборонний бюлетень розроблено у зв’язку з необхідністю системного реформування Міністерства оборони, Збройних Сил, інших складових
сил оборони України та приведення у відповідність із критеріями й стандартами, прийнятими в державах НАТО.
Це четвертий документ у системі оборонного планування, що спрямований
на забезпечення практичної реалізації положень Стратегії національної безпеки,
Воєнної доктрини та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України [10].
На основі Бюлетеня розробляються та реалізуються Державна програма розвитку Збройних Сил України, розвитку озброєння і військової техніки, державні
програми розвитку інших складових сил оборони в частині залучення їх до виконання завдань оборони держави [6].
Очікуваним результатом оборонної реформи є створення за принципами та
стандартами, прийнятими в державах – членах НАТО, ефективних, мобільних,
оснащених сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою сил
оборони зразка 2020 року, здатних гарантовано забезпечити оборону держави
та адекватно й гнучко реагувати на воєнні загрози національній безпеці України,
раціонально використовуючи при цьому наявний потенціал (спроможності) та
ресурси держави [3].
За своєю побудовою Бюлетень відповідає цілям і напрямам воєнної політики
держави щодо гарантування національної безпеки у воєнній сфері.
СОБ містить вступну частину та шість розділів.
У вступі наведено характеристику умов, у яких відбувається реформування
складових сил оборони.
У першому розділі (Основні положення) наведено правову основу розроб
лення Бюлетеня, основні напрями реалізації воєнної політики України та шляхи
досягнення її цілей, порядок імплементації основних положень.
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У другому розділі (Система управління силами оборони) викладено основні
засади керівництва силами оборони, повноваження органів державної влади з
питань національної безпеки і оборони.
У третьому розділі (Механізм імплементації оборонної реформи) визначено
головну мету оборонної реформи, спеціальний механізм управління оборонною
реформою, порядок юридичного забезпечення заходів реформування.
У четвертому розділі (Мета та стратегічні цілі оборонної реформи) зазна
чається про необхідність досягнення оперативної сумісності Збройних Сил
України та інших військових формувань з підрозділами країн НАТО та ЄС.
У п’ятому розділі (Шляхи імплементації стратегічних цілей) визначено зав
дання щодо реалізації стратегічних цілей.
У шостому розділі (Заключна частина, (прикінцеві положення) зазначається,
що створення сучасних сил оборони є ключовим фактором гарантування незалежності нашої держави.
Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень
Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані
результати їх досягнення. Визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, кінцевим етапом якої є набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
Головні месиджі оборонної реформи за СОБ-2016:
– створення державної програми розвитку всіх аспектів оборонної та військової сфери до кінця 2020 року;
– приведення стандартів ЗСУ до стандартів НАТО;
– оновлення правової бази в оборонній сфері;
– розмежування повноважень та створення окремих посад «Головнокомандувач Збройних Сил України» та «Начальник Генерального штабу Збройних
Сил України»;
– створення Комітету реформ Міністерства оборони України та Збройних
Сил України задля забезпечення координації, моніторингу та оцінки оборонної
реформи;
– щорічне спрямовування з бюджету на фінансування сектору безпеки
і оборони не менше 5 відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього
продукту, в тому числі на оборону – не менше 3 відсотків запланованого обсягу
ВВП;
– створення об’єднаного керівництва секторами безпеки і оборони;
– створення інтегрованої системи закупівель у Міністерстві оборони;
– позбавлення Міністерства оборони невластивих йому функцій;
– створення Сил спеціальних операцій, як окремого роду військ за стандартами НАТО;
– поглиблення взаємодії з країнами – членами НАТО у сфері воєнної розвідки;
– реформування Військової служби правопорядку в Збройних Силах України у Військову поліцію;
– перебудова системи медичного та логістичного забезпечення;
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– формування кадрового потенціалу Збройних Сил України та інших складових сил оборони;
– створення, утримання та розгортання стратегічного резерву Збройних
Сил України [11].
У порядку пріоритетності визначено такі стратегічні цілі досягнення головної мети оборонної реформи:
перша – об’єднане керівництво силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО;
друга – ефективна політика, системи планування та управління ресурсами
в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів;
третя – оперативні (бойові, спеціальні) спроможності сил оборони, необхідні
для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру
та міжнародної безпеки;
четверта – об’єднана система логістики і система медичного забезпечення,
здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони;
п’ята – професіоналізація сил оборони та створення необхідного військового
резерву.
Координація, моніторинг та оцінка оборонної реформи здійснюється Комітетом реформ Міністерства оборони та Збройних Сил України, який очолює
Міністр оборони.
Виконання оперативної цілі 4.2 «Побудова системи медичного забезпечення
для надання належної медичної підтримки всім завданням сил оборони» має на
меті:
– створити систему медичного забезпечення, спроможну надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони
України, яка функціонує згідно зі стандартами НАТО, і здатну робити внесок у
функціонально сумісні медичні можливості для спільних місій з НАТО;
– досягти необхідних спроможностей щодо розшуку поранених, їх медичної евакуації та надання необхідної допомоги і лікування;
– впровадити в діяльність військово-медичних служб сучасні технології
надання медичної допомоги та лікування поранених відповідно до стандартів
медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері
охорони здоров’я;
– унормувати питання використання можливостей системи охорони
здоров’я в державі щодо надання медичної допомоги, лікування та медичної
реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору, створити систему медичної реабілітації, яка забезпечує відновлення фізичних, психологічних і
соціальних функцій для повернення до виконання обов’язків військової служби
або соціальну та трудову адаптацію;
– удосконалити систему підготовки та перепідготовки військово-медичних
кадрів для сил оборони та запровадити військово-медичну підготовку, яка забезпечить ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології);
– створити медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів,
відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО;
– досягнути Ціль партнерства Україна – НАТО G5404 «Реформування системи медичного забезпечення».
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Досягнення цілей здійснювається шляхом виконання завдань. Ми зупинимось на найголовніших.
Так, виконання Завдання 4.2.1 дозволить:
– забезпечити на національному рівні міжвідомчу координацію діяльності медичних служб сил оборони, системи охорони здоров’я та освіти держави
щодо ефективного та раціонального використання медичних ресурсів, забезпечення стандартизації медичної допомоги, евакуації, реабілітації та підготовки
медичного персоналу;
– скорегувати та затвердити до кінця 2016 році Воєнно-медичну доктрину
України, принципи і політику медичного забезпечення Сил оборони відповідно
до Принципів і політики медичного забезпечення НАТО (МС 0326/3) з урахуванням національних особливостей.
Виконання Завдання 4.2.2 дозволить:
– створити систему управління медичним забезпеченням сил оборони відповідно до принципів і стандартів НАТО як окремого виду забезпечення військ,
що не підпорядковано логістиці;
– опрацювати нормативно-правові акти з медичного забезпечення сил оборони відповідно до стандартів НАТО – до кінця 2016 року;
– затвердити принциповий поділ системи медичного забезпечення на Етапи
1–4 та розпочати процес побудови медичних можливостей відповідно до норм
та правил Роль 1–4 – до кінця 2016 року;
– створити до кінця 2017 року єдиний орган управління медичним забезпеченням на стратегічному рівні.
Виконання Завдання 4.2.3 передбачає:
– забезпечення медичної служби сил оборони засобами розшуку поранених, транспортними засобами медичної та аеромедичної евакуації, у тому числі
броньованими, сучасним комплектно-табельним оснащенням для надання медичної допомоги та лікування; засобами зв’язку та автоматизованими системами управління для надання належної медичної допомоги в межах установлених
термінів.
Виконання Завдання 4.2.4 має на меті:
– встановлення міжвідомчого єдиного підходу до реабілітації військовослужбовців, здатного забезпечити безперервність та ефективність відновлення
фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання
обов’язків військової служби або соціальної та трудової адаптації, а також забезпечити їх реабілітацію після звільнення;
– розроблення програм і запровадження міжвідомчої скоординованої системи психологічного забезпечення та реабілітації сил оборони з фокусуванням
на профілактиці, лікуванні бойового стресу та забезпеченні повернення до виконання обов’язків військової служби.
Завданням 4.2.5 передбачено:
– визначити Українську військово-медичну академію головним центром з
військово-медичної підготовки, науково-дослідницької та організаційно-методичної діяльності в системі медичного забезпечення сил оборони на базі Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та філій – до кінця 2017 року;
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– відновити кафедри екстремальної та військової медицини та запровадити
військово-медичну підготовку в системі медичної освіти (у всіх медичних ВНЗ)
відповідно до принципів і стандартів НАТО – до кінця 2017 року;
– організувати Навчальний центр з тактичної медицини та медичних операцій – до кінця 2017 року.
Виконанням Завдання 4.2.6 заплановано:
– упровадження в діяльність медичних служб військових формувань сучасних технологій надання медичної допомоги, лікування поранених, медичного
інформаційного забезпечення відповідно до стандартів медичної допомоги,
клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я,
актуальних наукових досягнень;
– до кінця 2019 року лікувальний процес у системі медичного забезпечення
сил оборони повністю стандартизувати шляхом упровадження клінічних алгоритмів та протоколів з медичної практики.
Виконання Завдання 4.2.7 дозволить:
– створити медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охопить усі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів,
відповідає стандартам, доктринам і рекомендаціям НАТО;
– усі медичні заклади незалежно від їхньої відомчої належності, які залучені до надання медичної допомоги силам оборони, забезпечити доступом до
централізованої системи обміну медичними даними та телемедичної системи,
рівень доступу забезпечується згідно визначеними правилами та обмеженнями
щодо обміну інформацією (до кінця 2019 року).
Очікуваним результатом оборонної реформи є створення боєздатних Збройних Сил та інших складових сил оборони, оснащених сучасним озброєнням,
військовою та спеціальною технікою, здатних гарантовано забезпечити оборону
держави.
Стратегічний оборонний бюлетень розроблений за участю представників
Спільної робочої групи Україна – НАТО високого рівня, іноземних радників,
вітчизняних експертів, пройшов публічне обговорення, підтриманий громадськістю.
Висновок. Таким чином, Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме
дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження
на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО.
Реалізація Бюлетеня дасть змогу завершити системне реформування Збройних Сил та інших складових сил оборони, забезпечити їх ефективне функціонування в прогнозованому середовищі безпеки.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Волоха В. Г.

Управління охорони здоров’я Державної прикордонної служби України
Резюме. Проаналізовано систему організації медичної допомоги військово
службовцям Державної прикордонної служби України, визначено вертикаль у
тактиці та порядку надання медичної допомоги з моменту поранення до пов
ного одужання, висвітлено питання медичного забезпечення персоналу в зоні
ведення активних бойових дій, акцентовано увагу на доцільності продовження
міжвідомчої взаємодії та міжнародного партнерства в сфері надання медичних послуг, визначено пріоритетні завдання в розвитку відомчої системи охорони здоров’я.
Ключові слова: організація медичної допомоги, вертикаль у тактиці та
порядку надання медичної допомоги, міжвідомча взаємодія та міжнародне
партнерство, пріоритетні завдання.
Вступ. Фронтовий досвід завжди збагачував медицину новими знаннями.
З розвитком військової справи розвивається й медична підтримка тих, хто воює.
Призначення військової системи лікування – забезпечити кожному постраждалому належну медичну допомогу у відповідний час і у відповідному місці, а також максимальні шанси на виживання та відновлення функцій протягом усього
процесу надання медичної допомоги [1]. З огляду на це метою нашої публікації
є аналіз організації медичного забезпечення Державної прикордонної служби
України під час проведення АТО.
Об’єкт дослідження: система медичного забезпечення Державної прикордонної служби України.
Предмети дослідження: організація медичного забезпечення Державної
прикордонної служби України.
Методи досліджень: бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу.
Матеріали досліджень: чинні нормативно-правові акти та керівні документи щодо організації медичного забезпечення Державної прикордонної служби
України, тематичні наукові публікації, оперативна статистична інформація, аналітичні матеріали.
Результати та їх обговорення. Специфікою службової діяльності Держприкордонслужби України була і залишається охорона державного кордону. Сучасні виклики змусили переглянути підходи до організації як стратегії охорони та
оборони державного кордону в цілому, так і розв’язання питання логістичного
забезпечення зокрема.
З урахуванням недосконалостей, ресурсних втрат, а також активності фаз
ведення бойових дій (стабілізації, фази ведення та припинення вогню) вже на
початку бойових дій на Сході України були сформовані «дорожні карти» медичного забезпечення для кожного прикордонного загону Державної прикордонної
служби України (вертикаль у тактиці та порядку надання медичної допомоги з
моменту поранення до повного одужання).
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При цьому клінічні госпіталі (КИЇВ, ЛЬВІВ, ОДЕСА), медико-санітарні частини та підрозділи медичного забезпечення органів державного кордону приведені до функціонування в умовах особливого періоду, виконання завдань під час
здійснення оперативно-службової діяльності.
Передбачено перепрофілювання санаторію «АРКАДІЯ» (ОДЕСА) як етапу
медичної евакуації «госпіталь для легкопоранених» та збільшення на 50% ліжкової потужності медичних закладів військової ланки.
Для реагування на зміни в медичній обстановці сформовано лікарськофельдшерські бригади штатних медичних пунктів (у складі: лікар, фельдшер,
2 санітарних інструктори, водій-санітар, санітарний автомобіль), оперативнобойових прикордонних комендатур, мобільних прикордонних застав, прикордонних комендатур швидкого реагування для надання долікарської та першої
лікарської медичної допомоги.
На потенційно загрозливих ділянках за рахунок лікарського складу клінічних госпіталів і медико-санітарних частин посилювались медичні підрозділи
військової ланки.
Крім того, сформовано та розгорнуто медичні підрозділи в Луганському,
Краматорському і Донецькому прикордонних загонах. Розпочато функціонування відділення медичної реабілітації в санаторії «Аркадія».
За обмеженого бюджетного фінансування вдалося завершити будівництво
ще одного відомчого госпіталю в м. Харкові. Організовано роботу щодо його
облаштування та оснащення.
Упроваджено евакуацію поранених санітарним авіатранспортом (80% поранених прикордонників евакуйовано авіацією Держприкордонслужби).
Ефективною була міжвідомча взаємодія з медичними службами МОУ і МВС,
а також співпраця з провідними медичними установами МОЗ, Національної академії медичних України в лікуванні та реабілітації прикордонників з найбільш
складними пораненнями та травмами.
Завдяки вжитим заходам не зафіксовано жодного летального випадку персоналу на етапах евакуації, вдалося запобігти розвитку ускладнень наслідків
поранень. Повернено до строю без зміни категорії придатності 85% військовослужбовців, лише у 3,5% випадків прийнято рішення про звільнення з військової
служби за станом здоров’я.
Усі військовослужбовці, які виконують завдання з охорони ділянок державного кордону, на сьогодні на 100 відсотків забезпечені індивідуальними медичними засобами з надання першої медичної допомоги, джгутом кровоспинним та
знеболювальним засобом у шприц-тюбику, засобом для індивідуального знезараження води. Медичні працівники у своєму арсеналі мають тактичні рюкзаки/
сумки медичні військові, укомплектовані, зокрема кровоспинним засобом.
З метою проведення евакуації особового складу під час ведення бойових дій
використовується броньований санітарно-евакуаційний транспорт («Святий Миколай» на базі БТР-70 та броньований автомобіль «КрАЗ-Кугуар» медичний).
У підрозділи Східного регіонального управління Державної прикордонної служби
України передано 18 автомобілів швидкої допомоги. На ділянці відповідальності
працював мобільний стоматологічний кабінет Центрального клінічного госпіталю.
У відомчих медичних установах виконано 3,7 тис. хірургічних операцій, з
яких 60% складних та 8,1% невідкладних.
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Активно застосовувалися новітні медичні технології та стандарти надання
медичної допомоги щодо лікування та реабілітації поранених.
Цьому сприяло навчання 18 лікарів-прикордонників у закордонних медичних закладах: США, Ізраїлю, Польщі та Франції (Польща – 10; Франція – 4,
Ізраїль – 3, США – 1).
Крім того, ще 38 лікарів та 25 середніх медичних працівників мали змогу підвищити професійний рівень на базі навчальних закладів НАМН та
МО України.
Взято участь у багатьох міжнародних тренінгах, семінарах з актуальних питань медичного забезпечення та відновного лікування.
Курси підготовки з тактичної медицини пройшли близько 5 тис. військово
службовців.
Завдяки лікуванню за кордоном удалося повернути до повноцінного життя
12 тяжкопоранених прикордонників (Ізраїль – 3 , США – 2, Великобританія – 1,
ФРН – 1, Литовська Республіка – 1, Республіка Польща – 4).
З метою психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції в Центральному клінічному госпіталі (м. Київ) розгорнуто та функціонує відділення неврозів.
У зв’язку з подіями, що відбулися в Автономній Республіці Крим, Державна прикордонна служби України втратила відомчі санаторно-курортні заклади
і відповідну можливість з медичної реабілітації військовослужбовців, ветеранів Держприкордонслужби, членів їх сімей (зокрема дітей) та учасників АТО у
трьох відомчих санаторно-курортних закладах, які розташовані в Криму. Упродовж року в клінічному санаторії Держприкордонслужби «Аркадія» (м. Одеса)
та багатопрофільних санаторіях інших відомств («Пуща-Водиця» МО, «Арктика» курорту Приазов’я, «Кристал» курорту Трускавець, «Діброва») оздоровлено
3,6 тис. осіб. У першочерговому порядку оздоровлено 224 учасників бойових
дій. Адміністрацією Держприкордонслужби проводяться заходи щодо відновлення рекреаційної сфери та включення до сфери управління санаторних та
оздоровчих закладів Одеської та Херсонської областей.
Вагому допомогу в сфері медичного забезпечення надавали міжнародні
партнери. Зокрема, за сприяння уряду Німеччини реанімаційними комплексами
обладнано вертоліт і три санітарні автомобілі, а завдяки допомозі Польщі підвищено рівень надання медичних послуг у Львівському клінічному госпіталі.
Досягнуто попередньої домовленості щодо виділення у 2016 році Урядом
Японії коштів на придбання високотехнологічного обладнання для Центрального клінічного шпиталю.
Забезпечення органів охорони кордону лікарськими засобами та виробами
медичного призначення здійснювалось на основі поєднання централізованого і
децентралізованого постачання та багатоканальності джерел (надання платних
послуг, гуманітарної та благодійної допомоги).
Проблемними питаннями в організації медичного забезпечення військово
службовців у районі проведення АТО залишаються відсутність відомчих медичних закладів у місцях розгортання оперативно-військових відділів та оперативнобойових прикордонних комендатур, персонал яких виконує завдання з охорони
ділянок державного кордону на лініях розмежування в межах Луганської та Донецької областей; неможливість організації навчання офіцерів-слухачів медич-
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них спеціальностей за державним замовленням у єдиній системі військової освіти; відсутність системи підготовки фахівців у базових вищих медичних навчальних закладах регіонів І–ІІ рівнів акредитації (медичних коледжах) за державним
замовленням, зокрема фельдшерів (з присвоєнням військового звання). З 2008 р.
Міністерство оборони відмовило в прийомі до Української військово-медичної
академії МО слухачів для потреб Держприкордонслужби України (фінансування
підготовки військових фахівців у ВВНЗ здійснюється лише для потреб ЗСУ). Відсутність єдиної системи військової медичної освіти за державним замовленням
на сьогодні унеможливлює перспективне планування в комплектуванні вакантних посад військової ланки та своєчасну підготовку (перепідготовку) медичних
кадрів. При цьому система підготовки медичних кадрів на базі Української військово-медичної академії МО на сьогодні в державі є безальтернативною.
З метою вдосконалення системи медичного забезпечення формується необхідний резерв медичного майна (у першу чергу індивідуальних засобів медичного захисту) для постійної готовності сил і засобів медичної служби. За рахунок виділених Урядом країни коштів (вперше за останніх 5 років) підрозділи
комплектуються медичною апаратурою та технікою переважно подвійного призначення, а також сучасним медичним і санітарно-технічним обладнанням на
модульній основі, що забезпечує їх автономність і мобільність. Розроблено та
включено в програму професійної підготовки персоналу Держприкордонслужби
рекомендації з домедичної підготовки за єдиною програмою для всіх категорій
військовослужбовців. До програми дистанційного навчання персоналу Держприкордонслужби (з червня 2015 року) як елемент навчальної програми включені
питання надання домедичної допомоги. Отримав розвиток як компонент військово-медичної підготовки, так і окремою дисципліною напрям «Тактична медицина»; удосконалено систему лікувально-евакуаційного забезпечення (надання медичної допомоги пораненим, їх евакуація, лікування та реабілітація). Упроваджено систему евакуації поранених власним відомчим санітарним авіатранспортом.
Висновок. Основними завданнями з організації медичного забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України є формування вертикалі медичного захисту персоналу з метою забезпечення доступу до гарантованого державою рівня медичної допомоги, нарощування матеріально-технічної бази
клінічних госпіталів, медико-санітарних частин і створення постійного резерву
медичного майна; комплектування медичних підрозділів апаратурою та технікою подвійного призначення, а також сучасним медичним і санітарно-технічним
обладнанням на модульній основі, що забезпечує їх автономність і мобільність,
відновлення рекреаційної сфери Держприкордонслужби через залучення санаторно-курортних закладів усіх форм власності; підготовка медичних фахівців за
державним замовленням, інтеграція відомчої системи охорони здоров’я в єдиний
медичний простір держави зі збереженням елементів безпекової складової.

Список використаних джерел

1. Невідкладна військова хірургія (українське видання); Інститут Бордена,
Центр і школа Медичної служби армії США, Форт Сем Г’юстон, штат Техас;
Управління начальника військово-медичної служби армії США, м. Фолс-Черч,
штат Вірджинія, 2015. – С. 27–41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
usaisr.amedd.army.mil/cpgs.html, http://aumf.net.

46

Организация медицинского обеспечения военнослужащих государственной пограничной службы Украины во время проведения
антитеррористической операции
Волоха В. Г.
Управление здравоохранения
Государственной пограничной службы Украины
Резюме. Проанализирована система организации медицинской помощи военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, определены вертикаль в тактике
и порядке оказания медицинской помощи с момента ранения до полного выздоровления,
освещены вопросы медицинского обеспечения персонала в зоне ведения активных боевых
действий, акцентировано внимание на целесообразности продолжения межведомственного взаимодействия и международного партнерства в сфере оказания медицинских услуг,
определены приоритетные задачи в развитии ведомственной системы здравоохранения.
Ключевые слова: организация медицинской помощи, вертикаль в тактике и порядка
оказания медицинской помощи, межведомственное взаимодействие и международное
партнерство, приоритетные задачи.

Medical service personnel organization providing state border service of
Ukraine against terrorism operations
Voloha V.
Health Department of the State Border Service
Summary. The system of organization of medical assistance to servicemen of the State
Border Service of Ukraine, defined vertical tactics and procedure of care after injury to a full
recovery, highlights the issue of medical support personnel in the area of active fighting, attention
is focused on whether to continue inter-agency cooperation and international partnership the
provision of medical services, identified the priorities in the development of departmental health
system.
Keywords: health care organization, tactics and vertical in order to provide medical
assistance, inter-agency cooperation and international partnership priorities.
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МЕДИЧНА ОБСТАНОВКА В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА ОРГАНІЗАЦІЮ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ
Клименко П. М., Галушка А. М.
Резюме. Проаналізовано та узагальнено дані щодо медичних ризиків і медичних ресурсів у зоні проведення антитерористичної операції на території
Донецької та Луганської областей. Висвітлено медичну обстановку в районі
проведення антитерористичної операції та її вплив на організацію медичного
забезпечення військовослужбовців і цивільного населення.
Ключові слова: медичні ризики, медичні ресурси, антитерористична операція.
Вступ. З моменту оголошення Президентом України рішення про проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
медичне забезпечення особового складу Збройних Сил України та особового
складу угруповання військ (сил), які залучені до виконання заходів АТО, здійснюється в загальній системі медичного забезпечення військ (сил) штатними
силами та засобами медичної служби військових частин, військових мобільних
госпіталів, військових госпіталів, військово-медичних клінічних центрів регіонів за територіальним принципом з використанням розгорнутих лікувальних
закладів МОЗ України [1, 3].
Матеріали і методи. Матеріалами досліджень слугували звітні матеріали
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, обласних управлінь охорони здоров’я та медичного забезпечення, медичні паспорти закладів охорони
здоров’я Міністерства оборони України, паспорти потенційно небезпечних
об’єктів.
Методи досліджень: медико-географічний метод, системного підходу та
системного аналізу.
Об’єктом дослідження визначено зону проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
У межах об’єкта вибрано предмет дослідження – медичні ризики та медичні
ресурси Луганської області.
Результати та їх обговорення. На частині Луганської області, підконтрольній українській владі (12 районів та 3 міста обласного підпорядкування – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне) мешкає 800 тис. осіб постійного населення.
У містах обласного підпорядкування мешкає 296,0 тис. осіб (41,2% від усього
населення), а в районах – 423,4 тис. осіб (58,8% від усього населення). В області
зареєстровано 250,4 тис. осіб внутрішньо переміщених осіб (217,5 тис. сімей;
29,5 тис. осіб працездатного віку; 19,8 тис. дітей; 6,8 тис. інвалідів; 184,4 тис.
пенсіонерів) [4, 5].
Частина внутрішньо переміщених осіб, зокрема пенсійного віку, постійно
мігрують через лінію зіткнення. Ця маятникова міграція тимчасово переміщених осіб негативно впливає на організацію надання медичної допомоги населенню, санітарно-епідеміологічний стан у регіоні, планування потреби та своєчасне
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використання лікарських засобів, що надходять до області за централізованими
поставками.
Характеризуючи систему охорони здоров’я Луганської області, слід зазначити, що на первинному рівні в області сьогодні функціонує 16 центрів первинної
медико-санітарної допомоги (зі 127 амбулаторіями, де ведуть прийом 411 лікарів
ЗПСМ), зокрема 4 у містах, 12 у сільської місцевості.
На вторинному рівні в містах 5 міських лікарень з загальним ліжковим фондом 1795 ліжок, зокрема одна дитяча лікарня на 155 ліжок, а в 12 районах – центральні районні лікарні з загальним ліжковим фондом 1880 ліжок.
На третинному рівні 5 обласних лікарень та 5 обласних диспансерів із загальним ліжковим фондом 1490 ліжок. Також на територію, підконтрольну Україні,
переміщено центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Характеризуючи демографічні процеси в регіоні, необхідно відмітити, що рівень
народжуваності – 7,4 на 1000 народжених живими (по Україні 9,6), значно нижчий
за середньоукраїнський показник, тоді як рівень загальної смертності населення –
20,1 на 1000 жителів (по Україні 13,9), значно вищий ніж у середньому по Україні.
При цьому природній приріст негативний і становить – 12,7 (по Україні – 4,3).
Рівень смертності дітей віком до 1 року – 12,1% на 1000 народжених живими
при середньо українському показнику 8,1%).
Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення становить 34,9 на
10 тис. (по Україні 43,7), а рівень первинної інвалідності серед працездатного
населення – 45,4 на 10 тис. (по Україні 48,8).
При цьому слід зазначити, що на території області розташована велика кількість техногенно-небезпечних промислових підприємств, а саме: підприємства
вугільно-добувної та хімічної промисловості, які в разі виникнення надзвичайних ситуацій можуть спричинити наслідки з великою кількістю постраждалого
населення та великою площею забруднення території, що разом з проведенням
антитерористичної операції накладає велику відповідальність за чітку організацію проведення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків цих надзвичайних ситуацій.
Характеризуючи проблемні питання в організації надання первинної медико-санітарної допомоги слід відмітити такі, як:
– надання медичної допомоги (крім постійного населення) великій кількості внутрішньо переміщеним особам, які постійно мігрують (середнє навантаження на одну штатну посаду лікаря в місті становить 3,3 тис. осіб, при середньому в Україні – 1,4 тис. осіб);
– відсутність інформації щодо перенесених захворювань внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово мешкають у зоні обслуговування медичного
закладу;
– низька укомплектованість штатних посад лікарями (62,8%);
– недостатня питома вага амбулаторій з медичним обладнанням (13,1%);
– низький рівень укомплектованості амбулаторій автотранспортом –30,6%
(з розрахунку одне авто на одного лікаря);
– незадовільний технічний стан автотранспорту (списанню підлягає 85%
автомобілів);
– неукомплектованість амбулаторій автоматизованими робочими місцями
(комп’ютерна техніка);
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– низька питома вага рівня фінансування центрів ПМСД у містах і райо
нах – 16,3% при рекомендованому рівні – 24–25% (у бюджеті охорони здоров’я
міста, району на рік).
Зупиняючись на характеристиці спеціалізованої медичної допомоги (ліжковий фонд – 3755 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення в містах –
58,1, у сільській місцевості – 50,5 (у розрахунку на постійне населення разом
з внутрішньо переміщеними особами), вартість одного ліжко-дня за медикаментами – 7,15 грн та харчуванням – 7,37 грн; робота ліжка – 339,0 (2015 р.);
рівень госпіталізації – 5,8; середня тривалість лікування – 13,0, летальність в
стаціонарі – 1,7; летальність від хвороб системи кровообігу – 5,4; від ішемічної
хвороби серця – 4,9; від інсультів – 21,2), хочу відмітити такі проблемні питання,
як: укомплектованість штатних посад лікарями – 60%, на 15 територіях – один
мамограф, відсутність комп’ютерних томографів, 100-відсоткова зношеність
рентгенівських апаратів та флюорографів (усі 30 апаратів підлягають заміні),
відсутність можливості щодо консультування ЕКГ каналами телемедицини в
обласному кардіодиспансері та відсутність можливості направлення на консультацію біоматеріалів хворих до обласних лабораторій, незадовільна (усього 10%)
забезпеченість комп’ютерною технікою районних і міських лікарень, практично
повна зношеність (70%) лікувально-діагностичного обладнання та санітарного
автотранспорту (89% автомобілів підлягають заміні).
Усе це разом зі зруйнованими приміщеннями лікарень (у 2015 р. виконано
робіт з відновлення загальною вартістю 17,3 млн грн, на 2016 р. планується
освоїти 27,0 млн грн) значно впливає на своєчасність та якість надання спеціалізованої медичної допомоги як населенню області, так і постраждалим військовослужбовцям в АТО.
З метою укріплення матеріально-технічної бази міських і районних лікарень
за дорученням МОЗ України підготовлено заявку на придбання 13 мамографів
і 23 апаратів ультразвукової діагностики вітчизняного виробництва, а з метою
оснащення цих закладів комп’ютерною технікою проведено відповідні розрахунки, складено та надіслано на погодження обласну цільову програму.
Вживаються заходи щодо організації роботи міських і районних лікарень за
принципом госпітальних округів. Сьогодні належним чином функціонує два таких округи (Сєвєродонецький, Лисичанський).
Характеристика екстреної медичної допомоги населенню області. Виїзна
екстрена медична допомога надається силами 63 бригад, у тому числі. 11 лікарських та 52 фельдшерські; час доїзду бригади за викликом у місті – до 10 хв. –
(76%), в сільській місцевості – до 20 хв. – (76,8%); навантаження на лікарську
бригаду – 6 викликів за зміну, на фельдшерську бригаду – 9 викликів за зміну;
лікарськими бригадами надано медичну допомогу 18,6 тис. осіб, у тому числі
4,3 тис. осіб у сільській місцевості; фельдшерськими бригадами – 114,9 тис. осіб,
у тому числі 52,4 тис. осіб у сільській місцевості; бригадами екстреної медичної допомоги доставлено на госпіталізацію 27,6 тис. осіб, допомога надавалася практично за відсутності відповідного обласного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф з оперативно диспетчерською службою, що
також не сприяло належній організації надання цього виду медичної допомоги.
Обстріли території області незаконними озброєними формуваннями не тільки зруйнували частину лікувальних закладів, а й негативно вплинули на забезпе-
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ченість лікарень медичними кадрами (кількість працюючих лікарів – 1870 осіб,
кількість молодших медичних спеціалістів – 5180, забезпеченість сімейними
лікарями – 2,3 на 10 тис. населення), що також погіршило організацію надання медичної допомоги населенню на всіх рівнях (укомплектованість лікарями
зменшилася з 75% до 63%, а в деяких районах – до 30%).
Характеризуючи фінансову складову системи охорони здоров’я області слід
зазначити, що видатки становили 1,0 млрд грн (медикаменти – 125,4 млн грн,
продукти харчування – 17,3 млн грн, капітальні видатки – 149,8 млн грн, в тому
числі обладнання – 11,2 млн грн). При цьому залучено позабюджетних коштів
за період АТО – 34,4 млн грн на медичне обладнання, 87,9 млн грн на лікарські
засоби, 2,2 млн грн на продукти харчування.
Незважаючи на всі вищезазначені проблеми, що мали місце на первинному,
вторинному рівнях надання медичної допомоги та в організації екстреної медичної допомоги, протягом останніх двох років медична служба області разом з військовою медичною службою тісно та продуктивно співпрацювали та забезпечували надання своєчасної спеціалізованої (хірургічної тощо) медичної допомоги всім
пораненим та постраждалим, як військовослужбовцям, так і цивільним особам:
– бригади екстреної медичної допомоги приймають від військових медиків
постраждалих;
– евакуація постраждалих забезпечується до найближчих лікувальних закладів (Станично-Луганська, Попаснянська, Новоайдарська ЦРЛ та до міської
лікарні м. Щастя);
– персоналом приймального відділення лікувального закладу здійснюється сортування постраждалих і поранених за ступенем тяжкості та локалізацією
ушкоджень;
– легкопоранені з непроникними ушкодженнями відразу транспортуються
до військових шпиталів, переважно до шпиталю № 59 (м. Сватове, зараз – до
м. Сєвєродонецьк);
– при тяжких пораненнях проводиться хірургічне втручання (у вищезазначених ЦРЛ, міської лікарні м. Щастя та міських лікарнях міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк);
– після надання спеціалізованої медичної допомоги та стабілізації життєвих функцій військовослужбовці, стан яких дозволяє транспортування, направляються до військових шпиталів переважно санітарним транспортом ЗСУ, а
цивільні особи продовжують лікування в цьому закладі або транспортуються в
інші заклади охорони здоров’я для надання високоспеціалізованої допомоги;
– вибір засобу транспортування (авіаційний або наземний) здійснюється
залежно від ступеня тяжкості стану, важкості поранень та необхідності в терміновому наданні високоспеціалізованої медичної допомоги.
Спеціалісти хірургічного профілю лікувальних закладів області разом з фахівцями виїзних бригад лікарів у період АТО виконали більш як 3,1 тис. оперативних втручань при пораненнях і травмах у військовослужбовців та цивільних
осіб (інтегральний індекс летальності при травмах і пораненнях не перевищує
1,4%).
За статистичними даними, через стаціонари області пройшло 2,7 тис. поранених військовослужбовців (вартість лікування становила – 2,3 млн грн) і
394 постраждалих цивільних осіб (вартість лікування – 886,8 тис. грн).
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У роботі з надання медичної допомоги пораненим і постраждалим нам надавали всебічну допомогу спеціалісти МОЗ та МОН України
За період 2014–2016 років до наших територіальних лікувальних закладів
(першої та другої лінії) було скеровано 38 бригад спеціалістів, у складі яких відпрацювали більше ніж 140 спеціалістів.
В організації медичної допомоги пораненим і постраждалим значну допомогу надала співпраця з міжнародними благодійними лікарськими організаціями.
Надання первинної медичної допомоги біля лінії «зіткнення»:
• «Лікарі світу» – 2 мобільні бригади;
• «Лікарі без кордонів» – 2 мобільні бригади;
• Міжнародний Комітет Червоного Хреста –3 мобільні бригади.
Загальна координація: ВООЗ та ДОЗ ЛОВЦА.
Результати роботи:
• оглянуто 7 тис. пацієнтів;
• передано лікарських засобів на 2,6 млн грн;
• передано 16 одиниць медичного обладнання;
• передано виробів медичного призначення на 318 тис. грн.
Крім того, особливо в останній період, лікарі територіальних закладів охорони здоров’я області вимушені були займатися також і проведенням експертиз
станів сп’яніння (які, на жаль, ще мають місце) у військовослужбовців та організацією надання їм відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару.
Кількість і вартість медичних експертиз, які були проведені лікувальнопрофілактичними закладами області у 2015 році:
• кількість осіб – 5995;
• проведення експертиз станів сп’яніння –5823;
• надання стаціонарної наркологічної допомоги – 108;
• надання стаціонарної психіатричної допомоги –14;
• кодування алкогольної залежності – 50;
• кошти, які були витрачені для обстеження та лікування (грн) – 22382,22.
Разом з тим територіальні заклади охорони здоров’я надавали медичну допомогу військовослужбовцям із соматичною патологією (за минулий рік надано
допомогу 1754 особам, вартість наданих послуг – 101,3 тис. грн) [6].
З огляду на вищезазначене можна сформулювати низку проблемних питань
з організації надання медичної допомоги пораненим і постраждалим у регіоні,
а саме:
– недопрацьована нормативно-правова база, яка регламентує роботу системи охорони здоров’я в умовах проведення гібридної війни;
– немає єдиного координаційного штабу медичної служби в зоні АТО та
єдиного підпорядкування персоналу військових лікарських бригад, відряджених
до територіальних лікувальних закладів;
– заклади охорони здоров’я недостатньо укомплектовані автотранспортом,
який у своїй більшості підлягає заміні;
– автомобілі швидкої медичної допомоги не мають радіостанцій;
– діагностичне обладнання лікарень підлягає заміні на 85%, заклади охорони здоров’я практично не комп’ютеризовані (25%–30% від потреби);
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– частина медичного персоналу територіальних лікувальних закладів покинула область, укомплектованість лікарями в деяких районах менше 50%, а лікарів пенсійного віку 60%–80%;
– у результаті обстрілів постраждало 15 будівель у 9 лікувальних закладах
та один заклад зруйновано повністю, втрачено 15 санітарних автомобілів;
– 80% демобілізованих військовослужбовців потребують психологічної
допомоги та реабілітації.
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації вважає доцільними
такі шляхи вирішення проблемних питань:
1) напрацювати правову базу, яка регламентувала б роботу системи охорони
здоров’я в умовах проведення гібридної війни (бойових дій) на території нашої
країни;
2) створити Луганський військово-цивільний штаб з координації роботи системи надання медичної допомоги в секторі, підпорядкувавши йому:
обласні лікарні,
міські лікарні,
районні лікарні,
ТМО МВС України,
поліклініку СБУ,
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
військовий шпиталь,
військові медичні підрозділи;
3) спростити систему фінансування медичних закладів;
4) спростити системи: медичного, кадрового, матеріального забезпечення;
5) розробити систему соціальних компенсацій для медичних працівників
зони АТО.
Зі своєї сторони Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації з
метою вирішення проблемних питань з організації надання медичної допомоги
пораненим військовослужбовцям, цивільним особам у надзвичайних ситуаціях
в 2016 році вжито відповідних заходів з метою укріплення матеріально-технічної бази лікувальних закладів регіону, а саме:
– розроблено та подано на затвердження до голови обласної військової цивільної адміністрації: проекти регіональних цільових програм з переоснащення лікувальних закладів діагностичним обладнанням (рентгенодіагностична
техніка) та комп’ютерною технікою; проект регіональної цільової програми з
відновлення роботи обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (передбачає відновлення матеріальної бази центру, створення
централізованої диспетчерської служби; радіофікацію рухомого складу; заміну
санітарного автотранспорту, який відпрацював свій моторесурс;
– створено реєстр учасників АТО, які потребують психологічної допомоги,
та організовано відповідну роботу з їх реабілітації;
– створено 7 центрів (на базі кабінетів) з надання соціально-психологічної допомоги та укомплектовано їх медичними психологами
(м. Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Біловодський, Кремінський, Новоайдарський та Новопсковський райони).
Висновок. Отже на території проведення антитерористичної операції історично склався комплекс природних, демографічних, економічних, соціальних,
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політичних факторів, що певним чином впливають на умови розміщення військ
і ведення ними бойових дій.
Сподіваємося, що реалізація запланованих заходів буде сприяти поліпшенню організації та якості надання медичної допомоги пораненим і постраждалим
на всіх етапах.
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ресурсах в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой
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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В МЕДИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Бадюк М. І., Жупан Б. Б., Ковида Д. В., Микита О. О., Губар А. М.
Резюме. Стаття висвітлює окремі елементи оптимізації медичного забезпечення тактичного рівня Збройних Сил України під час ведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.
Ключові слова: домедична допомога, медична служба тактичного рівня
Збройних Сил України, комплектно-табельне оснащення, стандарт підготовки.
Вступ. Характер та особливості будь-якої війни визначаються не стільки
способами, скільки засобами її ведення. Адже саме види зброї та ступінь досконалості військово-технічних систем безпосередньо впливають на величину
і структуру як загальних, так і санітарних втрат особового складу військ. Отже,
і на їх організацію медичного забезпечення збройних сил, а саме на співвідношення кількості смертей на полі бою до кількості тих, хто вижив до летальності
в закладах охорони здоров’я [1].
Таким чином, чим більш досконала організація та технічна оснащеність системи надання медичної допомоги пораненим починаючи з поля бою, тим більшу їх
кількість, особливо в тяжкому стані, можна доставити до закладів охорони здоров’я.
Проте на ефективність роботи медичної служби військової ланки в умовах
ведення бойових дій, окрім організаційних складових, укомплектованості особовим складом медичних підрозділів, впливає їх навченість і тренованість, а
також забезпечення сучасними засобами медичного призначення. Тому нами
було проаналізовано навчальні програми підготовки та наявне оснащення військовослужбовців, санітарів взводів і санітарних інструкторів рот (батарей) для
надання домедичної допомоги, їх відповідність сучасним вимогам ведення бойових дій і міжнародним стандартам, а також запропоновано їх удосконалення.
Метою нашої роботи було висвітлити основні досягнення в оптимізації медичного забезпечення тактичного рівня Збройних Сил України, що відбулися
під час ведення антитерористичної операції на Сході країни.
Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослідження є система медичного забезпечення тактичного рівня Збройних Сил України в умовах збройних конфліктів.
Предмет дослідження – організація військово-медичної підготовки, спе
ціальної підготовки особового складу та стан забезпечення медичним майном
медичної служби тактичного рівня Збройних Сил України.
Метод дослідження: бібліографічний та системного аналізу.
Матеріалами дослідження слугували дані нормативно-правових документів, літературних джерел та інтернет-ресурсів.
Результати дослідження та їх обговорення. Локальні війни та збройні конфлікти останніх десятиліть призвели до змін у структурі втрат особового складу
бойових підрозділів. Важливою проблемою залишається виживання травмованих з моменту поранення до моменту їх госпіталізації.
За даними досліджень американських учених із 4596 летальних випадків за
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2001–2011 роки у війнах в Іраку та Афганістані 87,3% поранених загинули до досягнення лікувальних закладів. З них 35,2% були миттєвими, 52,1% – гострими
(від декількох хвилин до декількох годин) до досягнення лікувальних закладів (з
наданням хірургічної допомоги). Важливим є те, що серед тих, хто помер до моменту госпіталізації, 24,3% могли б вижити. З даних досліджень також випливає,
що причинами летальних наслідків, які потенційно могли б бути врятовані, була
гостра крововтрата, обструкція дихальних шляхів та напружений пневмоторакс.
Розподіл за значущістю цих чинників був такий: крововтрати становили 90,9%,
обструкція дихальних шляхів – 8% і напружений пневмоторакс – 1,1% [2-4].
Ураховуючи вищенаведене, нами було встановлено, що в умовах проведення
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі –
АТО) станом на 1 січня 2016 року в ЗС України безповоротні втрати становили
2673 особи, а санітарні втрати – 8519 осіб [5]. Проте згідно з даними наших провідних науковців серед такої чисельності жертв лише близько 2% померли після
моменту надходження до лікувальних закладів. Тобто, більшість смертельних
втрат сталося на полі бою, з яких 13%–22,3% (згідно з науковими джерелами) –
ті, які можливо було б врятувати під час проведення АТО.
Тому, перш за все, нами було проаналізовано зміст керівних документів
МО України, МОЗ України та держав – членів НАТО щодо організації надання
домедичної допомоги в екстремальних і бойових умовах, а також підготовку осіб
медичного і немедичного складу щодо можливості та якості її проведення [6-11].
На початку АТО в ЗС України підготовка військовослужбовців з питань медицини проводилась відповідно до Стандарту підготовки І-СТ-3 (видання 1):
військово-медична підготовка. Однак у цьому Стандарті не акцентувалась увага
ні на досвіді ведення сучасних збройних конфліктів, ні на основних причинах
смерті на полі бою. Тому нами було враховано вищезазначені особливості під
час розробки Стандарту підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовців з тактичної медицини. В основну його було покладено принципи надання ДМД у сучасних бойових умовах, що відображали першочергові заходи
для збереження життя поранених:
– умови надання заходів ДМД відповідно до секторів (зон) ведення бойових дій;
– зупинка зовнішньої кровотечі за допомогою накладання джгута і використання гемостатичних засобів місцевої дії (особливо при пораненнях, де неможливо накласти джгут (QuikClot, Celox та т.і.);
– накладання пакета перев’язувального індивідуального (Ізраїльського компресійного бандажу) на відкриті рани з метою профілактики розвитку
інфекції;
– накладання оклюзивної самоклеювальної плівки при проникних пораненнях грудної клітки;
– постановка назофарингеального повітроводу у випадку порушення прохідності верхніх дихальних шляхів;
– проведення адекватного знеболювання.
Також було запропоновано склад аптечки медичної загальновійськової індивідуальної (АМЗІ) – комплекту з лікарських засобів і виробів медичного призначення, який застосовується для оснащення особового складу та надання ДМД
в порядку само- та взаємодопомоги з метою зниження дії вражаючих факторів
зброї, до складу якої входить:
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засіб для зупинки кровотечі механічний, засіб для зупинки кровотечі хімічний, багатофункціональний перев’язувальний пакет (чи індивідуальний
перев’язувальний пакет стерильний першої допомоги з прогумованою оболонкою – на перехідний період), анальгетик у шприц-тюбику (або автоінжекторі),
назофарингеальний повітровід, антибактеріальний засіб у таблетках, механічний засіб для розрізання одягу та взуття, рукавички медичні оглядові, маркер
синій, пластир армований, оклюзивна самоклеювальна плівка, футляр або сумка
(з поясним кріпленням або на ремені).
З метою якісного надання ДМД, з урахуванням того, що перша лікарська допомога надається в кращому випадку на медичному пункті батальйону (МПБ),
що орієнтовно може розпочатися не раніше ніж через 30 хв. після поранення, є
необхідність розпочинати стабілізацію стану пораненого ще до надходження до
МПБ або на інші етапи медичної евакуації, тобто на рівні механізованої (танкової) роти або батареї дивізіону.
За організацію медичного забезпечення в механізованій роті відповідає санітарний інструктор, у функціональному підпорядкуванні якого перебувають
санітари взводів.
На початок проведення АТО санітарні інструктори були оснащені сумками
медичними військовими, а санітари взводів – сумками медичними санітарними,
вміст яких морально застарів і не враховував алгоритмів надання домедичної
допомоги при сучасній бойовій патології, а також можливості їх використання
сумісно з сучасним екіпіруванням військовослужбовців.
Тому для надання ДМД пораненим санітаром взводу нами запропоновано
наплічник медичний санітара взводу, що укомплектований медичним майном,
виходячи із розрахунку можливих санітарних втрат у взводі, локалізації поранень і ступенів тяжкості, а також алгоритмів надання домедичної допомоги санітаром на полі бою.
Наплічник медичний санітара взводу – комплект з лікарських засобів і виробів медичного призначення, що формується для оснащення санітара взводу
з метою надання домедичної допомоги потерпілим у порядку взаємодопомоги,
що містить:
лікарські засоби: анальгетики у шприц-тюбику або автоінжекторі, нестероїдні протизапальні препарати, антибіотики;
перев’язувальні засоби, лейкопластирі: багатофункціональні перев’язувальні
бандажі або індивідуальні перев’язувальні пакети стерильні першої допомоги
з гумовою оболонкою; бинти марлеві стерильні різної довжини та ширини;
пов’язки медичні малі стерильні; косинки медичні (перев’язувальні); скотч
армований; пластир медичний на тканинній основі;
медичні предмети витратні: рукавички оглядові нестерильні, шпильки безпечні;
лікарські предмети, апарати та хірургічні інструменти: засоби для зупинки кровотечі механічні, декомпресійні голки;
апарати і прилади для загальної анестезії та інтенсивної терапії: назофарингеальні повітроводи різних розмірів;
санітарно-господарське та інвентарне медичне майно: ножиці для розрізання одягу, маркер синій, ліхтарик на акумуляторних батарейках (зі змінними
скельцями синього, жовтого та червоного кольорів), шини типу SAM, лямки
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медичні носильні (евакуаційні), накидки медичні (термоковдри), ноші м’які,
ключ для відкривання броньованої техніки.
Відповідно до обов’язків та завдань, які виконує санітар взводу на полі бою,
з врахуванням складу наплічника медичного санітара взводу нами був запропонований, розроблений та затверджений Стандарт підготовки: Фахова підготовка
санітара взводу (видання 1).
Також, під час аналізу можливого функціонального навантаження на особовий склад медичної служби тактичного рівня ЗС України нами було визначено
середньодобову кількість поранених, яким санітарний інструктор роти повинен
бути спроможний надати ДМД. Це сприяло тому, що нами було запропоновано скомплектувати наплічник медичний санітарного інструктора роти (батареї)
з розрахунку на відповідну кількість санітарних втрат, а також з урахуванням
необхідних алгоритмів надання ДМД санітарним інструктором.
Оскільки найбільшу частку серед можливих санітарних втрат роти складають поранення кінцівок, ці пошкодження супроводжуються зовнішньою кровотечою з тяжким ускладненням – гіповолемічним (геморагічним) шоком, відповідно до чинних керівних документів за цих умов необхідно якнайшвидше
проводити інфузійну терапію [10, 12-13]. Тому нами запропоновано вкласти до
наплічника медичного санітарного інструктора роти (батареї) плазмозамінник і
дезінтоксикаційний засіб, кровозамінник та антифібринолітичний засіб.
Проте поранення кінцівок часто супроводжуються переломами, що потребують їх якнайшвидшої іммобілізації. Для таких постраждалих до вмісту наплічника медичного нами було вкладено шини типу SAM, шини типу Кендріка
та косинки медичні (перев’язувальні) [10, 14].
Важливою проблемою як у цивільній, так і у військовій медицині залишається надання допомоги при травмі хребта, зокрема його шийного відділу. З метою
іммобілізації шиї пораненим з підозрою на травму хребта нами запропоновано
вкласти до наплічника медичного комірець Шанца.
У зв’язку з тим, що друге місце у структурі санітарних втрат належить пораненням голови, які можуть супроводжуватися обструкцією верхніх дихальних
шляхів, до наплічника медичного нами запропоновано вкласти орофарингіальні
та назофарингеальні повітроводи різних розмірів.
На третьому місці серед можливих пошкоджень – поранення у грудну клітку,
що можуть ускладнюватися напруженим пневмотораксом. Тому нами запропоновано вкласти до наплічника медичного, окрім оклюзійних самоклеювальних
плівок, ще й декомпресійні голки.
З метою попередження розвитку інфекції та за вірогідністю досить пізньої
евакуації до МПБ нами запропоновано вкласти до наплічника медичного антибіотики широкого спектру дії двох різних груп – пеніцилінів та фторхінолонів.
Особливістю ведення сучасних збройних конфліктів є використання великої кількості моторизованої техніки, що впливає на специфіку роботи особового
складу, а також структуру санітарних втрат через зростання комбінованої травми (механічна (вогнепальна) травма в поєднанні з опіковою). Така патологія в
сучасних умовах складає близько 3%. Тому санітарним інструктором для надання ДМД обпеченим на догоспітальному етапі нами запропоновано внести до
складу наплічника медичного гідрогелеві пов’язки різного розміру, що мають
охолоджувальну, знеболювальну та антисептичну дію.

58
Важливою проблемою залишається зігрівання поранених, особливо у складних кліматичних і метеорологічних умовах. Тому з метою попередження гіпотермії нами було вкладено до наплічника медичного накидку медичну (термоковдру), що являє собою металізовану плівку з маркувальною етикеткою.
Також для можливості перенесення поранених нами було запропоновано
вкласти до наплічника медичного ноші м’які, що можуть бути розраховані на
можливість їх застосовувати від 4 до 6 носіїв.
Відповідно до обов’язків і завдань, які виконує санітарний інструктор на полі
бою, з врахуванням складу наплічника медичного санітарного інструктора роти
(батареї) нами було запропоновано, розроблено та затверджено Стандарт підготовки: Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) (видання 1).
Висновок.
1. Під час проведення аналізу визначено основні проблеми щодо забезпечення медичним майном кожного військовослужбовця, санітарів взводів і санітарних інструкторів рот (батарей), а також їх підготовки з надання домедичної
допомоги відповідно до сучасних світових і державних стандартів.
2. Обґрунтовано вміст аптечки медичної загальновійськової індивідуальної
через визначення основних причин смертності на полі бою, яких можна запобігти, та заходів домедичної допомоги, що повинен здійснити кожен військовослужбовець.
3. Обґрунтовано вміст наплічника санітара взводу через визначення середньодобових санітарних втрат цього підрозділу та обсягу заходів домедичної допомоги, що повинен здійснити кожен санітар взводу.
4. Обґрунтовано вміст наплічника санітарного інструктора роти (батареї) через
визначення середньодобових санітарних втрат цього підрозділу та обсягу заходів
домедичної допомоги, що повинен здійснити кожен санітарний інструктор.
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Инновационные проекты в медицинском обеспечении вооруженных
сил Украины в условиях ведения антитеррористической операции
Бадюк М. И., Жупан Б. Б., Ковида Д. В., Микита О. А., Губарь А. М.
Резюме. Статья освещает отдельные элементы оптимизации медицинского обеспечения тактического уровня Вооруженных Сил Украины во время ведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской
областей.
Ключевые слова: домедицинской помощь, медицинская служба тактического уровня Вооруженных Сил Украины, комплектно-табельное оснащение,
стандарт подготовки.
Innovative projects in the medical support of the armed forces
of Ukraine in conditions of conducting anti-terrorist operation
Badiuk M., Shupan B., Kovyda D., Mykyta O., Hubar A.
Summary. The article deals with some elements of optimization of medical support tactical
level of the Armed Forces of Ukraine during conducting Antiterrorist operations on the territory
of Donetsk and Lugansk regions.
Keywords: first aid, medical service tactical level of the Armed Forces of Ukraine, completestandard-issue equipment, the standard of the training.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ
ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК –
УРОКИ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Білий В. Я., Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г.
Українська військово-медична академія, м. Київ
Військово-медичний департамент Міністерства оборони України, м. Київ

Резюме. У статті викладено результати дослідження еволюції системи
лікувально-евакуаційних заходів в системі медичного забезпечення військ, розкривається склад сил і засобів медичної служби на різних етапах розвитку
військової медицини. Акцентується увага на залежності системи лікувальноевакуаційних заходів від розвитку організації військ і порядку їх застосування, а
також стану матеріально-технічного забезпечення медичної служби. Висвітлюються основні напрями розвитку сучасної системи лікувально-евакуаційних
заходів і шляхи досягнення визначених спроможностей.
Ключові слова: медична служба Збройних Сил України, медичне забезпечення, система лікувально-евакуаційних заходів.
Вступ. Медичне забезпечення є окремим видом забезпечення Збройних Сил
України (ЗС України) і являє собою систему заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я особового складу, запобігання виникненню і розповсюдженню
хвороб, надання медичної допомоги військовослужбовцям, лікування і відновлення їх працездатності та боєздатності після поранень, захворювань і травм.
Воно включає організаційні, лікувально-евакуаційні, санітарно-гігієнічні та
протиепідемічні заходи, медичне постачання, підготовку військово-медичних
кадрів і наукове вирішення проблем військової медицини. Реалізація зазначених
заходів забезпечується наявністю відповідної нормативно-правової бази, відповідним матеріально-технічним забезпеченням, чіткою системою управління,
якісним зв’язком та інформаційною підтримкою.
Основою медичного забезпечення військ у воєнний час є система лікувальноевакуаційних заходів, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних принципів
організації надання медичної допомоги пораненим, ураженим, постраждалим
(далі – поранені) та хворим, їх евакуації, лікування, реабілітації та призначених
для цього сил і засобів медичної служби.
Лікувально-евакуаційні заходи (ЛЕЗ) включають розшук, збір і винесення
(вивезення) поранених з поля бою або вогнищ масових санітарних втрат, надання їм необхідних видів медичної допомоги, евакуацію, лікування та медичну
реабілітацію.
Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів полягає в етапному лікуванні поранених з їх евакуацією за призначенням. Її побудова здійснюється з використанням медичних підрозділів військових частин і з’єднань, мобільних і стаціонарних військово-медичних закладів та максимальним залученням наявної мережі цивільних закладів охорони здоров’я, що є основою етапів
медичної евакуації.
Етап медичної евакуації (ЕМЕ) – це сукупність сил і засобів медичної служби, розгорнутих на шляхах медичної евакуації для прийому, сортування поранених (хворих),
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надання їм медичної допомоги, лікування та підготовки до подальшої евакуації осіб,
які цього потребують. Крім медичної складової, ЕМЕ передбачає наявність підрозділів логістики, зв’язку, охорони та оборони, які забезпечують його діяльність. Для кожного ЕМЕ встановлені види медичної допомоги, надання яких забезпечується відповідними категоріями медичного персоналу та медичним оснащенням.
Вид медичної допомоги є медичною сутністю кожного ЕМЕ та включає встановлений перелік лікувально-діагностичних і лікувально-профілактичних заходів,
що проводяться при пораненнях і захворюваннях на полі бою, в осередках санітарних втрат і на ЕМЕ. Вид медичної допомоги визначається місцем її надання,
рівнем підготовки (кваліфікації) персоналу, медичним оснащенням тощо.
У процесі здійснення лікувально-евакуаційних заходів передбачається надання таких видів медичної допомоги: перша медична допомога, долікарська
(фельдшерська) допомога, перша лікарська допомога, кваліфікована медична
допомога і спеціалізована медична допомога, а також медична реабілітація.
Конкретний вид медичної допомоги визначається місцем її надання, підготовкою осіб, які її надають, а також наявністю необхідного медичного обладнання та оснащення.
В умовах сучасних бойових дій та з урахуванням кількості поранених, які надходять на ЕМЕ, можуть змінюватися як види, так і обсяги медичної допомоги.
Обсяг медичної допомоги – це сукупність лікувально-профілактичних заходів,
що здійснюються щодо поранених (хворих) на цьому ЕМЕ в конкретних умовах
бойової та медико-тактичної обстановки. Він може бути повним, скороченим або
розширеним за умов відповідного посилення необхідними силами та засобами.
Залежно від розвитку суспільства, соціально-економічних відносин, людських
ресурсів, організаційної структури та чисельності військ, їх оснащення і характеру застосування, рівня розвитку воєнного мистецтва, науки, системи охорони
здоров’я держави лікувально-евакуаційні заходи мали різний характер і зміст.
У давні часи, коли успіх усієї війни визначався однією або двома вирішальними битвами, після їх закінчення пораненим надавали медичну допомогу на
полі бою, а потім відвозили для одужання до монастирів або існуючих лікувальних закладів [1].
З набуттям військами спроможності пересуватися та маневрувати з’явилися
нові підходи до організації їх медичного забезпечення: відтепер після надання
допомоги на полі бою поранених евакуювали в тил з одночасним наданням допомоги. Водночас виникла необхідність мати в складі діючих армій власні військові госпіталі, створення яких також мало на меті наблизити медичну допомогу до поранених (хворих) військовослужбовців.
У подальшому, відповідно до технічного прогресу та з розвитком засобів
ураження, війська змінювали організаційну структуру, характер застосування,
що разом з розвитком технологій надання медичної допомоги закономірно призвело до трансформації та розвитку системи їх медичного забезпечення.
Мета роботи: дослідження динаміки розвитку лікувально-евакуаційних заходів у системі медичного забезпечення військ та їх залежності від розвитку
структури збройних сил, характеру їх застосування та ресурсного забезпечення
медичної служби.
Матеріали та методи. Використовувались нормативно-правові акти з питань
реформування та розвитку ЗС України та їх медичної служби, публікації в науко-
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вих джерелах. Методи дослідження: історичний, бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу. Об’єкт дослідження – система медичного забезпечення
ЗС України. Предмети – лікувально-евакуаційні заходи та динаміка їх розвитку.
Результати та їх обговорення. За досвідом медичного забезпечення бойових дій у другій світовій війні в Радянському Союзі була сформована система
ЛЕЗ, що передбачала етапне лікування поранених з евакуацією їх за призначенням, тобто до того лікувального закладу, де їм могла бути надана вичерпна
медична допомога. Основу такої системи складали комплект медичних підрозділів і військово-медичних закладів, передові й тилові госпітальні бази і госпіталі
тилу країни.
Слід зазначити, що Радянська Армія за чисельністю, організаційною побудовою та сценаріями застосування була розрахована на глобальну наступальну
війну на чужій території з повною автономною системою медичного забезпечення військ, що відповідно відобразилося на побудові системи лікувальноевакуаційних заходів.
Схема ЛЕЗ у Радянській Армії наведена на рис. 1. Вона забезпечувала послідовне надання на розгорнутих ЕМЕ всіх видів медичної допомоги: долікарської (фельдшерської), першої лікарської, кваліфікованої та спеціалізованої, які
надавалися на тих ЕМЕ, що мали для цього необхідні сили та засоби. Основою
для розгортання ЕМЕ були відповідно: медичний пункт батальйону (в обороні), медичний пункт полку, окремий медичний батальйон (окрема медична рота,
окремий медичний загін), військово-польові госпіталі (багатопрофільні або
вузькопрофільні) передових і тилових госпітальних баз та госпіталі тилу країни.
Медичні підрозділи військових частин, а також військово-медичні частини
і заклади відповідним чином були представлені в структурі військ. Кожний лінійний батальйон мав медичний пункт з фельдшером, а окремий батальйон –

Рис. 1. Схема лікувально-евакуаційних заходів у Радянській Армії
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медичний пункт з лікарем. Основу медичної служби механізованого (танкового) полку становив медичний пункт полку, що призначався для надання першої
лікарської допомоги. До складу дивізій входили окремі медичні батальйони
(ОМедБ) (в артилерійських дивізіях – окремі медичні роти), основним призначенням яких було надання кваліфікованої медичної допомоги в повному або
скороченому обсягах. Вони розгорталися, як правило, на відстані 12–15 км від
переднього краю в наступі та 20–25 км в обороні.
Медична служба армії мала у своєму складі 4–6 окремих медичних загонів
(ОМЗ), медичний склад і медичний батальйон армії. ОМЗ призначалися для підсилення медичних служб дивізій і використовувалися як маневр з ОМедБ для
забезпечення безперервності в наданні кваліфікованої медичної допомоги та
розгорталися на відстані 12–15 км від переднього краю в наступі та 3040 км від
ОМедБ в обороні. Медичний батальйон армії мав у своєму складі 12 груп медичного підсилення, санітарно-епідеміологічний загін та автосанітарну роту. Групи
медичного підсилення (медичні розпорядчі – 2, загальнохірургічні – 4, токсикорадіологічні – 2, офтальмологічні – 2, психоневрологічні – 2) призначалися для
підсилення розгорнутих ОМедБ та ОМЗ, а також для керівництва силами та засобами медичної служби, виділеними на евакуаційні напрямки в смузі дій армії.
В останні роки існування Радянського Союзу наведений армійський комплект
сил і засобів став основою для формування армійської медичної бригади.
Медична служба військового округу, крім стаціонарних військово-медичних
закладів, мала у своєму складі медичні депо (МД) та кадри управління госпітальних баз (КУпрГБ), які в мирний час зберігали майно (медичне, речове, продовольче
тощо) і техніку, а також вели облік приписного складу для розгортання та укомплектування на час війни сил і засобів медичної служби фронту, основу якої складали:
органи управління, передові й тилові госпітальні бази, інші військово-медичні частини та заклади (лікувальні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні, заклади забезпечення медичним майном, технікою та киснем, санітарно-транспортні частини).
Передова госпітальна база (ПГБ) мала у своєму складі управління госпітальної
бази, 27 військових польових госпіталів загальною місткістю 9300 ліжок, окремий батальйон матеріально-технічного забезпечення, станцію фельдшерськопоштового зв’язку. Ліжковий фонд ПГБ був розподілений таким чином: 2 військовопольові сортувальні госпіталі (ВПСГ) по 500 ліжок, 2 військово-польові госпіталі
для легкопоранених (ВПГЛР) по 1000 ліжок, 10 військово-польових хірургічних
госпіталів (ВПХГ) по 300 ліжок, 4 військово-польові багатопрофільні госпіталі (ВПБГ) по 300 ліжок, 4 військово-польові терапевтичні госпіталі (ВПТГ) по
300 ліжок, 2 військово-польові неврологічні госпіталі (ВПНГ) по 200 ліжок, 2 військово-польові інфекційні госпіталі (ВПІГ) по 200 ліжок і 1 військово-польовий
інфекційний госпіталь особливо небезпечних інфекцій (ВПІГ ОНІ) на 100 ліжок.
ПГБ призначалися для медичного забезпечення військ першого ешелону
фронту, для чого планувалося розгортати їх на напрямку дій кожної армії на відстані 60–80 км від лінії фронту в наступі та 130–150 км від переднього краю
в обороні. Профілізація госпіталів ПГБ забезпечувала надання спеціалізованої
медичної допомоги та спеціалізоване лікування поранених (хворих) з термінами
лікування та повернення до строю до 30 діб.
Тилова госпітальна база (ТГБ) мала у своєму складі управління базою,
32 лікувальні заклади загальною ліжковою місткістю 17,5 тис. штатних ліжок,
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окремий батальйон матеріально-технічного забезпечення, автомобільну санітарну роту та станцію фельдшерсько-поштового зв’язку.
На відміну від ПГБ, лікувальні заклади ТГБ були вузькоспеціалізованими,
а ліжковий фонд ТГБ був розподілений таким чином: 3 ВПСГ по 500 ліжок,
5 ВПГЛР по 1000 ліжок, 3 ВПХГ по 300 ліжок, 2 військово-польові нейрохірургічні госпіталі (ВПНХГ) по 500 ліжок, 2 військово-польові торакоабдомінальні
госпіталі (ВПТАГ) по 500 ліжок, 3 військово-польові травматологічні госпіталі
(ВПТрГ) по 500 ліжок, 3 військово-польові опікові госпіталі (ВПОГ) по 500 ліжок, 4 ВПТГ по 500 ліжок, 2 ВПНГ по 500 ліжок, 1 військово-польовий госпіталь (жіночий) (ВПЖГ) на 500 ліжок, 1 військово-польовий туберкульозний госпіталь (ВПТубГ) на 300 ліжок, 2 ВПІГ по 300 ліжок та 1 ВПІГ ОНІ на 100 ліжок.
При цьому структура ліжкового фонду ТГБ була розподілена таким чином:
ВПСГ – 8,6%, ВПГЛР – 28,6%, спеціалізовані госпіталі хірургічного профілю –
40%, терапевтичного – 13,1%, ВПНГ – 5,7%, інфекційні – 4,0%, що відповідало
структурі вхідного потоку поранених (хворих). Більшість госпіталів ТГБ мали
штатну спеціалізацію. Спеціалізовані госпіталі ТГБ до 60–65% були укомплектовані працівниками, потребували значних додаткових сил і засобів для розгортання в польових умовах, що знижувало їх мобільність.
ТГБ або окремі її госпіталі планувалося розгортати поблизу залізничних
станцій, що давало можливість використовувати для їх завантаження та розвантаження санітарні поїзди та летючки. Завдання ТГБ – прийом та лікування поранених (хворих), що надходитимуть з військ другого ешелону фронту, резервів,
інших частин і з’єднань, розташованих у глибині тилової смуги оборони, а також переданих із ПГБ з метою їх вивільнення з загальними термінами лікування
до 60 діб. Не виключалася можливість розгортання госпіталів ТГБ на вихідних
позиціях військ фронту замість ПГБ в інтересах збереження останніх для маневру при веденні наступальної операції. Загалом на час створення ЗС України на її
території в МД та КУпрГБ зберігалося майно для 15 ПГБ та 4 ТГБ.
Така система лікувально-евакуаційних заходів як основа медичного забезпечення військ разом з комплектом сил і засобів для її розгортання залишилася
у спадок від колишньої Радянської Армії та стала основою для побудови медичної служби Збройних Сил незалежної Української держави. На час створення
ЗС України загальна чисельність особового складу медичної служби налічувала
близько 49 тисяч осіб, з них понад 8 тисяч військовослужбовців. Будучи розрахованою на широкомасштабну війну, вона була громіздкою, дорогою в економічному та необґрунтованою у військовому відношеннях. Більше того, для повного
укомплектування військово-польових госпіталів ПГБ і ТГБ необхідно було мобілізувати практично всіх медичних фахівців (лікарів і медичних сестер) системи
охорони здоров’я України, а достатньої кількості медичних фахівців окремих
вузьких спеціальностей (нейрохірургів, судинних хірургів тощо) взагалі не було.
Доктринальні документи щодо захисту новоствореної української держави
мали оборонну спрямованість та не передбачали можливості ведення бойових
дій на території інших держав, що зумовило процеси скорочення кількості військових формувань і чисельності військ на території України в ході створення
власних Збройних Сил. Військові округи були переформовані в оперативні командування, армії – в армійські корпуси, дивізії – у бригади.
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Враховуючи те, що система медичного забезпечення завжди має відповідати
структурі та чисельності військ, а також характеру та порядку їх застосування,
не оминули ці процеси й військово-медичну службу та призвели до пошуку нових організаційних форм медичного забезпечення військ. Як результат, відпала
необхідність в утриманні та використанні громіздких військових формувань, насамперед ПГБ і ТГБ. Також на кінець 90-х років ОМедБ дивізій, які до цього часу
вважалися «головною операційною на війні», були переформовані в медичні роти
бригад, із завданням надання першої лікарської допомоги, а хірургічні втручання
зводилися до «Damage Control» – сучасної хірургічної тактики або тактики контролю пошкоджень, що спрямована на мінімізацію обсягу первинного хірургічного
втручання в тяжкопоранених з подальшим виконанням відтермінованого остаточного хірургічного втручання після стабілізації їх стану на наступних ЕМЕ.
Сили та засоби медичних служб армій стали основою для формування польових центрів медичного забезпечення (ПЦМЗ), організаційно-штатна структура яких була непостійною та залежала від бойового складу армійських корпусів. До складу ПЦМЗ входили: управління, 5-7 військово-польових пересувних
госпіталів (ВППГ) (з розрахунку по одному на 1-2 механізовані (танкові) бригади та 1-2 в резерві), окремий медичний загін підсилення (ОМЗП); окремий
автомобільний санітарний батальйон (ОАСБ) та медичний склад. Основними
завданнями ПЦМЗ були прийом, медичне сортування поранених (хворих), надання їм кваліфікованої медичної допомоги та підготовка до евакуації в пересувну госпітальну базу (ПерГБ); тимчасова госпіталізація нетранспортабельних
поранених (хворих); лікування легкопоранених (легкохворих) із термінами відновлення боєздатності до 15 діб; тимчасова ізоляція інфекційних хворих тощо.
ВППГ були багатопрофільними, що давало можливість використовувати їх
замість розформованих ОМедБ та ОМО самостійно на окремих напрямках або
для медичного забезпечення військ при їх застосуванні під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.
ТГБ були виключені зі складу медичної служби ЗС України, а ПГБ переформовані в ПерГБ з основним завданням щодо надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги і лікування поранених (хворих). До їх складу входили
управління (УГБ) та 12 військово-польових госпіталів загальною ліжковою місткістю 5100 штатних ліжок (1 ВПСГ на 500 ліжок, 2 ВПГЛР по 1000 ліжок, 6 ВПХГ
по 300 ліжок, 1 ВПТГ на 300 ліжок, 1 ВПІГ на 300 ліжок, 1 ВПНГ на 200 ліжок),
окремий автомобільний санітарний батальйон (ОАСБ) та окремий батальйон матеріально-технічного забезпечення (ОБМТЗ). ВПХГ, що були основою ПерГБ,
являли собою багатопрофільні хірургічні госпіталі, які за умов відповідного підсилення мали можливість надавати спеціалізовану медичну допомогу.
Передбачалося, що завершальним етапом медичної евакуації в сучасній системі ЛЕЗ замість ТГБ та з так і невизначеним в Україні статусом госпіталів тилу
країни стануть лікувальні заклади територіальних госпітальних баз Міністерства охорони здоров’я України (ТерГБ МОЗ України), створення яких було визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.1998 р. № 1894-65 [2].
ТерГБ МОЗ України призначені для надання у воєнний час кваліфікованої та
спеціалізованої медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям,
їх лікування та реабілітації в оперативному й стратегічному тилу, а в мирний час –
у випадку введення надзвичайного стану або виникнення надзвичайної ситуа-
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ції. Вони утворюються на базі лікувальних закладів МОЗ України та управлінь
охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, а також військових госпіталів і санаторіїв Міністерства оборони України (МО України), які розташовані
в межах однієї області.
Госпіталі ТерГБ формуються за рахунок медичного персоналу, фондів та
інфраструктури забезпечення на базі лікувальних закладів МОЗ України у складі: територіального хірургічного госпіталю, територіального травматологічного
госпіталю, територіального нейрохірургічного госпіталю, територіального психоневрологічного госпіталю, територіального торакоабдомінального госпіталю,
територіального терапевтичного госпіталю (центру реабілітації). Кількість лікувальних закладів та їх ліжкова місткість у різних ТерГБ неоднакова і залежатиме
від кількості та місткості лікувальних закладів конкретної області, воєнно-адміністративного поділу держави та потреби військ.
Формування ТерГБ МОЗ України стало першим реальним кроком на шляху
формування «єдиного медичного простору» та реалізації принципу «війну ведуть
не збройні сили, а держава та народ», який прийшов на заміну радянському – «все
для фронту, все для перемоги». Такий варіант залучення цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги військовослужбовцям дав змогу
зменшити мобілізаційне навантаження на людські та матеріальні ресурси держави, а головне – не порушувати загальнодержавну систему охорони здоров’я.
Крім медичного забезпечення військовослужбовців, у воєнний час ТерГБ
МОЗ України також можуть бути використані для надання медичної допомоги
та лікування постраждалих із числа цивільного населення під час надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру.
Одночасно з формуванням системи ЛЕЗ на особливий період була побудована
система медичного забезпечення ЗС України мирного часу за трьома вертикалями: лікувально-профілактична, санітарно-гігієнічна та протиепідемічна, медичного постачання, а також була створена система військово-медичної освіти і науки,
якої до цього взагалі не існувало на території України. Лікувально-профілактична
вертикаль була представлена Головним військовим клінічним госпіталем, центральними, базовими та гарнізонними військовими госпіталями. Вертикаль санітарно-гігієнічної та протиепідемічної служби була представлена Санітарно-епідеміологічним управлінням, санітарно-епідеміологічними загонами (регіональними
і територіальними) та санітарно-епідеміологічними лабораторіями.
У вертикалі медичного постачання існували центральні медичні склади, медичні склади оперативних командувань та Військово-Морських Сил, військові
представництва, МД та КУпрГБ. Більшість МД (саме 8) та інших надлишкових
закладів медичного постачання було розформовано, а медичне майно і техніка,
що були вилучені при цьому, направлені для поповнення дефектури існуючих
формувань непорушних запасів, а також на поточне медичне постачання.
Система військово-медичної освіти передбачала можливість підготовки медичного персоналу практично всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, за винятком
середнього медичного персоналу, потребу в якому повністю задовольняла цивільна система медичної освіти.
Українська військово-медична академія (УВМА), що була створена як заклад
післядипломної освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
[3] і декількох наказів Міністерства оборони України та Міністерства охорони
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здоров’я України [4; 5], почала працювати на повну потужність і мала повністю
забезпечити потребу ЗС України та інших військових формувань у військових
лікарях за різними спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
З метою прищеплення всім лікарям країни знань та навичок щодо надання
медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям, а також цивільному населенню під час бойових дій та при ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, у всіх вищих медичних навчальних закладах були сформовані кафедри
екстремальної та військової медицини (КЕіВМ) [6; 7]. Навчання на цих кафедрах
було обов’язковим для всіх студентів як чоловічої, так і жіночої статі, після якого
всі випускники медичних вишів отримували військове звання офіцера медичної
служби запасу, зараховувалися на військовий облік та були джерелом наповнення
необхідного мобілізаційного резерву медичної служи і комплектування УВМА.
Для вирішення хронічної проблеми некомплекту медичного персоналу у військових частинах рішенням Уряду з 1 вересня 1997 року поряд з традиційною
підготовкою лікарів для потреб українського війська у Вінницькому медичному коледжі ім. Д. К. Заболотного створено Відділення підготовки помічників
військових лікарів та започатковано підготовку відповідних фахівців [8; 9]. Щороку 100 студентів проходили навчання за програмою підготовки офіцерів кад
ру, освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр», спеціальність – «лікувальна
справа», кваліфікація – «помічник лікаря, офіцер військового управління тактичного рівня», форма підготовки – «студент 4 роки».
Передумовою підготовки фахівців такого рівня слугували насамперед визначені перспективи щодо реформування та розвитку ЗС України, зокрема те, що
цими програмами передбачався повний перехід військ на бригадно-батальйонну
організаційну структуру. Це, в свою чергу, вимагало відповідних змін і в організації медичного забезпечення військ. Постало питання: військово-медичний фахівець якого рівня має очолювати медичну службу батальйону в складі бригади?
Використання лікаря на цій посаді, як у мирний так і воєнний час вважалося нераціональним і недоцільним, оскільки для нього не вистачало відповідного обсягу
роботи. Досвід використання в системі медичного забезпечення військ таких фахівців, як фельдшер, свідчив, що їх освітньо-кваліфікаційний рівень не відповідає
завданням, що покладені на медичну службу батальйону в сучасних умовах.
По-друге, враховуючи постійне прагнення військових лікарів реалізувати свій
професійний потенціал та займатися лише лікувально-профілактичною роботою
в медичних закладах, відтік лікарів з військової ланки медичної служби завжди
перевищував можливості їх поповнення. У зв’язку з цим у військах завжди був
значний некомплект офіцерів медичної служби, що не могло не позначитись на
рівні захворюваності військовослужбовців та якості їх медичного забезпечення.
Третім важливим фактором було запровадження ступеневої військовомедичної освіти. Раніше фельдшеру, який захотів би стати лікарем, необхідно
було складати іспити для вступу на перший курс медичного інституту чи університету. Помічник лікаря мав освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і
завдяки сумісності на перших двох курсах навчальних програм підготовки лікаря і помічника лікаря після декількох років практичної роботи у військах мав би
можливість продовжити навчання з метою набуття кваліфікації лікаря.
Все це й зумовило запровадження в ЗС України інституту помічників військових лікарів, а в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця [10] був створений факультет підготовки лікарів для ЗС України.
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Підготовка для потреб ЗС України санітарних інструкторів і санітарних
інструкторів-дезінфекторів (операторів дезінфекційно-дезінсекційних установок) проводилася у навчальних медичних батальйонах, а згодом – у навчальній
медичній роті.
Як результат, була сформована нова система медичного забезпечення військ,
що мала відповідне ресурсне забезпечення, у тому числі й система ЛЕЗ (рис. 2),
яка була спроможною для медичного забезпечення ЗС України у визначених варіантах їх застосування, здатна до необхідного мобілізаційного розгортання та
інтегрована з державною системою охорони здоров’я.
Цього вдалося досягнути завдяки тривалій «кадровій стабільності» органу
управління медичним забезпеченням – Головного військово-медичного управління Міністерства оборони України та його ефективної діяльності за підтримки
керівництва ЗС України і МО України.
Подальше реформування ЗС України, зміни порядку та способів їх застосування призвели до необхідності вдосконалення організаційної структури
медичної служби та принципів її діяльності. Як результат, був запроваджений
територіальний принцип медичного забезпечення військ [11], створені військово-медичні клінічні центри (ВМКЦ) (головний і регіональні) з визначеними зонами відповідальності [12], військові мобільні госпіталі (ВМГ), які на відміну
від ВППГ утримуються в постійній готовності до застосування і не потребують
тривалого часу для проведення мобілізаційних заходів [13].
ВМГ є мобільним, спеціалізованим, багатопрофільним лікувальним закладом ЗС України та призначений для надання пораненим (хворим) першої лікарської, кваліфікованої та окремих елементів спеціалізованої медичної допомоги,
їх лікування та підготовки до евакуації в лікувальні заклади вищого рівня в мирний та воєнний час.

Рис. 2. Схема лікувально-евакуаційних заходів у ЗС України (кінець 90-х років)
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У цей же період медична служба ЗС України поповнилася засобами аеромедичної евакуації, зокрема літаком АН-26 «Віта», були також спроби створити
для евакуації поранених декілька ланок санітарних гелікоптерів, проте через
обмежене фінансування та організаційну недолугість вони не увінчалися успіхом.
Як результат, існуюча система ЛЕЗ була вдосконалена за рахунок введення в
систему медичного забезпечення військ ВМКЦ, ВМГ і засобів аеромедичної евакуації та передбачала послідовне надання медичної допомоги на наявних ЕМЕ:
– перша медична допомога надається безпосередньо на місці поранення
або в найближчому укритті самими військовослужбовцями в порядку само- та
взаємодопомоги, стрільцями-санітарами, санітарами, водіями-санітарами і санітарними інструкторами підрозділів, а також особовим складом підрозділів, що
виділяються для рятувальних робіт;
– долікарська (фельдшерська) допомога надається помічниками лікарів
(фельдшерами батальйонів) у медичних пунктах батальйонів, що ними очолюються, а при масових санітарних втратах – і в медичному пункті військової частини або в медичній роті бригади;
– перша лікарська допомога надається лікарями загальної практики в медичних пунктах військових частин і в медичних ротах бригад, а також у медичних пунктах батальйонів (дивізіонів), які очолюють лікарі, можливо у ВМГ та
ВППГ при масовому надходженні поранених і хворих;
– кваліфікована медична допомога надається лікарями-хірургами і терапевтами у ВМГ та ВППГ (невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги –
у медичних ротах бригад) та лікувальних закладах ПерГБ;
– спеціалізована медична допомога надається і лікування проводиться лікарями-спеціалістами у ВМГ, ВППГ, госпіталях ПерГБ за умов відповідного
підсилення, а також у закладах охорони здоров’я МО України та ТерГБ МОЗ
України.
Евакуація поранених (хворих) здійснюється з медичних пунктів (медичних рот) до ВМГ, ВППГ, а після надання відповідної медичної допомоги та
лікування – у госпіталі ПерГБ або ж (залежно від оперативної обстановки) –
у заклади охорони здоров’я МО України та ТерГБ.
Ця система ЛЕЗ мала забезпечувати своєчасне, послідовне, спадкоємне та
якісне надання медичної допомоги та лікування поранених (хворих) в усіх варіантах застосування ЗС України. Її ефективність у мирний час була підтверджена
реальними результатами роботи, а численні навчання різного рівня, що проводилися у ЗС України за участю медичної служби, давали можливість стверджувати
про її доцільність та ефективність в особливий період.
Виконання наступних програм реформування та розвитку ЗС України призвело до подальшого скорочення чисельності військ, а відповідно – і чисельності медичної служби, кількості медичних підрозділів і військово-медичних закладів, а заходи реформування, що проводилися керівництвом ЗС України, практично були зведені до неконтрольованого скорочення військово-медичної служби.
Так, починаючи з 2006 року було скорочено та розформовано більшість
КЕіВМ, а в трьох, що залишилися, підготовка студентів з питань організації медичного забезпечення військ стала необов’язковою, та ще й платною і в позанав
чальний час. У 2007 році ліквідовано Відділення підготовки помічників лікарів
Вінницького медичного коледжу, згодом розформовано навчальну медичну роту,
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що здійснювала підготовку санітарних інструкторів для військ і, як апогей безглуздя, у 2006 році взагалі не проводився набір слухачів до УВМА, а в 2007 році
були спроби її ліквідувати [12].
Незважаючи на існування в складі МО України органу управління медичним
забезпеченням ЗС України – Військово-медичного департаменту, у 2011 році
було створено Центральне військово-медичне управління Збройних Сил Украї
ни (ЦВМУ) з підпорядкуванням Генеральному штабу Збройних Сил України.
У результаті на стратегічному рівні з’явилося два органи управління єдиним
процесом медичного забезпечення військ, що призвело до порушення цілісності
системи управління медичним забезпеченням.
Одними з перших кроків новоствореного ЦВМУ стало проведення заходів
з ліквідації ПЦМЗ і ПерГБ, були також спроби ліквідувати ВМКЦ. Водночас
втрачена організаційна структура медичних пунктів і медичних рот і питання
організації медичного забезпечення безпосередньо у військах залишилися поза
увагою ЦВМУ.
Більше того, через хронічне недофінансування прогресивно погіршувалося
матеріально-технічне забезпечення медичної служби ЗС України, поповнення
та оновлення запасів медичного майна і ліків у «недоторканих запасах» не проводилось, все, що залишалося придатним до використання, було вже вилучене на поточне постачання. Станом на кінець 2013 року медичне обладнання,
більшість якого надійшла на забезпечення медичних підрозділів військових
частин і з’єднань та військово-медичних закладів ще за радянських часів, морально і фізично застаріло. Медична і санітарна техніка давно вислужили встановлені терміни та використали ресурси, переважно списані та навіть за їх наявності перебували в неробочому стані. Забезпеченість лікарськими засобами
і перев’язувальними матеріалами була недостатньою, не було індивідуальних
засобів медичного захисту.

Рис. 3. Схема лікувально-евакуаційних заходів у ЗС України (2013 рік)
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Через відсутність необхідної системи підготовки кадрів для укомплектування всіх рівнів медичного забезпечення виник значний некомплект медичного
персоналу, насамперед у медичних підрозділах військових частин і з’єднань, де
майже третина посад військових лікарів були вакантними.
Крім того, було зупинено опрацювання механізму залучення закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) ТерГБ МОЗ України до лікування поранених (хворих) військовослужбовців і всебічної підготовки їх до застосування в особливий період.
За таких умов система ЛЕЗ була позбавлена основних сил і виявилася неспроможною для надання медичної допомоги пораненим на полі бою та, за винятком 5 ВМГ, не мала засобів для надання кваліфікованої та спеціалізованої
медичної допомоги в районах, наближених до районів бойових дій, а враховуючи незавершеність формування та підготовки до застосування ТерГБ і відсутність сучасних засобів медичної евакуації медична служба практично втратила
можливість здійснення медичного забезпечення військ в особливий період, крім
обмеженого короткочасного військового конфлікту (рис. 3).
З такою структурою медичної служби, комплектом сил і засобів та системою
ЛЕЗ, практично без додаткових заходів і часу на підготовку ЗС України були
залучені до участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України, керівництво якою проводив Антитерористичний центр Служби безпеки України.
Крім ЗС України, в АТО беруть участь військові частини, з’єднання і підрозділи інших військових формувань, які за мирного часу мають різне призначення
і виконують абсолютно різні функції та завдання. У своєму складі вони мають
власні медичні служби, що створені та призначені для медичного забезпечення
тільки власних структур переважно в умовах мирного часу.
Зважаючи на зазначене, терміново були проведені заходи щодо створення
системи медичного забезпечення АТО, основу якої склали: Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» (НВКМЦ «ГВКГ»), визначені ВМКЦ
регіонів та окремі військові госпіталі (ВГ).
З метою компенсації організаційної та функціональної неспроможності медичних підрозділів військових частин і з’єднань було сформовано 31 мобільну
лікарсько-сестринську бригаду для надання медичної допомоги безпосередньо
у військових підрозділах, у подальшому були розгорнуті 2, потім 3, а з часом
4 військові мобільні госпіталі.
Для підсилення медичної служби військових частин і з’єднань та з метою
надання медичної допомоги з елементами кваліфікованої частина мобільних
лікарсько-сестринських бригад була направлена безпосередньо у війська та передана в оперативне підпорядкування керівникам (командирам) секторів, оперативних мобільних угруповань і тактичних груп.
З метою нарощування потужності системи медичного забезпечення три
100-ліжкові ВГ (Дніпропетровськ, Чернігів, Миколаїв) переформовано у
200-ліжкові, один 50-ліжковий ВГ (Черкаське) та дві поліклініки з денним стаціонаром (Запоріжжя, Староконстянтинів) переформовані в 100-ліжкові ВГ, у
деяких ВМКЦ створені нові або ж підсилено наявні реабілітаційні відділення,
збільшено штатну ліжкову місткість клінік і відділень психіатрії, в деяких ВГ
до штатів введено психіатричні кабінети з лікарями психіатром й психологом.
Підсилення транспортними засобами для медичної евакуації (санітарні
автомобілі та реанімобілі) на перших порах проводилося шляхом внутрішньо-

72
го перерозподілу за рахунок ВМКЦ та ВГ, розташованих поза межами АТО, а
в подальшому – за рахунок відмобілізування 2-х автосанітарних рот, допомоги
волонтерів, громадських організацій і громад окремих населених пунктів.
Усі військово-медичні підрозділи та заклади отримали необхідну кількість
медикаментів і перев’язувальних засобів. Виконано велику роботу щодо забезпечення особового складу військових частин і з’єднань індивідуальними засобами медичного захисту.
На цей час медичні пункти та медичні роти військових частин з’єднань розгорнуто до повного штату, доукомплектовано особовим складом, забезпечено необхідним
медичним майном, але реального їх застосування в системі ЛЕЗ АТО досі немає.
Зважаючи на тривалість АТО, велику кількість санітарних втрат, стало очевидним, що наявним комплектом сил і засобів медичних служб ЗС України та
інших військових формувань навіть за умов їх підсилення, доукомплектування
та використання мобілізаційних ресурсів, активного маневру силами і засобами
неможливо повністю покрити потреби військ у медичному забезпеченні. Водночас МОЗ України не змогло реалізувати попередні теоретичні напрацювання
щодо розгортання ТерГБ, що призвело до незапланованого, проте доволі організованого, залучення до системи ЛЕЗ у зоні бойових дій 17 центральних районних лікарень, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечнікова
та клінічних закладів Національної академії медичних наук України.
За складних умов було налагоджено таку систему надання медичної допомоги та лікування поранених:
– перша медична допомога на блокпостах, взводних і ротних опорних пунктах, позиціях батарей надавалася пораненим у порядку само- та взаємодопомоги, а також штатними і позаштатними санітарами та санітарними інструкторами
рот (батарей);
– долікарська та перша лікарська допомога надавалася в базових таборах
особовим складом штатних медичних підрозділів дивізіонів, батальйонів, батальйонних тактичних груп, бригад, а також приданими мобільними лікарськосестринськими бригадами;
– надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої медичної допомоги
організовано в розгорнутих ВМГ, Дніпропетровському ВГ та ВМКЦ Північного
регіону, а також 17 центральних районних лікарнях у зоні бойових дій та в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечнікова.
Після надання необхідної медичної допомоги та стабілізації стану поранених їх евакуйовували до НВМКЦ «ГВКГ», інших ВМКЦ регіонів та вищезазначених цивільних закладів охорони здоров’я (рис. 4).
Вивіз поранених безпосередньо з осередків санітарних втрат (поля бою,
опорних пунктів, блокпостів) у зоні АТО здійснювався з урахуванням умов
бойової та медичної обстановки переважно транспортом загальновійськового
призначення, у тому числі броньованим, а подальша їх евакуація до медичних
підрозділів, військових і цивільних закладів охорони здоров’я проводилася
штатним санітарним транспортом медичної служби військової ланки, окремих
автомобільних санітарних рот, транспортно-бойовими вертольотами і літаками,
а також цивільними каретами швидкої медичної допомоги і навіть волонтерами.
На превеликий жаль, оцінити ефективність системи медичного забезпечення
військ під час АТО вкрай важко через відсутність достовірної інформації щодо
причин смерті військовослужбовців. Водночас слід констатувати, що нам не
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вдалося досягти оптимальних часових показників надання медичної допомоги
на полі бою та ранніх ЕМЕ, про що свідчить низьке співвідношення безповоротних і санітарних втрат – 1:3,5 (Афганістан – 1:32; Чечня-І – 1:9; Чечня-ІІ – 1:3;
Ірак – 1:16; Афганістан (НАТО) – 1:14), що потребує детального вивчення та
аналізу. Також викликає занепокоєння та потребує окремого дослідження невелика частка тяжкопоранених (10,4%) у загальній структурі санітарних втрат.
За час проведення санітарні втрати ЗС України сягнули понад 7,5 тис. осіб,
що в середньому становить 10–12 осіб на добу. За такої кількості щоденних санітарних втрат існуюча система медичного забезпечення спроможна до своєчасного надання медичної допомоги пораненим та їх евакуації для подальшого
лікування. Водночас в окремі періоди АТО санітарні втрати сягали 100 і більше
осіб на добу, і за таких умов наявних сил і засобів для своєчасного надання встановлених видів медичної допомоги та вчасної евакуації поранених не вистачало.
Це, в свою чергу, призводило до порушення термінів надання медичної допомоги та зростання кількості ускладнень.
Таким чином, досвід медичного забезпечення АТО показав, що існуюча система медичного забезпечення військ, зокрема система ЛЕЗ, не відповідає потребам ЗС України в можливих варіантах їх застосування з огляду на воєнні загрози
державі. За таких умов зволікання з реформуванням системи медичного забезпечення військ є неприпустимим.
Аналіз історичного розвитку системи ЛЕЗ у загальній системі медичного
забезпечення військ, досвід медичного забезпечення АТО, перспективи і можливий характер застосування ЗС України, завдання керівництва держави щодо
досягнення ЗС України стандартів і спроможностей військ НАТО до 2020 року
[15] також свідчать про необхідність термінового реформування системи медичного забезпечення військ і створення сучасної системи ЛЕЗ.

Рис. 4. Схема лікувально-евакуаційних заходів під час АТО

74
На думку авторів, формування сучасної системи ЛЕЗ передбачає:
по-перше – запровадження структури медичних підрозділів військових частин і з’єднань та мобільних військово-медичних закладів відповідно до завдань,
що перед ними ставляться, укомплектування їх підготовленим медичним персоналом, забезпечення сучасним медичним обладнанням і санітарно-технічним
оснащенням та передбачення можливості підсилення за рахунок закладів охорони здоров’я МО України;
по-друге – удосконалення підходів і принципів залучення цивільних закладів
охорони здоров’я для надання медичної допомоги, лікування та реабілітації поранених (хворих) військовослужбовців, а також завчасна підготовка їх до виконання завдань за призначенням в особливий період;
по-третє – чітке визначення видів медичної допомоги, що надаватимуться
на відповідних ЕМЕ (рівнях медичного забезпечення);
по-четверте – створення сучасної системи управління медичним забезпеченням ЗС України; а також досягнення часових показників надання медичної
допомоги пораненим за принципом 10 – 1 – 2, що означає: надання першої медичної допомоги протягом 10 хвилин після поранення; проведення реанімаційних заходів та надання необхідної допомоги лікарем загальної практики протягом першої години, а також надання невідкладної хірургічної допомоги протягом однієї, але не пізніше двох годин кожному пораненому.
За таких умов першочерговими заходами на шляху вдосконалення системи
медичного забезпечення ЗС України мають стати:
– визначення ролі, завдань, місця, структури та оснащення медичних пунктів батальйонів (полків) і медичних рот бригад;
– удосконалення структури та оснащення ВМГ;
– формування штатних груп медичного підсилення;
– удосконалення механізму залучення до системи ЛЕЗ цивільних закладів
охорони здоров’я;
– забезпечення військ сучасними броньованими засобами вивезення поранених з поля бою, медичної та аеромедичної евакуації;
– створення сучасної системи інформаційної підтримки та управління медичним забезпеченням ЗС України з єдиним органом управління на стратегічному рівні.
Незважаючи на те, що майже два роки тривають бойові дії на Сході України, практично щодня гинуть та отримують поранення наші військовослужбовці,
зазначені проблеми та ймовірні шляхи їх вирішення перебувають у стані обговорення і не мають необхідної підтримки в керівництва ЗС України і держави.
Заходами декількох хвиль мобілізацій вдалося поповнити некомплект медичних
служб військових частин і з’єднань, проте опрацьовані штати медичних рот не
запроваджені. Проект Воєнно-медичної доктрини України, що поданий МО
України до Адміністрації Президента України, не затверджений, що стримує
опрацювання Державної цільової програми її реалізації. Аналогічна ситуація і з
проектом постанови Кабінету Міністрів України, якою передбачено залучення
цивільних закладів охорони здоров’я до лікування поранених військовослужбовців під час антитерористичної операції на Сході України.
Висновок.
1. Історія розвитку системи ЛЕЗ свідчить про її залежність та похідність від
структури і порядку застосування військ, а також стану матеріально-технічного
забезпечення.
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2. Існуюча система медичного забезпечення ЗС України, насамперед структура медичної служби, її оснащеність та укомплектованість, система ЛЕЗ потребують розвитку та вдосконалення у відповідності до розвитку ЗС України.
3. Сучасна система ЛЕЗ має забезпечувати своєчасне, послідовне, спадкоємне та якісне надання медичної допомоги і лікування поранених (хворих) військовослужбовців у всіх варіантах застосування ЗС України.
4. Реалізація намірів формування сучасної системи медичного забезпечення
ЗС України можлива за умов прийняття Воєнно-медичної доктрини України і
Державної цільової програми її реалізації та організації належного виконання їх
вимог і положень.
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Эволюция взглядов и развитие системы лечебно-эвакуационного
обеспечения войск – уроки для Вооруженных Сил Украины
Билый В. Я., Верба А. В., Бадюк М. И., Жаховський В. А., Ливинский В. Г.
Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины, м. Киев
Резюме. В статье изложены результаты исследования эволюции системы лечебноэвакуационных мероприятий в системе медицинского обеспечения войск, раскрывается
состав сил и средств медицинской службы на различных этапах развития военной
медицины. Акцентируется внимание на зависимости системы лечебно-эвакуационных
мероприятий от развития организации войск и порядка их применения, а также состояния материально-технического обеспечения медицинской службы. Освещаются
основные направления развития современной системы лечебно-эвакуационных мероприятий и пути достижения определенных возможностей.
Ключевые слова: медицинская служба Вооруженных Сил Украины, медицинское
обеспечение, система лечебно-эвакуационных мероприятий.

Evolution of looks and development of system likuval’no evacuation,
providing of troops is lessons for military powers of Ukraine
Biliy V. Ya., Verba A. V., Badyuk M. I., Zhahovskiy V. O., Livinskiy V. G.
Ukrainian military medical academy, m. Kyiv
The Military medical department of Department of defense of Ukraine, m. Kyiv
Summary.. The article presents the results of the study of the evolution of medicalevacuation system of medical support, revealed the composition of forces and means of medical
service at various stages of development of military medicine. Attention is focused on the system
depending on medical evacuation of troops of organization and procedure of their application,
as well as the state of logistics of medical service. Highlights the main directions of the modern
system of medical evacuation and ways of achievement of capabilities.
Keywords: medical service of the Armed Forces of Ukraine, medical support, medical
evacuation system events.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВИЛ «ПЛАТИНОВОЇ ХВИЛИНИ»
ТА «ЗОЛОТОЇ ГОДИНИ» В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ
ЛІКУВАЛЬНО-ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Білий В. Я., Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г.
Українська військово-медична академія, м. Київ
Військово-медичний департамент Міністерства оборони України, м. Київ

Резюме. У статті розкривається значення часових показників надання медичної допомоги для врятування життя поранених та їх вплив на кінцеві результати лікування. Проаналізовано сутність таких дефініцій, як «платинова хвилина» і «золота година», висвітлено шляхи їх реалізації в збройних силах
країн – членів НАТО. Обґрунтовується необхідність запровадження правил
«платинової хвилини» і «золотої години» в сучасній системі медичного забезпечення ЗС України.
Ключові слова: медичне забезпечення, система лікувально-евакуаційних
заходів, «платинова хвилина» і «золота година».
Вступ. Збройний конфлікт на Сході України переорієнтував увагу наших
громадян від турбот мирного життя до воєнних проблем, зосередивши її на кількості обстрілів населених пунктів і позицій українських військових, випадків
загибелі та поранень військовослужбовців і мирних жителів.
У лексиці українців з’явилися та широко використовуються такі слова, як
«антитерористична операція», «гібридна війна», «санітарні втрати», «медична
допомога», «медична евакуація», «платинова хвилина» та «золота година». Водночас, незважаючи на те, що офіційних трактувань понять «платинова хвилина»
та «золота година» в законодавстві України з питань охорони здоров’я немає,
нині ці словосполучення нерідко застосовуються у професійній термінології
військових медиків і медичних фахівців системи невідкладної та екстреної медичної допомоги, і запозичені вони від колег з країн НАТО. На нашу думку, широке використання зазначених термінів, зокрема і в медичному середовищі, зумовлене важливістю часових показників у загальній системі надання медичної
допомоги і, насамперед, їх впливом на кінцеві результати лікування поранених.
Мета роботи: дослідження важливості часових показників надання медичної допомоги та їх впливу на кінцеві результати лікування поранених.
Матеріали та методи. Використовувались нормативно-правові акти та інші
керівні документи з організації медичного забезпечення Збройних Сил (ЗС)
України. Дослідження та аналіз проблем своєчасності надання медичної допомоги та їх вплив на кінцеві результати лікування поранених проведено на основі
вивчення вітчизняних і зарубіжних публікацій з означеної теми, а також мате
ріалів науково-практичних конференцій, присвячених проблемним питанням
медичного забезпечення антитерористичної операції (АТО). Методи дослідження: історичний, бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу.
Результати та їх обговорення. Збереження життя поранених військовослужбовців під час бойових дій є основним завданням медичної служби в особливий
період. Це досягається належною організацією лікувально-евакуаційних заходів
(ЛЕЗ), забезпеченням військовослужбовців, медичного персоналу, медичних
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підрозділів і військово-медичних закладів необхідним медичним оснащенням,
а також відповідною підготовкою медичного персоналу та військовослужбовців
щодо надання встановлених видів та обсягів медичної допомоги [1].
Основою медичного забезпечення військ під час їх застосування є система
ЛЕЗ, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних принципів організації медичної допомоги пораненим і хворим військовослужбовцям (далі – поранені), їх
евакуації, лікування та реабілітації, а також призначених для цього сил і засобів
медичної служби [2]. Вони включають розшук і збір поранених, послідовне надання їм медичної допомоги, евакуацію за призначенням, лікування та медичну
реабілітацію. Побудова сучасної системи ЛЕЗ здійснюється з використанням
медичних підрозділів військових частин і з’єднань, мобільних і стаціонарних
військових лікувальних закладів і широким залученням існуючої мережі цивільних закладів охорони здоров’я.
Головною метою ЛЕЗ є збереження життя, якнайшвидше відновлення боє
здатності (працездатності) та повернення до строю якомога більшої кількості
поранених військовослужбовців. Сучасна система ЛЕЗ передбачає своєчасне,
послідовне та спадкоємне надання медичної допомоги в поєднанні з евакуацією
їх на етапи медичної евакуації (ЕМЕ), що забезпечують надання вичерпної медичної допомоги, повноцінне лікування та реабілітацію [1].
Своєчасність надання медичної допомоги характеризується відповідними
часовими показниками (термінами) та є визначальним чинником щодо отримання позитивних результатів лікування поранених. Ефективне надання медичної
допомоги досягається організацією своєчасного безперервного вивезення (винесення) поранених з поля бою (осередків санітарних втрат), проведенням медичного сортування та евакуацією їх за призначенням, наближенням сил і засобів медичної служби до районів бойових дій та їх раціональним ешелонуванням. Послідовність у лікуванні поранених забезпечується збільшенням обсягу
медичної допомоги та використанням більш складних технологій її надання на
кожному з наступних ЕМЕ. Спадкоємність у лікуванні поранених досягається
єдиним розумінням патологічних процесів, які проходять в організмі при пораненнях, єдиними методами їх профілактики та лікування, чітким веденням
медичної документації.
Приступаючи до розгляду природи виникнення понять «платинова хвилина» і
«золота година», слід провести аналіз і з’ясувати сутність таких дефініцій і показників, як співвідношення загиблих і поранених, причини смерті поранених на полі
бою, структуру санітарних втрат, заходи першої медичної та першої лікарської допомоги, а також інші організаційні та клінічні аспекти надання медичної допомоги.
Авторами вивчено публікації медичних і наукових фахівців різних країн та
армій, які в різні періоди проводили аналогічні дослідження, та встановлено, що
результати цих досліджень у більшості випадків співпадають або є тотожними.
За твердженням військових медиків НАТО, приблизно 20% поранених солдатів помирають під час бою і 90% з них до того, як отримають допомогу в
медичному закладі (Bowen and Bellamy, 1998). Щоб їх врятувати, медичну допомогу слід надавати негайно і в необхідному обсязі. Після травматичних поранень у більшості випадків смерть настає внаслідок крововтрати, яка призводить
до гіповолемічного шоку, зменшення об’єму циркулюючої крові та поліорганної
недостатності [3].
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У посібнику «Основні принципи тактичної допомоги пораненим у бою»
(Army Tactical Combat Casualty Care, TCCC) та інших посібниках основні причини смерті поранених згруповані та наведені у таблиці.
Смертність від усіх причин під час сучасного бою
(дані Армії США, 2010 р.)
Проникаюча (пенетруюча) травма голови

31%

Травма тулуба, яка не підлягає хірургічній корекції

25%

Травма, яку потенційно можна було б прооперувати
Кровотеча з ран кінцівок
Травми внаслідок вибуху, що спричиняють каліцтво

10%
9%
7%

Напружений пневмоторакс

5%

Проблеми з дихальними шляхами

1%

Наслідки інфекції, ускладнення шоку та катастрофічної кровотечі

12%

Приблизно 15% втрат, що настали до надходження пораненого до медичного закладу, можна було б запобігти, якби відразу були вжиті необхідні заходи:
зупинка масивної кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, накладення герметичної пов’язки при відкритому пораненні грудної клітки, усунення
напруженого пневмотораксу за допомогою декомпресійної голки і, за можливості, дренування грудної клітки.
Аналогічно, за інформацією Kotwal (2011), приблизно 90% летальних випадків трапляються саме на полі бою, ще до того, як поранених буде доставлено до
лікувальних закладів [4]. Однак у багатьох випадках смерті не можна запобігти
за допомогою медичного втручання через тяжкість отриманих поранень і несумісність їх із життям (важка травма голови, політравма). Поранених, які не
загинули відразу, можна ефективно лікувати і транспортувати, дотримуючись
стандартів «Тактична допомога пораненим у бою» (Tactical Casualty Combat
Care, TCCC) і «Порятунок життя в бою» (Combat Life Saving Care, CLS). При
цьому зазначається, що доля поранених залежатиме від особи, яка першою буде
надавати медичну допомогу, її кваліфікації, підготовки та оснащення.
B. Eastridge зі співавторами проведено аналіз надання медичної допомоги на
догоспітальному етапі за 10 років військових операцій в Іраку та Афганістані та
встановлено, що із 4596 загиблих військовослужбовців 87,3% померли до надходження в госпіталь. За результатами проведеного аналізу вони стверджують,
що 24,3% з них можна було б зберегти життя за умови якісного та своєчасного
надання медичної допомоги. За їхніми даними, основними причинами загибелі
поранених від несвоєчасного надання медичної допомоги є: кровотеча (91%),
асфіксія (8%) та напружений пневмоторакс (1%) [5].
Ще раніше, під час узагальнення досвіду радянської медицини у другій світовій війні, було проведено аналіз причин загибелі на полі бою поранених у
живіт. Так, серед загиблих на полі бою смертельні травми, летальні наслідки в
яких були обумовлені саме тяжкістю поранення, мали місце лише у 10,4% по-
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ранених і супроводжувалися пошкодженнями черевної аорти або крупних судин
у місцях їх відходження від аорти, масивними руйнуваннями паренхіматозних
органів (печінки, підшлункової залози), розривами значної частини шлунковокишкового тракту тощо. Решта поранених залишалися живими ще протягом
1,5–3 годин та загинули від крововтрати (62,9%), шоку та крововтрати – (12,4%),
шоку – (10,9%), інших причин – (13,8%) [6].
Банайтіс С. Й. (1942) зазначає, що за умови доставки всіх поранених в живіт
на етап надання хірургічної допомоги в перші 2–3 години після поранення показники летальності на цьому етапі значно зростуть, оскільки будуть прооперовані також поранені, які за умови пізнішої доставки загинули б на полі бою
або самих передових ЕМЕ. Таким чином, чим краще організований винос поранених з поля бою та евакуація їх до військових лікувальних закладів, тим гірші статистичні показники результатів оперативних втручань. Водночас Банайтіс С. Й. стверджує, що близько 20% приречених поранених можна врятувати [7].
Таким чином, узагальнюючи наведені дослідження, слід зазначити, що
за досвідом медичного забезпечення військ під час збройних конфліктів найчастішими причинами смерті від поранень, яких можна було запобігти, є
крововтрата – 60%, пневмоторакс – 30%, обструкція дихальних шляхів –
5% і ще 5% припадає на інші причини [8]. Також наведені дані свідчать, що
близько 20–25% загиблих на полі бою та ранніх ЕМЕ потенційно могли жити і
померли через відсутність або несвоєчасне чи неякісне надання медичної допомоги.
На підставі клініко-морфологічних та патофізіологічних змін в організмі поранених з’ясовано, що перший пік летальності припадає саме на час поранення,
коли смерть наступає протягом перших секунд або декількох хвилин після поранення, що зумовлено тяжкістю ушкоджень життєво важливих органів, таких як
мозок, серце, крупні кровоносні судини. У більшості випадків такі ушкодження
фатальні, проте швидко розпочате безпосередньо на місці поранення грамотне
надання медичної допомоги може врятувати частину поранених. У цей період
гине близько 60% поранених.
Другий пік летальності припадає на проміжок часу від декількох хвилин до
першої години з моменту поранення, коли частота летальних наслідків може
бути зменшеною за рахунок зупинки зовнішньої та внутрішньої кровотечі, відновлення об’єму циркулюючої крові та відновлення перфузії тканин, профілактики та лікування вентиляційної, гемічної та тканинної гіпоксії шляхом відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів і проведення штучної вентиляції
легенів.
Третій пік летальності виникає через декілька днів або тижнів з моменту
поранення та пов’язаний з розвитком поліорганної недостатності або сепсису.
Висока смертність поранених на полі бою зумовлена швидкоплинністю процесів втрати життєдіяльності під впливом травматичних факторів. Так, при пораненні крупних артерій (наприклад, стегнової) людина може загинути від втрати крові протягом 2–3 хвилин. Також протягом 5 хвилин людина може загинути
від обструкції дихальних шляхів чи дихальної недостатності. Внаслідок більшості поранень за 5–10 хвилин розвивається серйозне та смертельне ускладнення – шок, який призводить до порушення дихання та діяльності серцевосудинної системи. Тому останнім часом все більшої уваги приділяється першим
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10 хвилинам після поранення, які умовно називають «платиновими» [8]. Вони
є найкритичнішими, і все залежить від уміння та здатності пораненого надати
собі першу медичну (домедичну) допомогу в порядку самодопомоги, а також
від готовності та вмінь його співслужбовців, стрілків-санітарів і санінструкторів підрозділу надавати першу медичну (домедичну) допомогу. Саме заходи, що
вжиті протягом цього часу, найбільше впливають на прогноз виживання, одужання та відновлення боєздатності.
Реалізація правила «платинової хвилини» в різних арміях вирішується майже
однаково та залежить від наявності сучасних індивідуальних засобів медичного
захисту, навченості військовослужбовців наданню першої медичної (домедичної) допомоги в порядку само- та взаємодопомоги, своєчасного розшуку поранених, наявності військово-медичного персоналу відповідного рівня в бойових
порядках військових підрозділів безпосередньо на полі бою.
Дотримання правила «платинової хвилини» забезпечується наявністю сучасних індивідуальних засобів медичного захисту для ефективної боротьби, перш
за все, з такими наслідками поранень, як кровотеча, пневмоторакс, обструкція
дихальних шляхів і шок. Для цього в аптечках індивідуальних замість джгута
Есмарха з’явилися сучасні «турнікети», місцеві кровоспинні препарати, для
поповнення крововтрати можуть бути використані розчини з пристроями для
внутрішньовенного або внутрішньокісткового вливання. Для надання допомоги
при відкритому пневмотораксі є сучасні оклюзивні пов’язки або наклейки, при
напруженому або клапанному пневмотораксі – гнучкі катетери з жорстким металевим мандреном або голка типу Дюфо. Обструкція дихальних шляхів вимагає
невідкладного звільнення ротової порожнини від сторонніх тіл (блювотних мас,
уламків протезів тощо) та застосування назофарингеальної трубки. Для профілактики та боротьби із шоком використовуються сучасні знеболюючі засоби.
При тяжкому пораненні або масивній кровотечі незворотні зміни в організмі
відбуваються протягом однієї години, що зумовлює необхідність надання протягом зазначеного терміну необхідного обсягу лікарської допомоги і має вирішальне значення для врятування життя пораненого. Це досягається своєчасною
та якісною першою медичною (домедичною) допомогою, яка надається в порядку само- або взаємодопомоги чи стрілками-санітарами або санітарними інструкторами, швидкою евакуацією поранених на ЕМЕ, де протягом не пізніше однієї
години від часу поранення їм буде надано першу лікарську, а потім первинну
хірургічну допомогу (невідкладні заходи кваліфікованої хірургічної допомоги)
у порядку «Damage Control», що вирішується низкою організаційних заходів і
відповідним технічним забезпеченням медичної служби. Зважаючи на те, що
визначальне значення для врятування життя поранених має вчасність, обсяг і
правильність надання медичної допомоги протягом першої години, вона отримала назву «золотої години», тобто часу, коли організм пораненого балансує на
межі життя і смерті, і коли йому ще можна надати найбільш ефективну та дійову
допомогу.
Військово-медична доктрина збройних сил країн – членів НАТО визнає, що
можливості військових лікарів та іншого професійного медичного персоналу
щодо негайного надання першої допомоги безпосередньо на полі бою є вкрай
обмеженими [9]. Зважаючи на зазначене, першочергове значення для врятування
життя поранених приділяється організації та проведенню заходів з надання пер-
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шої медичної (домедичної) допомоги в порядку самодопомоги самим пораненим,
у порядку взаємодопомоги іншим бійцем, – бійцем-рятувальником (у ЗС України – стрілком-санітаром), парамедиком (у ЗС України – санінструктором роти).
Найбільш передовий досвід у реалізації правила «золотої години» має військово-медична служба ізраїльської армії [10]. Нещодавно вона вдосконалила
систему порятунку життя поранених на полі бою, скоротивши «золоту годину»
до 43 хвилин, що призвело до помітного зростання кількості врятованих поранених. Так, якщо під час Війни Судного дня у 1973 році загинуло до 35% поранених солдат, то під час операції «Непохитна скеля» втрати серед поранених
не перевищили 6%. Більше того, програмою вдосконалення медичної допомоги
на догоспітальному етапі «My Brother Keeper» передбачено амбіційні цілі – до
2020 року звести процент потенційного попередження смертності внаслідок поранень до нуля [11]. Гіпотетично це означає, що загинути військовослужбовець
може лише внаслідок масивної руйнації голови або тулуба чи отримання несумісних із життям уражень, наприклад серця або аорти.
В Ізраїлі вважають, що проблема «золотої години» може бути вирішена шляхом упровадження сучасної багаторівневої системи надання медичної допомоги пораненим. Тут важливо все: індивідуальна аптечка, перев’язувальні засоби
і медичне спорядження, часу і спосіб евакуації поранених. Проте вирішальне
значення для порятунку життя поранених мають досвід і знання військового медика, здатного надати медичну допомогу вже в перші хвилини після поранення,
і тому, на їх переконання, військовий лікар повинен іти в бій разом із солдатами
[10]. Перебування його у «двох хвилинах» від пораненого забезпечує своєчасність та якісність надання медичної допомоги і дозволяє на практиці реалізувати
правило «золотої години».
Реалізація правила «золотої години» у збройних силах країн – членів НАТО
забезпечується своєчасним та якісним наданням першої медичної (домедичної)
допомоги, своєчасним вивезенням (винесенням) поранених з поля бою та евакуацією на ЕМЕ для надання першої лікарської допомоги, наближенням первинної хірургічної допомоги (невідкладних заходів кваліфікованої хірургічної
допомоги) у порядку «Damage Control» [9]. Зважаючи, що визначальним моментом при цьому є терміни евакуації поранених на ЕМЕ, воно забезпечується
наявністю броньованого санітарного транспорту, гелікоптерів або санітарних
автомобілів. Для надання першої лікарської допомоги, наближення первинної
хірургічної допомоги військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, забезпечуються штатними або приданими медичними підрозділами (медичними
пунктами, медичними ротами, передовими хірургічними бригадами) з відповідним медичним польовим комплектно-табельним оснащенням.
Яким же чином правила «платинової хвилини» та «золотої години» реалізуються в системі ЛЕЗ медичної служби ЗС України?
У процесі здійснення лікувально-евакуаційних заходів у ЗС України передбачається надання таких видів медичної допомоги: перша медична (домедична)
допомога, долікарська (фельдшерська) допомога, перша лікарська допомога,
кваліфікована медична допомога і спеціалізована медична допомога, медична
реабілітація [1].
Перша медична допомога – це комплекс заходів, що здійснюється з метою
попередження або зменшення тяжких наслідків уражень і виникнення усклад-
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нень або врятування життя шляхом найпростіших медичних заходів. Вона надається безпосередньо на місці поранення або в найближчому укритті самими
військовослужбовцями в порядку само- і взаємодопомоги, стрільцями-санітарами та санітарними інструкторами підрозділів, а також особовим складом підрозділів, що виділяються для рятувальних робіт в осередках масових уражень.
Долікарська (фельдшерська) допомога доповнює медичні заходи, що надавалися в порядку першої медичної допомоги, і має на меті боротьбу з загрозливими для життя розладами, захист ран від вторинної інфекції, попередження
шоку та боротьбу з ним. Вона надається фельдшерами (помічниками лікарів) у
медичних пунктах батальйонів (при масових санітарних втратах – у медичному
пункті полку та медичній роті бригади).
Перша лікарська допомога – це комплекс заходів, спрямованих на попередження розвитку ранових інфекцій, профілактику шоку та інших тяжких ускладнень, боротьбу із загрозливими для життя наслідками бойових уражень, надання
невідкладної допомоги хворим та підготовку поранених і хворих до подальшої
евакуації. Вона надається лікарями загальної практики в медичних пунктах батальйонів (дивізіонів), що укомплектовані лікарями, полків і в медичних ротах
бригад. Залежно від обставин перша лікарська допомога може надаватися в пов
ному або скороченому обсязі.
Кваліфікована медична допомога – це комплекс заходів, що здійснюється з
метою усунення тяжких, загрозливих для життя наслідків та ускладнень уражень, підготовки до подальшої евакуації та створення сприятливих умов для
наступного лікування. Вона надається на ЕМЕ в медичних ротах бригад і військово-медичних закладах лікарями-хірургами і терапевтами. Кваліфікована медична допомога поділяється на хірургічну і терапевтичну та може надаватися в
повному або скороченому обсязі.
На жаль, наявність серйозних проблем у забезпеченні військовослужбовців
індивідуальними засобами медичного захисту, а медичної служби – необхідним
комплектно-табельним оснащенням і санітарно-транспортними засобами, стані
військово-медичної підготовки військовослужбовців і спеціальної підготовки
медичного персоналу, некомплекту медичного персоналу на посадах у медичних підрозділах військових частин і з’єднань, а також проблем організаційного
характеру негативно впливає на стан медичного забезпечення ЗС України в цілому та реальні показники медичного забезпечення під час бойових дій військових
частин і підрозділів в АТО [12; 13].
Так, від початку збройного конфлікту на Сході України загинули близько
2700 українських військовослужбовців та понад 9000 отримали поранення,
включаючи військовослужбовців усіх силових відомств [14]. При цьому співвідношення безповоротних і санітарних втрат серед військовослужбовців становить 1:3,5, що є дуже низьким показником і свідчить про незадовільну організацію надання медичної допомоги на полі бою та ранніх ЕМЕ. За досвідом
медичного забезпечення інших збройних конфліктів зазначене співвідношення
було таким: Афганістан (СРСР) – 1:32; Чечня-І – 1:9; Ірак – 1:16; Афганістан
(НАТО) – 1:14 [15; 16].
Також звертає на себе увагу невелика частка тяжкопоранених (10,4%) у загальній структурі санітарних втрат, що практично вдвічі менше за загальноприйняті статистичні показники. Так, частка тяжких і вкрай тяжких поранень
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у першій (1994–1996) та другій (1999–2002) воєнних кампаніях на Північному
Кавказі становила відповідно від 17,5% до 26,5%.
Наведені статистичні показники дають підстави припустити, що частина
загиблих не отримала вчасно якісну першу медичну (домедичну) допомогу на
полі бою та не була своєчасно доставлена на відповідні ЕМЕ.
Установленню механізмів та істинних причин смертей (загибелі) військовослужбовців під час АТО могла б допомогти своєчасно та якісно проведена судово-медична експертиза, проте на цей час інформація щодо її результатів у відкритих наукових
джерелах немає. Оприлюднена на Всеукраїнській міжвідомчій науково-практичній
конференції «Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти» інформація керівника КЗ «Дніпропетровське
обласне бюро судово-медичної експертизи» щодо дослідження 1158 випадків смерті
(загибелі) військовослужбовців також не дозволяє це зробити.
На початку АТО військовослужбовці ЗС України не мали сучасних засобів індивідуального медичного захисту, тому було прийнято рішення щодо
забезпечення кожного військовослужбовця трикомпонентним набором: знеболювальним засобом (буторфанол тартрат у шприц-тюбику) – 1 шт.; пакетом
перев’язувальним індивідуальним (ППІ) – 2 шт.; джгут кровоспинний медичний – 1 шт. Це дозволило на 100% забезпечити особовий склад, який бере участь
в АТО, індивідуальними засобами для надання першої медичної допомоги в порядку само- і взаємодопомоги. Пізніше було прийняте рішення про заміну знеболювального засобу буторфанолу тартрату на більш ефективний засіб – налбуфін-Фармекс у попередньо заповненому шприці.
У січні 2015 року наказом Генерального штабу ЗС України затверджено
новий склад аптечки індивідуальної відповідно до стандартів НАТО, який серед іншого передбачав наявність сучасних засобів надання першої медичної
(домедичної) допомоги, а саме: анальгетик у шприц-тюбику або автоінжекторі; багатофункціональний перев’язувальний бандаж або індивідуальний
перев’язувальний пакет стерильний першої допомоги і гумовою оболонкою;
засіб для зупинення кровотечі хімічний (на тканинній основі); оклюзивна самоклеювальна плівка; пластир армований; засіб для зупинення кровотечі механічний; назофарингеальний повітровід.
На цей час особовий склад військ, що задіяний в АТО, забезпечений аптечками індивідуальними наведеного змісту, запроваджені та регулярно проводяться
тренінги з військовослужбовцями щодо надання першої медичної (домедичної)
допомоги (військово-медична підготовка). Військові підрозділи почали комплектуватися стрілками-санітарами та санітарними інструкторами, підготовку яких
розпочато в новоствореному спеціальному навчально-тренувальному центрі.
Поліпшення забезпечення військовослужбовців індивідуальними засобами
медичного захисту, освоєння ними порядку їх використання, а також набуття
знань щодо надання першої медичної (домедичної) допомоги в порядку само- та
взаємодопомоги при пораненнях служить основою для зростання показників виживання поранених на полі бою та поліпшення кінцевих результатів їх лікування.
На початку АТО медичні підрозділи військових частин і з’єднань не мали
броньованих засобів для вивезення поранених з поля бою. На цей час опрацьовано медико-технічні вимоги для зазначених санітарно-транспортних засобів,
розпочато їх замовлення, виготовлення та постачання до ЗС України.
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Реалізація правила «золотої години» в системі медичного забезпечення ЗС
України в АТО, а саме своєчасну медичну евакуацію поранених на ЕМЕ, якісне
та своєчасне надання їм першої лікарської допомоги, наближення первинної хірургічної допомоги (невідкладних заходів кваліфікованої медичної), допомоги
в порядку «Damage Control» ускладнено через відсутність достатньої кількості
сучасних санітарно-транспортних засобів, у тому числі гелікоптерів, недосконалої організаційно-штатної структури медичних підрозділів військових частин і
з’єднань, їх неукомплектованість медичним персоналом, відсутність сучасного
польового комплектно табельного оснащення медичної служби. Це компенсується шляхом формування та використання для медичного забезпечення військових підрозділів мобільних лікарсько-сестринських бригад, залученням до
системи ЛЕЗ цивільних закладів охорони здоров’я, активною участю волонтерів
у реальному медичному забезпеченні ЗС України та використання загальновійськових і цивільних транспортних засобів для евакуації поранених.
Підсумовуючи результати дослідження сутності та значення «платинової
хвилини» і «золотої години» в системі ЛЕЗ, слід зазначити, що вони відіграють найважливішу роль у забезпеченні своєчасності та ефективності медичної
допомоги, а відповідно й досягненні високих результатів у лікуванні поранених військовослужбовців. Їх реалізація можлива за умови побудови сучасної та
ефективної системи ЛЕЗ, яка передбачає наявність:
– по-перше, сучасних індивідуальних засобів медичного захисту та комплектно-табельного оснащення медичної служби;
– по-друге, організаційно-штатної структури медичної служби, яка б відповідала
потребам військ, та комплектування її медичним персоналом відповідної кваліфікації;
– по-третє, навченість військовослужбовців правилам надання першої медичної (домедичної) допомоги в порядку само- та взаємодопомоги;
– по-четверте, організаційну побудову системи ЛЕЗ, а саме: формування
відповідних ЕМЕ, встановлення для них видів та обсягів медичної допомоги;
– по-п’яте, сучасних евакотранспортних засобів, у тому числі броньованих,
для своєчасного вивезення (винесення) поранених з поля бою та медичної евакуації їх на відповідні ЕМЕ.
Найважливішу роль у забезпеченні дотримання правила «золотої години» відіграє медична рота бригади, насамперед її організаційно-штатна структура, оснащення, завдання та функції. Вона призначена для підсилення медичної служби
військових підрозділів бригади, евакуації поранених способом на себе, проведення
медичного сортування (внутрішньопунктового та евакотранспортного) для надання
їм першої лікарської допомоги, невідкладних заходів кваліфікованої медичної допомоги в порядку «Damage Control». Мобільність медичної роти мають забезпечувати
передові хірургічні групи, які забиратимуть на себе поранених, що потребують невідкладних оперативних втручань та медичного догляду на цьому ЕМЕ.
На думку авторів, для забезпечення реалізації правил «платинової хвилини»
та «золотої години» в сучасній системі ЛЕЗ ЗС України необхідно:
– упровадити ефективну систему військово-медичної підготовки з метою
прищеплення військовослужбовцям знань і навичок з надання першої медичної
(домедичної) допомоги в порядку само- та взаємодопомоги;
– розробити та впровадити сучасну структуру медичних підрозділів військових частин і з’єднань та мобільних військово-медичних закладів відповідно

86
до завдань, що перед ними ставляться, укомплектувати їх підготовленим медичним персоналом, забезпечити сучасним медичним обладнанням і санітарнотехнічним оснащенням та санітарно-транспортними засобами;
– упорядкувати залучення цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям;
– чітко визначити види, обсяги та заходи медичної допомоги, що надаватимуться на полі бою та передових ЕМЕ;
– створити ефективну систему управління медичним забезпеченням
ЗС України.
Реалізація зазначених заходів дозволить досягти часових показників надання
медичної допомоги пораненим за принципом 10 – 1 – 2, що означає: надання
першої медичної допомоги протягом 10 хвилин після поранення («платинова
хвилина»); проведення стабілізаційних заходів та надання необхідної допомоги
лікарем загальної практики протягом першої години («золота година»), а також
надання невідкладної хірургічної допомоги протягом однієї, але не пізніше двох
годин кожному пораненому.
Висновок.
1. Збереження життя поранених військовослужбовців на полі бою забезпечується належною організацією системи ЛЕЗ, яка є основою медичного забезпечення військ під час їх застосування.
2. Найважливіше значення для врятування життя поранених та отримання
позитивних результатів їх лікування має своєчасність надання медичної допомоги, що забезпечується чіткими часовими показниками (термінами) її надання.
3. Реалізація правил «платинової хвилини» залежить від забезпеченості військовослужбовців сучасними індивідуальними засобами медичного захисту,
навченості їх наданню першої медичної (домедичної) допомоги в порядку
само- та взаємодопомоги, своєчасного розшуку поранених, наявності військовомедичного персоналу відповідного рівня підготовки в бойових порядках військових підрозділів безпосередньо на полі бою.
4. Реалізація правила «золотої години» забезпечується своєчасним та якісним
наданням першої медичної (домедичної) допомоги, своєчасним вивезенням (винесення) поранених з поля бою та евакуацією на передові ЕМЕ для надання першої
лікарської допомоги, наближенням первинної хірургічної допомоги (невідкладних заходів кваліфікованої хірургічної) допомоги в порядку «Damage Control».
5. Медична служба ЗС України буде спроможною реалізувати правила «платинової хвилини» і «золотої години» за умови розроблення та затвердження
детальної Програми розвитку системи медичного забезпечення ЗС України на
період до 2022 року та її повного виконання.

Список використаних джерел

1. Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил України, затверджена наказом Генерального штабу ЗС України від 4 вересня 2014 № 221. Київ;
2014. – 25 с.
2. Тимчасова настанова з медичної евакуації поранених і хворих у Збройних
Силах України на особливий період, затверджена наказом Генерального штабу
ЗС України від 02 березня 2016 № 90. – Київ; 2016. – 60 с.

87
3. «Золота» година [Електронний ресурс] 30.05.2016 – Режим доступу: http://
studopedia.su/19_19491_zolota-godina.html
4. Kotwal RS1, Montgomery HR, Kotwal BM, Champion HR, Butler FK Jr, Mabry
RL, Cain JS, Blackbourne LH, Mechler KK, Holcomb JB / Eliminating preventable
death on the battlefield // 2011 Dec;146(12):1350-8. doi: 10.1001/archsurg.2011.213.
Epub. 2011 Aug. 15.
5. Eastridge B.J., Mabry R.L., Seguin P. et al. Death on the battlefield (2001–2011):
impliсations for the future of combat casualty care // J. Trauma Acute Care Surg. –
2012 – Vol. 73, № 6 (Suppl. 5). – P. 431–437.
6. Опыт Советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:
Энциклопедия в 35 томах. – Т. 12: Огнестрельные ранения и повреждения живота. – М., 1949. – 568 с.
7. Банайтис С. И. Куприянов П. А. Краткий курс военно-полевой хирургии :
учебник по военно-полевой хирургии / С. И. Банайтис, П. А. Куприянов. – 1942.
8. «Платинові» хвилини «золотої» години [Електронний ресурс], 30.05.2016 –
Режим доступу: http://viysko.com.ua/journal/platy-novi-hvy-ly-ny-zolotoyi-gody-ny/
9. Спільна доктрина НАТО щодо медичного забезпечення (AJP-4.10 (В),
2015 р.
10. «Золота година» пораненого солдата [Електронний ресурс], 20.04.2015 –
Режим доступу: http://www.milnavigator.com/uk/zolotoj-chas-ranenogo-soldata/
11. Glassberg E., Nadler R., Lipsky A.M. et al. Moving forward with combat
casualtу care: the IDF-MC strategic force buildup plan «My Brother’s Keeper»
Isr. Med. Assoc. J. – 2014. Vol. 16, № 8. – P. 469–474.
12. Медичне забезпечення антитерористичної операції: стан, проблеми та
напрями удосконалення / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. В. Кудренко та ін. // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2015. – Вип.
№ 2(34). – С. 7–12.
13. Антитерористична операція: уроки медичного забезпечення / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. В. Кудренко, Г. О. Слабкий // Україна. Здоров’я
нації : науково-практичний журнал. – 2015. – Вип. № 3 (Спецвипуск). – С. 31–35.
14. Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну
[Електронний ресурс], 04.07.2016 – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D
0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%
83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%81
%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%
D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D
0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%
BD%D1%83_(%D0%B7_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F_2016)
15. Итоги медицинского обеспечения группировки войск в контртеррористической операции на Северном Кавказе в 1999–2000 гг. / И. М. Чиж, А. А. Ларьков, А. М. Шелепов, И. Т. Русев // Воен.-мед. журн. – 2003. – № 10. – С. 4–12.
16. Принципы организации оказания хирургической помощи и особенности структуры санитарных потерь в контртеррористических операциях на
Северном Кавказе (Сообщение первое) / Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов,
А. А. Трусов и др. // Воен.-мед. журн. – 2005.– № 1. – С. 4–13.

88

Реализация правил «платиновой минуты» и «золотого часа»
в современной системе лечебно-эвакуационных мероприятий
Белый В. Я., Верба А. В., Бадюк М. И., Жаховський В. А.,
Ливинский В. Г.
Украинская военно-медицинская академия, г. Киев
Военно-медицинский департамент Министерства обороны Украины,
м. Киев
Резюме. В статье раскрывается значение временных показателей оказания медицинской помощи для спасения жизни раненых и их влияние на конечные результаты лечения. Проанализирована сущность таких дефиниций как «платиновая минута» и «золотой час», освещены пути их реализации в вооруженных силах стран – членов НАТО.
Обосновывается необходимость введения правил «платиновой минуты» и «золотого
часа» в современной системе медицинского обеспечения ВС Украины.
Ключевые слова: медицинское обеспечение, система лечебно-эвакуационных мероприятий, «платиновая минута» и «золотой час».

Realization of rules of «platinum minute» and «gold hour» in modern
system medical-evacuation measures
Biliy V. Ya., Verba A. V., Badyuk M. I., Zhahovskiy V. O., Livinskiy V. G.
Ukrainian military medical academy, m. Kyiv
The Military medical department of Department of defense of Ukraine, m. Kyiv
Summary. In the article the importance of time indicators provide medical care to save the
lives of wounded and their influence on the final outcome. The essence of such definitions as
«platinum minute» and «golden hour», highlights ways to implement them in the armed forces
of countries - members of NATO. The necessity of implementing rules «platinum minutes» and
«golden hour» in the modern system of medical support of the Armed Forces of Ukraine.
Keywords: health care system medical evacuation, «platinum minute» and «golden hour».
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ВОЄННО-МЕДИЧНА ДОКТРИНА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ
ДЕРЖАВИ
Жаховський В. О.

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української
військово-медичної академії
Резюме. Опрацювання перспективних шляхів реформування вітчизняної охорони здоров’я супроводжується пошуками нових організаційних підходів щодо
ефективного та раціонального використання наявних медичних ресурсів та їх
науковим обґрунтуванням. Єдиний медичний простір слід розглядати як спільне ефективне та раціональне використання можливостей закладів охорони
здоров’я всіх форм власності та підпорядкованості, розташованих на визначених територіях, для забезпечення рівного доступу всіх громадян у межах всієї
країни до фінансованої державою медичної допомоги.
Ключові слова: охорона здоров’я, система медичного забезпечення, Воєнномедична доктрина України, єдиний медичний простір.
У процесі наукових пошуків та опрацювання перспективних шляхів реформування та розвитку охорони здоров’я в Україні вже тривалий час широко використовується термін «єдиний медичний простір». Проте, зважаючи на те, що
у вітчизняному законодавстві з питань охорони здоров’я такого поняття і визначення не існує, чиновники від охорони здоров’я і просто медичні фахівці розуміють цей термін по-різному.
Найактивніша дискусія з цього приводу розгорнулася в Україні у 2010–
2012 роках, коли в Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу
України [1] було закладено вимогу щодо ліквідації відомчої медицини в Україні.
У зв’язку з цим було проведено декілька нарад під керівництвом Міністерства
охорони здоров’я України (МОЗ України) із залученням керівників центральних
органів виконавчої влади, які мали в підпорядкуванні відомчі заклади охорони
здоров’я, щодо реалізації зазначених вимог. Як результат, до цього часу триває
процес передачі деяких відомчих закладів охорони здоров’я в підпорядкування
місцевих громад або МОЗ України.
Водночас за поглядами науковців [2; 3; 4] та на думку автора єдиний медичний простір слід розглядати як один з ключових стандартів у сфері охорони
здоров’я, що передбачає забезпечення рівного доступу всіх громадян у межах
всієї країни до фінансованої державою медичної допомоги як за територіальним критерієм, так і за економічними показниками, незалежно від місця знаходження, матеріального становища пацієнта чи його роботи. На превеликий
жаль, на цей час зазначений стандарт є, скоріш за все ідеалом, аніж чинним
загальнообов’язковим правилом, оскільки існує істотна різниця між рівнем та
якістю надання медичної допомоги в містах та інших населених пунктах, між
окремими регіонами, в загальнодержавній і відомчій медицині, зокрема закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України (МО України), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства інфраструктури України тощо [5].
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Проте, зважаючи на перспективи запровадження загальнообов’язкового медичного страхування, обмежені економічні можливості держави і хронічне недофінансування галузі охорони здоров’я, з метою максимального ефективного
використання наявних медичних ресурсів формування єдиного медичного простору слід вважати найбільш раціональним та ефективним напрямом перебудови національної охорони здоров’я [6; 7].
У літературі розрізняють поняття єдиного медичного простору у вузькому значенні – як систему єдиної загальнодержавної мережі закладів охорони
здоров’я, широкому – як систему організації надання медичної допомоги, що
забезпечує доступність, якість і ефективність усіх видів медичної допомоги
всьому населенню держави та об’єднує всі медичні ресурси спільним управлінням і визначеними механізмами фінансування [2].
За таких умов формування єдиного медичного простору передбачає функціональне розмежування компетенції різних закладів охорони здоров’я, які
розташовані в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці, що дасть
можливість уникати дублювання видів медичної допомоги в різних закладах
охорони здоров’я [4].
Таким чином, єдиний медичний простір – це спільне ефективне та раціональне використання можливостей закладів охорони здоров’я всіх форм власності,
що розташовані на визначеній території, та не виключає можливості існування відомчої медицини. Зокрема це стосується медичних служб Збройних Сил
України (ЗС України) та інших військових формувань, які здійснюють медичне
забезпечення військ і надання медичної допомоги на полі бою та в наближених
до них районах. Крім того, військово-медичні служби призначені для збереження життя і здоров’я військовослужбовців, медичного забезпечення повсякденної
та навчально-бойової діяльності військ, здійснення медичного контролю за особовим складом, який виконує обов’язки військової служби в особливих та шкідливих умовах (медичне забезпечення безпеки польотів, підводно-водолазної
роботи, роботи в умовах НВЧ тощо). Наведені завдання та обов’язки військовомедичних служб є суто специфічними і не можуть бути покладені на навіть найдосконалішу загальнодержавну систему охорони здоров’я в будь-якій державі.
За таких підходів єдиний медичний простір для військовослужбовців
ЗС України та інших військових формувань як у мирний час, так і сьогодні – під
час захисту територіальної цілісності нашої держави в умовах антитерористичної операції на Сході України, передбачає гарантоване їх забезпечення державою всіма видами медичної допомоги починаючи від поля бою і до повної реабілітації.
Слід зазначити, що принципи єдиного медичного простору на цей час уже
застосовуються в загальнодержавній та відомчих системах охорони здоров’я, у
тому числі й військовій медицині через запровадження та використання єдиної
законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони здоров’я, єдиних
медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги, системи акредитації та ліцензування закладів охорони здоров’я, єдиних вимог щодо
підготовки медичних (фармацевтичних) фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів та спеціальностей тощо.
У проекті Воєнно-медичної доктрини України, що опрацьований фахівцями
Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та Україн-
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ської військово-медичної академії за участю керівництва Національної академії
медичних наук України, який на цей час перебуває на розгляді в Адміністрації
Президента України, передбачено інтеграцію системи медичного забезпечення
військ (сил) в єдиний медичний простір України шляхом функціонального поєднання сил і засобів медичних служб та цивільної охорони здоров’я з метою
максимальної реалізації їхніх спроможностей щодо ефективного медичного забезпечення військ (сил) зі збереженням їх організаційної самостійності.
Аналіз стану та якості медичного забезпечення антитерористичної операції на Сході України свідчить про те, що досі не повністю вирішені проблеми,
пов’язані, насамперед, із хронічним недофінансуванням, а саме: недостатність
сучасних індивідуальних засобів медичного захисту у військовослужбовців,
відповідного медичного майна та обладнання, евакотранспортних засобів у медичних пунктах і медичних ротах військових частин і з’єднань, у тому числі
броньованих (переднього краю) засобів для вивезення поранених з поля бою та
авіаційних засобів медичної евакуації [8].
Разом з тим залишаються невирішеними питання організаційного характеру:
досі у військових частинах і з’єднаннях не запроваджена сучасна організаційноштатна структура медичних підрозділів, не вирішені питання формування повноцінного органу управління медичним забезпеченням ЗС України, не врегульовані в правовому полі взаємовідносини між медичними службами ЗС Украї
ни, інших військових формувань та системою цивільної охорони здоров’я, не
забезпечена підготовка необхідної кількості військово-медичних кадрів за визначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями та спеціальностями [8].
Головною причиною наявних проблем у медичному забезпеченні стала відсутність у державі базового нормативно-правового акта щодо завчасної підготовки систем цивільної та військової охорони здоров’я до роботи в особливий
період та організації медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного
населення у воєнний час – Воєнно-медичної доктрини України.
Прийняття Воєнно-медичної доктрини України стане основою та сприятиме
розробці необхідних нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України і
МОЗ України з питань охорони здоров’я, а також відповідних відомчих документів МО України та інших військових формувань щодо їх медичного забезпечення.
Технічне переоснащення медичних служб ЗС України та інших військових
формувань, ліквідацію відомчих розбіжностей і забезпечення єдиних підходів
до організації медичного ЗС України та інших військових формувань має забезпечити Державна цільова програма реалізації положень Воєнно-медичної доктрини України, в яку необхідно закласти шляхи та заходи реалізації положень
Доктрини і яка має стати робочим програмним документом центральних органів
виконавчої влади під загальним керівництвом та контролем Кабінету Міністрів
України.
Реалізація положень Воєнно-медичної доктрини України та Державної цільової програми щодо її виконання забезпечить створення сучасної стійкої та
ефективної системи військової охорони здоров’я, яка стане повноцінною складовою національної системи охорони здоров’я на основі єдиного медичного
простору України [9].
За таких умов військово-медичні служби будуть спроможними до повноцінного
та ефективного надання медичної допомоги в районах бойових дій і наближених до
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них, а надання спеціалізованої та високо спеціалізованої медичної допомоги здійснюватиметься як у військових, так і цивільних закладах охорони здоров’я. У мирний же час, реалізуючи принципи єдиного медичного простору, заклади охорони
здоров’я МО України та інших військових формувань будуть за досвідом провідних
країн світу залучені до надання медичної допомоги цивільному населенню, насамперед під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру тощо.
Зважаючи на зазначене, необхідність прийняття Воєнно-медичної доктрини
України стає все більш очевидною. Затвердження її указом Президента України
започаткує новий етап розвитку системи медичного забезпечення військ і формування єдиного медичного простору держави.
Висновок.
1. Створення єдиного медичного простору є актуальною і нагальною проб
лемою розвитку та формування сучасної ефективної національної системи охорони здоров’я.
2. Єдиний медичний простір слід розглядати як спільне ефективне та раціо
нальне використання можливостей закладів охорони здоров’я всіх форм власності та підпорядкованості, розташованих на визначених територіях, що не виключає можливості існування відомчої медицини.
3. Воєнно-медична доктрина України є інструментом формування воєнної
охорони здоров’я та залучення її в загальнодержавну систему національної охорони здоров’я на принципах єдиного медичного простору.
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Военно-медицинская доктрина Украины как основа формирования
единого медицинского пространства государства
Жаховский В. А.
Научно-исследовательский институт проблем военной медицины Украинской
военно-медицинской академии
Резюме. Разработка перспективных путей реформирования отечественного здравоохранения сопровождается поисками новых организационных подходов по
эффективному и рациональному использованию имеющихся медицинских ресурсов и их
научным обоснованием. Единое медицинское пространство следует рассматривать как
общее эффективное и рациональное использование возможностей учреждений здравоохранения всех форм собственности и подчиненности, расположенных на определенных
территориях, для обеспечения равного доступа всех граждан в пределах всей страны в
финансируемой государством медицинской помощи.
Ключевые слова: здравоохранение, система медицинского обеспечения, Военномедицинская доктрина Украины, единое медицинское пространство.

Military doctrine of Ukraine-medical as basis of forming
single state medical space
Zhahovskyy V.
Research Institute of Military Medicine Ukrainian Military Medical Academy
Summary.Working promising ways of reforming the national health accompanied by a
search for new organizational approaches for effective and efficient use of available health
resources and their scientific substantiation. The only medical space should be considered as
common effective and efficient use of health care to all forms of ownership and subordination,
located in the defined areas to ensure equal access for all citizens throughout the country to
publicly funded health care.
Keywords: health care system Provision of medical, Medical Military Doctrine of Ukraine,
edynoe medytsynskoe space.
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ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИЙ ОПЕРАТИВНИЙ ЦЕНТР
ЯК РІЗНОВИД СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПРИ ПОДОЛАННІ
МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Рощін Г. Г., Мазуренко О. В., Набоченко О. З., Кліменко П. М.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика,
кафедра медицини катастроф та військової медичної підготовки
Резюме. У роботі представлено принципи організації цивільно-військових
оперативних центрів при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, узагальнено основні напрями цивільно-військової взаємодії з питань медичного забезпечення населення постраждалих від надзвичайних ситуацій територій.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, медична допомога, управління, цивільно-військовий оперативний центр.
Матеріал. Робота ґрунтується на аналізі джерел інформації та на особистому досвіді безпосередньої участі в цивільно-військових оперативних центрах.
Результати. Організація цивільно-військових оперативних центрів збільшує
ресурсне забезпечення органів охорони здоров’я постраждалих від надзвичайних ситуацій територій. Серед основних напрямів вдосконалення цивільно-військового співробітництва є: 1) спільне використання радіочастот усіма членами
реагування з надзвичайних ситуацій (цивільними і військовими); 2) організація
єдиної оперативної диспетчерської служби; 3) спільне використання ресурсів
охорони здоров’я: лікарських засобів і медичного обладнання і т.д.
Сформульовано основні завдання цивільно-військових оперативних центрів: 1) управління, планування та організація допомоги постраждалому від НС
населенню; 2) координація дій урядових і неурядових організацій для забезпечення потреб цивільного населення; 3) забезпечення інформаційної підтримки
всіх учасників подолання наслідків НС; 4) координація отримання допомоги від
гуманітарних організацій за участю військових.
Висновок. Цивільно-військовий оперативний центр (CMOC) є основною
ланкою в координації спільних дій цивільних і військових відомств, урядових,
неурядових і громадських організацій, установ в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Військовий компонент цивільно-військового співробітництва відіграє допоміжну функцію.
Вступ. Розвиток надзвичайної ситуації (НС) воєнного характеру на частині
території Донецької та Луганської областей зумовив потребу змін повсякденних форм та методів надання медичної допомоги населенню непідконтрольних
територій. На початку кризи, яка триває досі, на окупованих територіях України перебувала значна кількість хворих на соціально небезпечні захворювання,
у тому числі 14178 ВІЛ-інфікованих, серед яких 5638 потребували проведення
антиретровірусної терапії, та хворі на туберкульоз. Захворюваність на всі форми
активного туберкульозу на території Донецької області в 2012 році становила
72,9 на 100 тис. населення, в Луганській – 79,0 на 100 тис. населення, проти
загальноукраїнського показника 68,1 на 100 тис. населення [1]. Констатовано ризик зростання захворюваності на інфекційні хвороби через обмеження
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електро- та водопостачання закладів охорони здоров’я, відмічають обмеження
надання всіх видів медичної допомоги, у тому числі екстреної, спостерігають
недостатність паливно-мастильних матеріалів для автомобілів швидкої медичної допомоги в зоні конфлікту, незважаючи на потребу організації медичного
забезпечення поранених серед цивільного населення та військовослужбовців.
Окрім того, понад 1 млн осіб, за даними Міністерства соціальної політики України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, залишити свої оселі
та стали тимчасово внутрішньо переміщеними особами [2; 3; 4].
Розв’язання наведених проблем зумовило впровадження ефективної системи
управління, відпрацювання питань координації та взаємодії. У зв’язку з цим розпорядженням Кабінету Міністрів України 26 січня 2015 року прийнято рішення
про запровадження на територіях Донецької та Луганської областей режиму надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях [5]. Для виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у
випадках, установлених цим Законом, у районі проведення антитерористичної
операції (АТО) утворено військово-цивільні адміністрації [6; 7].
У 2007 році провідними міжнародними організаціями, у тому числі Бюро
координації гуманітарних справ ООН, Всесвітньою Організацією охорони здоров’я, Міжнародною федерацією Червоного Хреста, НАТО тощо було
розроблено концепцію та основні принципи використання військового та цивільного компонентів при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій, які отримали назву «Керівні принципи використання Збройних Сил та Сил Цивільного Захисту». У наведеному документі терміном «гуманітарна допомога» було
визначено допомогу постраждалому населенню, спрямовану на збереження
його життя та полегшення страждань від кризи. Також у документі визначено,
що Гуманітарна допомога повинна надаватися виключно з основних гуманітарних принципів, а саме: гуманності, неупередженості та нейтралітету [8; 9].
Мета: дослідити принципи організації центрів управління подолання
медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
Матеріал і метод: бібліографічний, семантичний, власні спостереження
цивільно-військовій взаємодії при подолання наслідків великомасштабних НС
природного та техногенного характеру на території України та за її межами.
Результати. Управління та координацію подолання наслідків НС, у тому числі забезпечення комунікації та взаємодії між різними гілками виконавчої влади,
здійснюють Оперативні центри (Emergency Operation Centre (EOC), до роботи в
яких обов’язково залучають організаторів охороною здоров’я постраждалої від
НС території. У межах компетенції системи охорони здоров’я (ОЗ) основними зав
даннями визначено: 1) організація та забезпечення безперервного спостереження
за здоров’ям постраждалого від НС населення; 2) визначення потреб у лікарських
засобах, виробах медичного призначення, медичній апаратурі тощо; 3) формування мобільних медичних бригад та їх оснащення відповідним медичним майном
для можливості безпосереднього надання медичної допомоги на догоспітальному
та ранньому госпітальному етапах; 4) планування додаткових лікарняних ліжок у
закладах охорони здоров’я за межами осередку надзвичайної ситуації.
Під час проведення дослідження було проаналізовано організаційні моделі
та принципи функціонування кількох різновидів оперативних центрів управління подолання наслідків надзвичайних ситуацій:
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1.		Місцевий оперативний координаційний центр (ОКЦ). За організацію наведеного центру відповідає місцева державна адміністрація (орган місцевого самоврядування). До роботи в ОКЦ залучають керівників структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій. Завдання: 1) попередня оцінка ситуації, яка
склалася, та наслідків впливу вражаючого чинника катастрофи; 2) визначення
першочергових потреб постраждалого від НС населення; 3) підготовка та направлення запиту про допомогу ззовні постраждалої території; 4) організація
координації та взаємодії; 5) управління подолання наслідків НС на місцевому
рівні впродовж гострого періоду перебігу НС (перші 72 години) (рис.1):

НС

Мобільні
формування,
в т.ч. ОЗ

Місцевий центр
управління

Оперативний
координаційний
центр

Рис. 1. Принципова схема функціонування місцевого Оперативного
координаційного центру

2. Оперативний гуманітарний центр (ОГЦ). Відповідальних за функціонування та схему організації ОГЦ визначають фахівці міжнародних або урядових
організацій згідно із ситуацією яка склалася. Склад: 1) повноважні представники постраждалої від НС країни; 2) представники агенцій ООН; 3) представники
багатонаціональних сил; 4) представники невійськових формувань; 5) інші заінтересовані організації. Фахівці Оперативного гуманітарного центру забезпечують координацію загальної стратегії подолання наслідків НС.
3. Координаційний центр гуманітарної допомоги (КЦГВ). Відповідальний
за організацію: командувач проведення гуманітарної операції. Фахівці центру
надають допомогу з питань координації та планування на стратегічному рівні.
При функціонуванні на постраждалій від НС території гуманітарного оперативного центру або цивільно-військового оперативного центру потреби в організації координаційного центру не існує.
4. Цивільно-військовий оперативний центр (СМОС – civil-military opera
tion center). Створюють з метою взаємодії між цивільними та військовими складовими при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій. Організацію CMOC покладено на повноважного керівника подолання наслід-
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ків надзвичайної ситуації. На фахівців СМОС покладено: 1) управління,
планування та організацію допомоги постраждалому від НС населенню;
2) координацію дій урядових і неурядових організацій для забезпечення потреб
цивільного населення; 3) забезпечення інформаційної підтримки всіх учасників
подолання наслідків НС; 4) координацію отримання допомоги від гуманітарних
організацій за допомогою військових.
Структуру, розмір і склад Центру визначають відповідно до наслідків НС
і завдань, які слід вирішувати. На постраждалих від великомасштабних катастроф територіях до роботи цивільно-військового оперативного центру залучають повноважних представників: 1) уряду постраждалої від НС країни;
2) міжнародних і міжурядових організацій; 3) урядових і неурядових організацій; 4) представників волонтерських і благодійних організацій.
Цивільно-військові центри організовують на територіальному та центральному рівнях згідно з двосторонніми угодами про співпрацю та взаємодопомогу
при НС або в межах міжрегіональної угоди як складової гуманітарної операції
відповідно до компетенції «Засобів військово-цивільної оборони». Використання засобів військово-цивільної оборони агенціями ООН при подоланні наслідків
НС ґрунтується на кількох основних положеннях [8; 9; 10]:
1) запит з метою залучення сил і засобів військово-цивільної оборони для
підтримки установ ООН має бути здійснено повноважним Координатором з
гуманітарних питань / резидентом-координатором, за згодою уряду потерпілої
від НС країни, виключно на основі гуманітарних критеріїв;
2) сили та засоби військово-цивільного захисту гуманітарні установи ООН
використовують лише в разі відсутності альтернативної цивільної підтримки
невідкладних гуманітарних потреб упродовж визначених термінів;
3) гуманітарна операція ООН з використанням військових засобів має зберігати її цивільну природу та характер, а виконання місії в цілому залишатись під
загальним керівництвом і контролем відповідальної гуманітарної організації,
під управлінням військових залишаються лише деякі особливі ресурси;
4) використання військово-цивільних сил і засобів передбачає надання чіткого плану подолання кризи, який у майбутньому має бути реалізовано цивільним персоналом;
5) країни, що надають сили та засоби військово-цивільного захисту для підтримки гуманітарних операцій, мають забезпечити дотримання гуманітарних
принципів.
Координацію дій при подоланні наслідків НС реалізовують через спільну
розробку Плану подолання наслідків надзвичайної ситуації, Плану взаємодії та
організації інформаційно-аналітичної підтримки за стандартними формами, які
прийнято в системах ООН та НАТО:
1) повідомлення про надзвичайну ситуацію;
2) запит про допомогу;
3) пропозиції з боку донорів про можливість надати певний вид та обсяг
допомоги;
4) згода на отримання пропонованих ресурсів;
5) оперативна інформація про перебіг НС.
Проведені дослідження дозволили узагальнити основні принципи цивільновійськової взаємодії:
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1) відповідність наданої допомоги наявним потребам;
2) спадкоємність;
3) узгодженість;
4) достатність;
5) координованість;
6) специфічність;
7) ефективність.
Слід зазначити, що організація цивільно-військових центрів вимагає розробки та впровадження єдиних для цивільних і військових стандартів та протоколів
надання медичної допомоги постраждалому від НС населенню, які відповідають чинним міжнародним стандартам.
Так, на територіях проведення антитерористичної операції цивільновійськова взаємодія спрямована на:
1) надання медичної допомоги хворим і пораненим військовослужбовцям в
цивільних закладах охорони здоров’я. У 2015 році лише в Луганській області у
цивільних закладах системи МОЗ медичну допомогу надано 1100 військовослужбовцям, а в закладах охорони здоров’я системи Міністерства оборони медичну допомогу надано 3000 цивільних осіб;
2) ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я, зокрема лікарськими
засобами, виробами медичного призначення, медичним обладнанням тощо;
3) інформаційне забезпечення. Було встановлено потребу покращення інформаційного забезпечення військових зі сторони органів і закладів ОЗ системи
МОЗ (рис. 2).
Система медичного забезпечення антитерористичної операції складається з
кількох компонентів:
1) медичне забезпечення в зоні зіткнення. На цьому етапі медична служба
Збройних Сил має здійснювати заходи, які зберігають життя відповідно до принципів ATLS і тактичної медицини;
2) медична евакуація хворих і поранених до цивільних закладів охорони
здоров’я;
ВІЙСЬКОВО -ЦИВІЛЬНИЙ
КООРДИНАЦІЙНИЙ ШТАБ
З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
В ПОСТРАЖДАЛОМУ ВІД НС СЕКТОРІ

Заклади ОЗ системи МОЗ,
в у. ч.:
обласні лікарні
міські лікарні
районі лікарні
ТМО МВС України

Обласний центр
екстреної медичної
допомоги
та медицини
катастроф

Медичні заклади
і частини медичної
служби ЗС України,
медичні підрозділи

Рис. 2. Принципова схема Військово-цивільної взаємодії при проведенні АТО
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3) вторинна та третинна медична допомога в закладах охорони здоров’я системи МОЗ поза межами проведення АТО.
За результатами досліджень за весь період проведення АТО, станом на
23 березня 2016 року, без даних Донецької та Луганської областей, до закладів
охорони здоров’я всього звернулося 60235 постраждалих у зоні АТО осіб; 29100
(48,3%) цивільних громадян і 31135 (51,7%) військовослужбовців. Серед цивільних частка жінок склала 4,03% (2350), дітей – 8,1% (2350). Серед тих, хто звернувся до закладів ОЗ областей кількість поранених у зоні АТО становила 8174
(13,6%), з них цивільних – 2749 (33,6%), військовослужбовців – 5425 (66,4%)
осіб. Кількість осіб із захворюваннями, що виникли під час перебування в зоні
АТО – 20246, з них цивільних – 8514 (42,1%), військовослужбовців – 11732
(57,9%). До закладів охорони здоров’я областей за весь час було госпіталізовано
20538, з них цивільних – 8183 (39,8%), військовослужбовців – 12355 (60,2%),
серед госпіталізованих усього прооперовано 3789 осіб, з них цивільних –
1209 (31,9%), військовослужбовців – 2580 (68,1%).
Отже, організація військово-цивільних оперативних центрів сприяє поліпшенню ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я та населення постраждалих від НС територій.
За результатами досліджень визначено основні напрями цивільно-військової взаємодії з питань медичного забезпечення населення постраждалих від НС
територій; 1) спільне використання радіочастот усіма учасниками подолання
наслідків надзвичайних ситуацій; 2) організація єдиної оперативної диспетчерської служби; 3) спрощення використання ресурсів закладів охорони здоров’я,
зокрема лікарських засобів і виробів медичного призначення цивільних закладів
системи ОЗ; 4) проведення спільних навчань.
Висновок.
1. Подолання наслідків НС потребує організації системи управління на кількох рівнях: 1) місцевий; 2) регіональний; 3) національний.
2. Цивільно-військовий оперативний центр – це основна ланка для координування спільних дій цивільних установ, збройних сил, урядових, неурядових і
волонтерських організацій та агенцій при подоланні наслідків НС.
3. Військовий компонент цивільно-військової кооперації відіграє підтри
муючу функцію.
4. Цивільно-військову кооперацію здійснюють через упровадження системи
управління, координації, взаємодії, інформаційної підтримки.
5. Цивільно-військова кооперація передбачає спільне планування та впровадження єдиних для військових та цивільних стандартів і протоколів надання
екстреної медичної допомоги.
6. Організація цивільно-військової взаємодії в умовах проведення АТО має складатись із спільної оцінки наявних ризиків зростання смертності та захворюваності.
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Гражданско-военный оперативный центр как разновидность
системы управления при ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций
Рощин Г. Г., Мазуренко О. В., Набоченко О. З., Клименко П. Н.
Национальная медицинская академия последипломного образования
имени П. Л. Шупика, кафедра медицины катастроф
и военной медицинской підготовки
Резюме. В работе представлены принципы организации гражданско-военных
оперативных центров при преодолении последствий чрезвычайных ситуаций, обобщены
основные направления гражданско-военного взаимодействия по вопросам медицинского
обеспечения населения пострадавших от ЧС территорий.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, медицинская помощь, управление,
гражданско-военный оперативный центр.
Материал. Работа основывается на анализе источников информации и на непосредственном участии участи в гражданско-военных центрах управления при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Результаты. Организация гражданско-военных оперативных центров увеличивает
ресурсное обеспечение органов здравоохранения пострадавших от чрезвычайных ситуаций территорий. Среди основных направлений улучшения гражданско-военного сотрудничества являются: 1) совместное использование радиочастот всеми членами реагирования по чрезвычайным ситуациям (гражданскими и военными); 2) организация единой
оперативной диспетчерской службу; 3) совместное использованию ресурсов здравоохранения: лекарственных средств, медицинского оборудование и т.п. Сформулированы
основные задачи гражданско-военных оперативных центров: 1) управление, планирование и организация помощи пострадавшему от ЧС населению; 2) координация действий
правительственных и неправительственных организаций для обеспечения потребностей
гражданского населения; 3) обеспечение информационной поддержки всех участников
ликвидации последствий ЧС; 4) координация получения помощи от гуманитарных организаций при участии военных.
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Выводы. Гражданско-военный оперативный центр (CMOC) является основным
звеном в координации совместных действий гражданских и военных ведомств,
правительственных, неправительственных и общественных организаций, учреждений в
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Военный компонент гражданско-военного сотрудничества играет вспомогательную функцию.

Civil-Military Operations Centre as a variety of control systems
in overcoming the health consequences of emergencies
Roshchin G., Mazurenko O., Nabochenko A., Klimenko P.
National Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Disaster
Medicine and Military medical training
Summary. The paper presents principles of civil-military operational centers in overcoming
the consequences of emergencies, summarizes the main directions of civil-military cooperation
on medical support people affected by NS territories.
Keywords: emergency situation, medical response, civil-military operation center.
Introduction. The humanitarian crisis due the Hybrid war in Eastern Ukraine requires
implementation of extraordinary medical operation solution.
Objective. To research more appropriated Emergency Operative Centre organization for
Emergencies and Disasters response.
Methods. The study was performed utilizing both quantitative and qualitative data.
Results. Civil-military operation centre is more appropriated. An organization of civilmilitary operational centers increases resource providing health and population affected
territories from emergency situations. The main areas of civil-military cooperation improving
are: 1) the join use of radio frequencies by all members of emergencies response (civil and
military); 2) to establish a common operative dispatching service; 3) join use of resources of
health care: medicines and medical devices civilian institutions of health care etc. The basic task
of civil-military operational centers are: 1) management, planning and organization of assistance
to victims of the victpim population; 2) coordination of governmental and non-governmental
organizations to meet the needs of the civilian population; 3) provide information support for all
members to overcome the effects of emergency; 4) coordination assistance from humanitarian
organizations with the help of the military.
Conclusions. Civil-Military Operations Centre (CMOC) is the main link to the coordination
of joint actions of civilian agencies, military, government, non-governmental and voluntary
organizations and agencies in dealing with the consequences of emergency. The military
component of civil-military cooperation plays a supporting function.
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ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ
ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК І ЦИВІЛЬНОГО
НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Лівінський В. Г.

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Української
військово-медичної академії
Резюме. Опрацювання перспективних шляхів реформування системи військової охорони здоров’я потребує нових організаційних підходів щодо ефективного і раціонального використання наявних медичних ресурсів та їх наукового
обґрунтування. Подальший розвиток системи медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань на засадах єдиного медичного
простору та її інтеграція із загальнодержавною системою охорони здоров’я
дозволить створити в Україні потужну систему військової охорони здоров’я.
Ключові слова: медична служба Збройних Сил України, медичне забезпечення, система лікувально-евакуаційних заходів.
Історичний досвід розвитку організаційних форм надання медичної допомоги військовослужбовцям свідчить, що спочатку вона надавалася на полі
бою, а в подальшому поранені евакуювалися до військових або цивільних закладів охорони здоров’я. Система медичного забезпечення Збройних Сил (ЗС)
України, що побудована за територіальним принципом, включає медичні підрозділи військових частин і з’єднань, військові та визначені цивільні заклади
охорони здоров’я. Залучення цивільних закладів охорони здоров’я для лікування поранених і хворих військовослужбовців (далі – поранені) визначено
відповідною урядовою постановою, яка передбачає створення територіальних
госпітальних баз (ТерГБ) Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України і має
на меті компенсувати потреби військ у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі [1].
Незважаючи на те, що рішення про формування ТерГБ під час антитерористичної операції (АТО) на Сході України не приймалося, в районах її проведення та наближених до них відбулося спонтанне, проте доволі організоване
включення до системи надання медичної допомоги пораненим 17 центральних районних лікарень, Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені
І. І. Мечнікова та клінічних закладів Національної академії медичних наук
(НАМН) України [2]. За інформацією МОЗ України, за час АТО в зазначених
цивільних закладах охорони здоров’я надано медичну допомогу близько 5 тисячам поранених і понад 30 тисячам хворих військовослужбовців.
Таким чином, можна зробити висновок, що в зоні проведення АТО на
принципах єдиного медичного простору сформувалася територіальна система
медичного забезпечення військ, до складу якої увійшли медичні підрозділи
військових частин і з’єднань ЗС України та інших військових формувань, а
також військові та цивільні заклади охорони здоров’я, і яка позитивно зарекомендувала себе в умовах реального збройного конфлікту.
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Право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу, що гарантується статтею 49 Конституції України, має забезпечуватися державним
фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та
оздоровчо-профілактичних програм, проте, на превеликий жаль, нині вона
має в основному декларативний характер [3]. Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» гарантується безплатне лікування військовослужбовців у військових закладах охорони
здоров’я, проте у воєнний час вони самостійно не в змозі повністю покрити
потреби військ у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі [4].
Однією з основних цілей Стратегії національної безпеки України визначено утвердження прав і свобод людини та громадянина, забезпечення нової
якості економічного, соціального і гуманітарного розвитку, інтеграції України
до Європейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО [5]. У новій
редакції Воєнної доктрини України одним з ключових завдань створення умов
для відновлення державного суверенітету й територіальної цілісності України визначено розвиток ЗС України за західними стандартами та досягнення
сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО, а одним із шляхів
формування національних оборонних спроможностей – модернізацію системи військової охорони здоров’я в напрямі концентрації зусиль на заходах з
медичного забезпечення військ (сил) у можливих конфліктах з максимальною
її інтеграцією із системою цивільної охорони здоров’я [6].
Задекларувавши курс на інтеграцію з блоком НАТО, Україна бере на себе
зобов’язання щодо дотримання високих стандартів надання медичної допомоги та лікування поранених і хворих військовослужбовців, що визначені в
Принципах і політиці медичного забезпечення НАТО (MC 0326/3), які ще називаються воєнно-медичною доктриною НАТО [7]. Тому завданням керівництва держави, уряду й відповідних центральних органів виконавчої влади має
бути опрацювання механізму та забезпечення дотримання цих стандартів.
Водночас зробивши один крок до інтеграції з європейськими державами,
ми не поспішаємо робити наступний. Так, проект Воєнно-медичної доктрини України, що опрацьований у Міністерстві оборони (МО) України і мав би
стати основою для формування єдиного медичного простору держави, на превеликий жаль, уже понад півроку перебуває на розгляді в Адміністрації Президента України.
Як варіанти пошуку шляхів вирішення проблем медичного забезпечення
військовослужбовців під час АТО можна розглядати створення спочатку при
МОЗ України, пізніше – при НАМН України, а згодом і при МО України відповідних штабів, проте рівень їх повноважень не дозволяє вирішити наявні
системні проблеми, що потребують вирішення на загальнодержавному рівні. Позитивну роль у розв’язанні цих питань відіграв наказ МОЗ України від
18 лютого 2015 року № 75 [8], яким визначено завдання з підготовки цивільних
закладів охорони здоров’я до роботи в режимі підвищеної готовності, резерву
профільних ліжок для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим, створення резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення
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та донорської крові. Проте це не вирішує повню мірою проблем з лікуванням
поранених у цивільних закладах охорони здоров’я, їх побутовим обслуговуванням і харчуванням, а також не позбавляє новостворену систему проблем і
недоліків організаційного та фінансового характеру.
Зважаючи на те, що у воєнний час жодна військово-медична служба не в
змозі самостійно забезпечити надання медичної допомоги та лікування великої кількості поранених, вирішення зазначеної проблеми лежить у площині
нормативно-правового врегулювання порядку залучення для цього цивільних
закладів охорони здоров’я, а з огляду на порядок і реальний стан їх фінансування – компенсації фактичних витрат на зазначені потреби. Досвід АТО підтверджує, що це можливо за умови формування єдиного медичного простору
держави.
Єдиний медичний простір держави – це спільне ефективне та раціональне
використання можливостей закладів охорони здоров’я всіх форм власності,
розташованих на визначеній території, щодо надання визначених видів медичної допомоги громадянам України [9]. У нинішніх умовах, під час захисту
суверенітету і територіальної цілісності України, він має стати основою гарантованого забезпечення державою поранених військовослужбовців ЗС України
та інших військових формувань усіма видами медичної допомоги від поля бою
і до повної реабілітації.
Зважаючи на зазначене, з метою вирішення проблем медичного забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО на Сході України, зокрема щодо надання пораненим спеціалізованої та високоспеціалізованої
медичної допомоги, а також нормативно-правового врегулювання їх лікування в цивільних закладах охорони здоров’я в МО України разом з фахівцями
МОЗ України та НАМН України опрацьовано проект відповідної постанови
Кабінету Міністрів України (далі – Постанова). Постановою передбачається
утворення тимчасових функціональних об’єднань закладів охорони здоров’я
адміністративно-територіальних одиниць (ТФО) для надання спеціалізованої
та високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим шляхом створення
резерву профільних ліжок у найбільш потужних цивільних закладах охорони
здоров’я.
Таким чином, ТФО – це група закладів охорони здоров’я державної та
комунальної форм власності, розташованих на території адміністративнотериторіальної одиниці, що виділяють резерв профільних ліжок (до 30% від
загальної ліжкової місткості) для надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим військовослужбовцям ЗС України та
інших військових формувань, їх лікування та реабілітації. Вони утворюватимуться обласними державними адміністраціями разом з органами місцевого
самоврядування за погодженням з МОЗ України і МО України на базі закладів
охорони здоров’я, визначених Кабінетом Міністрів України. Надання медичної допомоги та лікування поранених здійснюватиметься штатним медичним
персоналом на базі закладів охорони здоров’я, що входять до складу ТФО.
Основними завданнями ТФО мають стати прийом, реєстрація та статистичний облік поранених, що надходять, надання їм своєчасної спеціалізованої та
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високоспеціалізованої медичної допомоги, лікування та проведення медичної
та фізичної реабілітації.
Для управління ТФО передбачається створити в структурних підрозділах з питань охорони здоров’я обласних державних адміністрацій групи,
які мають очолити заступники їх керівників. Склад груп управління визначатиметься керівниками обласних державних адміністрацій за погодженням
з МОЗ України та МО України. Для забезпечення ефективної взаємодії ТФО
з військово-медичними службами МО України направлятиме до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я визначених обласних державних
адміністрацій представників від органів управління медичним забезпеченням. Загальне керівництво ТФО здійснюватиметься МОЗ України разом з
МО України.
НАМН України та вищі медичні навчальні заклади в разі необхідності підсилюватимуть заклади охорони здоров’я, що входять до складу ТФО, медичними фахівцями відповідних спеціальностей і кваліфікації.
Заклади охорони здоров’я, що увійдуть до складу ТФО, за замовленням
МО України через МОЗ України створюватимуть та утримуватимуть місячний
запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та
її препаратів відповідно до визначеного ліжкового фонду за рахунок цільових
видатків державного бюджету, передбачених для надання медичної допомоги. Поповнення запасів лікарських засобів і виробів медичного призначення
здійснюватиметься в установленому порядку через територіальні бази спеціального медичного постачання, а запасів донорської крові та її препаратів – обласними станціями переливання крові.
Фінансування закладів охорони здоров’я, що входитимуть до складу ТФО,
та визначених закладів НАМН України здійснюватиметься за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, що передбачені законодавством України. Важливо, що проектом Постанови передбачається компенсація видатків зазначеним закладам охорони здоров’я за фактом
використання ними для лікування поранених військовослужбовців лікарських
засобів, виробів медичного призначення та донорської крові, порядок проведення якої буде визначено спільним наказом МОЗ України та МО України.
На відміну від ТерГБ, створення яких може призвести до порушення порядку надання медичної допомоги цивільному населенню у визначених адміністративно-територіальних одиницях, що в сучасних умовах є неприпустимим, ТФО та заклади НАМН України, що залучатимуться до надання медичної допомоги і лікування поранених військовослужбовців, не припинятимуть
основної діяльності з медичного забезпечення населення України. Зважаючи
на те, що резерв профільних ліжок створюється в межах до 30% від загальної
ліжкової місткості закладів охорони здоров’я, негативний вплив на стан охорони здоров’я цивільного населення в цих адміністративно-територіальних одиницях буде зведений до мінімуму. Також перевагою ТФО перед ТерГБ є те, що
відпаде потреба в проведенні відмобілізування та бойового злагодження, а це,
в свою чергу, дозволить значно скоротити терміни їх готовності до прийому
поранених, а практично – до створення груп управління ТФО.
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Основні характеристики, відмінності та переваги запропонованої моделі
створення ТФО порівняно з ТерГБ МОЗ України наведені в табл. 1.
Таблиця 1

Основні характеристики

ТерГБ

ТФО

Основа для формування

Цивільні заклади
охорони здоров’я

Цивільні заклади
охорони здоров’я

Основна діяльність

Припиняється

Не припиняється

Профіль закладів охорони здоров’я

Змінюється

Не змінюється

Особовий склад

Звільняється та перепризначається

Продовжує
працювати

Категорія особового складу

військовослужбовці

цивільні

Вплив на стан охорони здоров’я
закріпленого цивільного населення

Прийом та лікування
цивільного населення припиняється

Практично не впливає

Вплив на стан охорони здоров’я
в інших адміністративнотериторіальних одиницях

Може вплинути
за рахунок переміщення медичних
фахівців з цивільних
закладів охорони
здоров’я до складу
ТерГБ

Не впливає

Необхідність утримання в мирний
час значних запасів матеріальнотехнічних засобів, медичного майна
та обладнання для створення
в особливий період нових військовомедичних формувань або перепрофілізації наявних закладів охорони
здоров’я

Існує

Немає

Терміни підготовки до виконання
завдань

25 діб

Декілька діб

Упровадження запропонованого підходу щодо залучення цивільних закладів
охорони здоров’я для потреб ЗС України та інших військових формувань шляхом створення ТФО дозволить створити в масштабах всієї держави ефективну,
завжди готову до роботи систему військової охорони здоров’я незалежно від
того, на яких би кордонах не виникла загроза. Запропонована система медичного забезпечення за необхідності також може бути успішно застосована в мирний
час під час надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
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Запропонований підхід залучення цивільних закладів охорони здоров’я для
надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим військовослужбовцям шляхом створення ТФО позитивно оцінений експертами, якими були висококваліфіковані фахівці Військово-медичного департаменту МО України, Центрального військово-медичного управління ЗС України,
Української військово-медичної академії та органів управління медичним забезпеченням оперативного рівня. Методом експертного опитування за спеціально
розробленою анкетою проведено оцінку запропонованої моделі вдосконалення
системи медичного забезпечення ЗС України і підтверджено її медичну, соціальну та економічну ефективність.
Висновок.
1. У зоні проведення АТО сформувалася територіальна система медичного
забезпечення військ, яка функціонально об’єднала медичні підрозділи військових частин і з’єднань, військові та цивільні заклади охорони здоров’я.
2. Досвід медичного забезпечення АТО має бути використаний для опрацювання нормативно-правової бази щодо формування єдиного медичного простору держави та побудови системи медичного забезпечення військ і цивільного
населення за територіальним принципом.
3. Зважаючи на обмежені економічні можливості держави і хронічне недофінансування військової охорони здоров’я, запропонований варіант залучення цивільних закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги та лікування
поранених і хворих військовослужбовців шляхом створення ТФО слід вважати
раціональним, економічно вигідним, доцільним і перспективним.
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Формирование единого медицинского пространства для медицинского обеспечения войск и гражданского населения в условиях антитеррористической операции
Ливинский В. Г.
Научно-исследовательский институт проблем военной медицины
Украинской военно-медицинской академии
Резюме. Разработка перспективных путей реформирования системы военного
здравоохранения требует новых организационных подходов по эффективному и рациональному использованию имеющихся медицинских ресурсов и их научного обоснования.
Дальнейшее развитие системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины и
других военных формирований на основе единого медицинского пространства и его интеграции с общегосударственной системой здравоохранения позволит создать в Украине мощную систему военнго здравоохранения.
Ключевые слова: медицинская служба Вооруженных Сил Украины, медицинское
обеспечение, система лечебно-эвакуационных мероприятий.

Formation single medical space for medical support and civilian
population in the anti-terrorist operation
Livinskiy V.
The Research Institute for Military Medicine Ukrainian Military Medical Academy
Summary. Working promising ways of reforming the system of military health care will
require new organizational approaches for the effective and efficient use of available health
resources and their scientific substantiation. Further development of medical support of the
Armed Forces of Ukraine and other military forces on the basis of a unified medical space and
its integration with nationwide health care system in Ukraine will create a powerful military
health care.
Keywords: medical service of the Armed Forces of Ukraine, medical support, medical
evacuation system events.
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МІЖВІДОМЧА ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Бакай А. Є.

Управління охорони здоров’я Департаменту персоналу Адміністрації
Державної прикордонної служби України, м. Київ
Резюме. У статті викладено та проаналізовано наявні міжвідомчі системи
управління медичним захистом, підтверджено доцільність удосконалення механізмів державного управління міжвідомчою взаємодією організації медичної
допомоги пораненим і постраждалим у надзвичайних ситуаціях задля медичного забезпечення військовослужбовців і населення України та створення єдиного
медичного простору як головної умови реалізації державної політики з охорони
здоров’я населення України при виникненні надзвичайних ситуацій військового і
мирного часу, запропоновано впровадження та використання моделі об’єднаної
системи організації медичної допомоги при виникненні надзвичайної ситуації.
Ключові слова: державне управління, міжвідомча взаємодія, організація
медичної допомоги, об’єднана система лікування.
Вступ. Моральне випробування характеру нації полягає в тому, як громадяни
піклуються про хворих і поранених на війні [11]. Тож одним з основних завдань
і характеристик організації сучасної системи надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях є поширення медичних ресурсів та можливостей на установи різного рівня командування, у різних локаціях та з можливостями, що постійно вдосконалюються. Ведення бойових дій на Сході України стимулювало
розвиток інновацій у військовій медицині та самого процесу організації медичної допомоги. Сучасні технології та комунікації мають значний вплив на перебіг
бою. Зараз відбувається процес адаптування до викликів, зумовлених надзвичайно гострим характером ушкоджень, тягарем великої кількості втрат як серед
військових, так цивільного населення, екстремальними умовами з організації
медичного забезпечення та логістичними обмеженнями. З інших практичних
аспектів слід зазначити, що інформація про типи поранень, їх причини та необхідні медичні процедури має потенційне значення для розробки прогностичних
моделей розвитку та розміщення медичних сил, логістики системи постачання
та наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності організації
та надання медичної допомоги, і розробки засобів захисту та профілактики.
Досягнення в галузі медицини, що напрацьовуються в реаліях сьогодення, під
час відсічі збройній агресії не повинні використовуватись обмежено, лише внутрішньовідомчо. Окремі установи, що надають медичну допомогу, мають великі
архіви клінічних даних і спостережень. Цей досвід має бути узагальнений та використовуватися сумісно. І все ж, незважаючи на досягнення військової медицини, перед нею стоїть ще чимало викликів. Кількість померлих від ран залишає
ться майже незмінною. Переважна більшість поранених у бою помирають ще на
полі бою – до того, як потраплять до лікувального закладу.
Мета роботи: дослідження наявних систем міжвідомчої взаємодії та координації зусиль з організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях воєн
ного і мирного часу, створення об’єднаної системи лікування постраждалих.
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Матеріали та методи. Використовувались нормативно-правові акти, що
врегульовують діяльність наявних моделей міжвідомчої взаємодії з питань медичного захисту. Методи дослідження: бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу. Об’єкт дослідження – система організації медичного захисту
населення. Предмет – механізми міжвідомчої взаємодії при виникненні надзвичайних ситуацій.
Результати та їх обговорення. За час проведення антитерористичної операції загинуло понад 2,5 тисяч та поранено більше ніж 9 тисяч військовослужбовців [2]. За даними ООН, зафіксовано понад 9 тисяч загиблих і 20 тисяч поранених. Кількість цивільних осіб, які стали жертвами військових дій, становить
понад 6 тисяч осіб [3].
На початку активної фази бойових дій організаційно-штатна структура медичних служб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань і правоохоронних органів України і цивільної
системи охорони здоров’я, їх технічне оснащення та в цілому вся система логістичного супроводу не забезпечували своєчасного надання медичної допомоги,
ефективного лікування військових і цивільного населення, та, як наслідок, збереження життя та здоров’я.
У рамках наукового обґрунтування основними принципами організації надання медичної допомоги під час проведення антитерористичної операції слід
вважати:
1. Принцип своєчасності. Військовослужбовці всіх силових відомств мають
бути забезпечені медичною допомогою гарантованого державою рівня.
2. Принцип наступності. На кожному етапі надання медичної допомоги найвищий пріоритет у контексті можливостей виконання завдання та його завершення мають найбільші потенційні загрози.
3. Принцип єдиного медичного простору. Впровадження об’єднаної міжвідомчої системи лікування. Забезпечення допомоги пораненим і постраждалим
з використанням наявних матеріально-технічних та людських ресурсів задіяних
територій.
Значна частина суспільних відносин у сфері охорони здоров’я, яка була
цілком орієнтована на функціонування в мирний час, системно врегульована
низкою нормативно-правових актів. Але в умовах сучасних загроз та викликів
наявна нормативно-правова база не врегульовує питання існування єдиного
міжвідомчого логістичного комплексу з надання медичних послуг пораненим
та постраждалим. У державі, по суті, немає єдиних вимог до організації надання
домедичної та медичної допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій, лікування та реабілітації (абілітації) військовослужбовців і цивільного населення під
час надзвичайних ситуацій, не сформований механізм ефективної взаємодії між
різними медичними службами та цивільними закладами охорони здоров’я, який
дозволяв би системно функціонувати в єдиному медичному просторі.
Мета військової системи лікування – забезпечити кожному постраждалому
належну медичну допомогу у відповідний час і у відповідному місті, а також
максимальні шанси на виживання та відновлення функцій протягом усього процесу надання медичної допомоги.
Під системою надання медичної допомоги під час ведення локальних бойових дій, або виникненні надзвичайної ситуації мирного часу необхідно розуміти
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організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, спрямовані на надання повного спектру допомоги всім пораненим і постраждалим, що
інтегровані в місцеву систему охорони здоров’я. Основна цінність такої системи
полягає в її здатності забезпечити належний рівень допомоги пораненим і постраждалим, використовуючи наявні матеріально-технічні та людські ресурси
задіяної території для досягнення кращих результатів лікування.
Необхідність проведення заходів з організації медичного забезпечення під
час особливого періоду, надзвичайного стану чи інших кризових ситуацій потребує формування єдиного медичного простору на базі системи охорони здоров’я
мирного часу, перебудованої та посиленої для роботи в особливих умовах.
Асиметричні бойові дії ускладнюють ситуацію з масовим надходженням поранених і постраждалих. Надходження їх до лікувальних закладів відбувається
не завжди попереджено. Масові жертви можуть швидко перевантажити різні
рівні надання допомоги та евакуації, вимагають швидкого переходу від нормального до екстреного режиму функціонування [5].
Міжвідомча взаємодія організації медичної допомоги дозволить системно
уникати або зменшувати ризики дублювання в організації надання медичної
допомоги, надасть змогу створити матричну об’єднану систему лікування, яка
може бути змодельована на основі системних принципів лікування бойових
травм і поранень та визначатиме ресурси та практики надання медичної допомоги постраждалим (лікування), підходів, процедур і протоколів як для догоспітального етапу, так і для лікарського складу. Крім того, це дозволить визначати
та об’єднувати процедури реєстрації даних на всіх рівнях надання медичної допомоги для забезпечення постійного процесу вдосконалення роботи (рис. 1).

Рис. 1. Міжсекторальні рівні надання медичної допомоги в зоні проведення АТО
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Нинішня система державного управління міжвідомчою взаємодією організації медичної допомоги неспроможна адекватно реагувати на виклики сьогодення, а проведення антитерористичної операції на сході країни виявило низку
серйозних проблем у питанні медичного забезпечення військовослужбовців
та цивільного населення. Тому одним з найважливіших завдань є розробка та
впровадження дієвої моделі державного управління міжвідомчою взаємодією
організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях та координації зусиль
військових і цивільних закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги
військовослужбовцям, за якою кожен поранений у бою солдат має оптимальні
шанси вижити і максимальний потенціал відновити життєві та соціальні функції. Визначення основних показників системи має сприяти формуванню єдиного
медичного простору, як складової системи національної безпеки.
У Міністерстві оборони України за участю Служби безпеки України та Національної академії медичних наук України опрацьовано проект Воєнно-медичної доктрини України [1], яка, по суті, мала б визначити правила та принципи
функціонування військової медицини в державі в мирний час, у період воєнного
стану (або реальних бойових дій) а також під час надзвичайних ситуацій чи техногенних катастроф та включати в себе як офіційно затверджені документи, так і
наукові розробки-рекомендації щодо оптимізації та радикального реформування
(при нагальній необхідності) військово-медичного комплексу, без функціонування
якого в період військового та надзвичайного стану неможлива успішна діяльність
усієї військової сфери держави. В основу доктрини покладено єдині організаційні засади діяльності медичних служб, незалежно від відомчого підпорядкування,
єдине розуміння причин зниження, втрати боєздатності військовослужбовців та
ефективних шляхів її підвищення, єдині погляди на профілактику, діагностику, надання медичної та психологічної допомоги, організацію медичного забезпечення
та надання медичної допомоги відповідно до загальнодержавних медичних стандартів, формування необхідного резерву та постійну готовність сил і засобів медичних служб і цивільної системи охорони здоров’я в умовах мирного та військового стану. Воєнно-медична доктрина позиціонується як пріоритетне завдання і
державних органів, і громадянського суспільства [6]. Однак більшість положень
проекту воєнно-медичної доктрини носить декларативний характер та не визначає механізмів упровадження міжвідомчого алгоритму координації зусиль військових і цивільних закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги військовослужбовцям та населенню України в екстремальних умовах як мирного, так
і воєнного часу, та стратегій формування єдиного медичного простору держави.
Робляться спроби створення Міжвідомчої системи медичного забезпечення
сектору безпеки і оборони України на період до 2015–2020 рр. [7], яка ставить
за мету інтеграцію відомчих систем медичного забезпечення України в єдиний
медичний простір держави через реалізацію запланованих індикаторів.
З метою поєднання зусиль медичних служб силових відомств з цивільною
системою медичного забезпечення створений та функціонує міжвідомчий Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги [4]. Головним зав
данням стала координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої
влади, пов’язаної з функціонуванням державної системи надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів і цивільному населенню в зоні проведення антитерористичної операції та на територіях,
де введено воєнний стан (рис. 2).
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Рис. 2. Схема взаємодії ВЦКШ МД та органів виконавчої влади

Рис. 3. Система ТерГБ МОЗ України на особливий період
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МОЗ України та МО України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України про утворення тимчасових функціональних об’єднань закладів
охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць [8]. Цією постановою передбачено фактичне розгортання госпітальних баз на фондах цивільних
лікарень зі збільшенням у разі потреби ліжкової ємності на 30% з відповідним
матеріально-технічним та кадровим забезпеченням, що є реалізацією ізраїльсько-швейцарської системи організації медичної допомоги (рис. 3).
З досвіду організації системи медичного забезпечення Сухопутних військ
США об’єднана система організації медичної допомоги при веденні локальних
бойових дій та виникненні надзвичайної ситуації – це організовані та скоординовані зусилля на певній географічній території, що спрямовані на надання повного спектру допомоги всім пораненим і постраждалим пацієнтам та є інтегрованими в місцеву систему охорони здоров’я. Основною цінністю такої системи
визнається її здатність забезпечити належний рівень допомоги постраждалим,
використовуючи наявні ресурси для досягнення кращих результатів [9]. Регіональне керівництво часто являє собою бойове командування, на яке покладено
основну відповідальність за проведення військової операції, включаючи надання
медичної допомоги пораненим і постраждалим. Упровадження об’єднаної системи лікування (стабільна організація) стало важливим кроком у наданні медичної допомоги постраждалим під час операції «Незламна свобода» і «Звільнення
Іраку» та дозволило впровадити зміни до доктрини та політики США, комплектування особового складу, клінічні рекомендації й техніки лікування пацієнтів.
Кожна людина, задіяна в процесі надання допомоги постраждалим, є членом
системи, включаючи медичних працівників, персонал медичної евакуації, медичних логістів та ін. Гасло системи – «Правильний пацієнт, правильний час, правильне місце, правильний догляд». Застарілу систему догоспітальної медичної
допомоги повсюдно замінила парадигма «Догляду за пораненими в тактичному
бою», яку розділяють на етапи залежно від тактичного сценарію. На кожному
етапі найвищий пріоритет у контексті можливостей виконання завдання та його
завершення мають найбільші потенційні загрози. Системний підхід знизив рівень
захворюваності та смертності під час проведення військових операцій [12].
На період ведення локальних збройних конфліктів та під час надзвичайних
ситуацій при Раді національної безпеки і оборони України заплановано створення Центру міжвідомчої координації цивільної та військової охорони здоров’я, з
метою оперативного управління, міжвідомчої координації та контролю в системі медичного забезпечення Збройних Сил, інших структур сектору безпеки
держави та задіяних установ, закладів цивільної охорони здоров’я та медичних
організації інших форм власності в рамках єдиного медичного простору.
Актуальність міжвідомчої координації зусиль військових і цивільних закладів
охорони здоров’я з надання медичної допомоги військовослужбовцям і необхідність створення єдиного медичного простору підтверджена сьогоденням і життями багатьох патріотів України. Держава повинна сформувати єдину законодавчу
і нормативно-правову базу діяльності медичних служб Збройних Сил та інших
структур сектору безпеки держави, цивільної системи охорони здоров’я та забезпечити її виконання та фінансове й ресурсне забезпечення відповідно до потреб
населення України у воєнний час та інших надзвичайних ситуаціях мирного часу.
У багатьох профільних міністерствах і відомствах (центральних органах виконавчої влади зокрема) існують розроблені та затверджені плани та алгоритми
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дій на випадок виникнення нестандартних кризових ситуацій мирного та воєнного часу. Неодноразово виникала загальна думка про поєднання зусиль в організації надання медичної допомоги пораненим і постраждалим при виникненні
масових санітарних втрат серед населення. Питання медичного захисту неодноразово порушувалося з високих трибун. Але зрозумілим залишається тільки те,
що підхід для вирішення завдань з медичного забезпечення при виникненні надзвичайних ситуації має бути комплексним і включати в себе повний логістичний
супровід ситуації. Визначення організаційно-управлінських механізмів координації дасть змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості в діях спеціалістів
різноманітних служб, що беруть участь в управлінні матеріальними потоками.
Висновок.
1. Потребує подальшого дослідження та вдосконалення організація міжвідомчої взаємодії з метою медичного забезпечення населення України при виникненні надзвичайних ситуацій воєнного і мирного часу.
2. Створення єдиної дієвої системи державного управління міжвідомчою
взаємодією з організації медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях дозволить забезпечити координацію діяльності її учасників та вирішити основне зав
дання – збереження життя і здоров’я громадян України.
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Межведомственное взаимодействие по организации медицинской
помощи в чрезвычайных ситуациях
Бакай А. Е.
Управление здравоохранения Департамента персонала Администрации
Государственной пограничной службы Украины, г. Киев

Резюме. В статье изложены и проанализированы существующие межведомственные
системы управления медицинской защитой, подтверждена целесообразность совершенствования механизмов государственного управления межведомственным взаимодействием по организации медицинской помощи раненым и пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях с целью медицинского обеспечения военнослужащих и населения Украины и
создания единого медицинского пространства как главного условия реализации государственной политики по охране здоровья населения.
Украины при возникновении чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени,
предложено внедрение и использование модели объединенной системы организации медицинской помощи при возникновении чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: государственное управление, межведомственное взаимодействие,
организация медицинской помощи, объединенная система лечения.

Interagency cooperation the organization іn emergency situations
Bakaі A.
The Health Department staff Administration of the State Border Service of Ukraine,
m. Kyiv
Summary. The existing interagency management systems of health protection have
been analyzed, the advisability of improving the mechanisms of public administration of the
interagency cooperation of the organization of medical care to the wounded and victims in
emergency situations was confirmed, for the sake of medical support of military personnel and
the population of Ukraine and creation of a single medical space as the main condition for the
implementation of public policy on health protection of Ukraine’s population during emergency
situations of military and peace time, it was proposed to introduce and to use the model of
medical care unified system in emergency situations.
Keywords: public administration, interagency cooperation, organization of medical care,
unified treatment system.
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ВОЄННО-ПОЛЬОВА ХІРУРГІЯ. ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Заруцький Я. Л., Ткаченко А. Е.

Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Резюме. У статті наводиться сучасне визначення поняття «воєнно-польова хірургія», розкривається її роль у формуванні системи військової медицини
та лікувально-евакуаційного забезпечення військ. Висвітлюються проблеми військової медицини в Україні та намічаються шляхи їх розв’язання. Представлені
основні наукові, технологічні та методичні здобутки вітчизняної воєнно-польової хірургії.
Ключові слова: воєнно-польова хірургія, антитерористична операція, проб
леми.
Вступ. Ще в ХІХ ст. М.І. Пирогов сказав: «Війна – це епідемія травми» [4].
І це справді так. Саме травми та пошкодження під час бойових дій становлять
«левову» частку санітарних втрат. Тому воєнно-польова хірургія (ВПХ), яка
спрямована на їх лікування, є базовою основою військової медицини. Ще одним
словом у цитаті М.І. Пирогова, яке суттєво відрізняє ВПХ від загальної хірургії,
є «епідемія» – поняття, яке асоціюється з пріоритетом не суто медичних, а організаційних методів вирішення проблеми. Таким чином, ВПХ – це спеціальна
клінічна дисципліна, яка поєднує організаційні методи сучасної військової медицини з підходом класичної хірургії до патогенезу, клініки, методів діагностики і хірургічного лікування сучасних травм в умовах бойових дій.
Матеріали та методи. Матеріалами слугувала вітчизняна та зарубіжна нау
кова література, повідомлення інформаційних агентств, медично-санітарні дані
та звіти МО та МОЗ України.
Застосовані такі методи дослідження, як історичний, бібліографічний,
інформаційно-аналітичний, системний підхід.
Результати дослідження та їх обговорення. За словами С. С. Юдіна, вершини людських знань досягаються в пору масового людського безумства [5].
Хірургія війни протягом писемної історії людства з різних причин була флагманом розвитку наукової хірургії. Це продовжувалося до кінця ХІХ – поч. ХХ ст.,
коли фундаментальні відкриття в медицині (наркоз, асептика та антисептика,
протимікробні препарати та інше) дали потужний поштовх розвитку академічної хірургії. При цьому, ВПХ стала її специфічною складовою, значення якої
підвищувалося під час війн – накопичувалися науково-технічні знання та практичний досвід, та зменшувалося в мирний час, з частковою втратою надбань за
поточною непотрібністю, що є однією з «трагедій» цієї дисципліни.
Відмінності ВПХ та хірургії мирного часу можна поділити на організаційні,
нозологічні та ідеологічні (рис. 1)
«Усі обставини військової хірургії – це насильство над концепціями хірургії
ушкоджень мирного часу» (Майкл Е. Дебейкі)
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ВПХ
• Бойові поранення і травми
• Рівноправність організаційного
та професійного керівництва
• Можливість масового надходження за короткий час
• Відставання в часі надання медичної допомоги, зумовлене
потребою в евакуації
• Розділення медичної допомоги
на етапи – лікування різними
хірургами в різних місцях
• Залежність обсягу хірургічних
заходів від бойової та медичної
обстановки
• Необхідність постійного переміщення пораненого

Хірургія мирного часу
• Травма мирного часу
• Плановий характер роботи
• Надання медичної допомоги та лікування до визначеного результату в
одному закладі
• Доступність консультативної та фахової допомоги

Рис. 1. Відмінності ВПХ та хірургії мирного часу

Основними з них є: значна патофізіологічна відмінність бойових поранень і
травм від травм мирного часу, функціонування воєнної медицини та хірургії в
умовах бойових дій, можливість масового надходження поранених і травмованих за короткий час. Ідеологічна відмінність, яка згодом створює багато непорозумінь і психологічних проблем у військових лікарів і неадекватну суспільну
думку стосовно військової медицини, полягає в тому, що, на відміну від медицини мирного часу, фундаментальним принципом якої проголошується вища
цінність здоров’я і життя окремої людини, військова медицина має віддавати
пріоритет інтересам більшості – «тим, кого можна врятувати за цих умов», що
реалізується під час сортування.
В Україні протягом 25 років незалежності внаслідок перманентного «реформування» та скорочення збройних сил (ЗС) була зруйнована радянська система
медичного забезпечення військ і не побудована нова. Військова медицина застрягла на рівні розвитку 80-х років ХХ ст. і переживала кризу. Не впроваджувався досвід і сучасні медичні технології, набуті в локальних війнах в інших
державах. За час мирного існування країни прийшло нове покоління військових
лікарів та організаторів, які не мали досвіду медичного забезпечення військ у
бойових умовах. 7 квітня 2014 року розпочалась антитерористична операція на
Сході України (АТО) – військовий конфлікт, який багато воєнних експертів називають «гібридною війною» [6]. Її особливістю є узгоджене використання політично-дипломатичних, інформаційних, психологічних, економічних і силових
методів для досягнення стратегічних цілей [3].
Досвід гібридної війни в Україні виявив багаторівневі проблеми військової
медицини, які можна згрупувати за такими категоріями: організація, наука, кад
ри, матеріально-технічне забезпечення, фінансування. Основні з них, а також
деякі шляхи їх вирішення відображені в табл. 1.
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Таблиця 1
Проблемні питання військової медицини в АТО та шляхи їх вирішення
Проблемні питання

Шляхи вирішення
Організація
Не визначено роль і місце медичної роти
бригади
Оптимізація організаційно-штатної структури
Штат і організація роботи мобільних етапів медичної евакуації
військових госпіталів
Відсутність територіальних госпітальних
Реалізація концепції ТерГБ
баз (ТерГБ)
Насичення ланки тактичної евакуації спеціалізоТактична евакуація
ваними броньованими автомобілями, використання гелікоптерів
Наука
Лікування легкопоранених

Наукове обґрунтування системи лікування
легкопоранених у межах оперативної зони бойових дій

Розробка і впровадження системи оцінки тяжкості поранень і травм
Створення єдиної бази даних поранень і травм,
Науковий супровід організації, методів,
обґрунтування надання медичної допомоги залежтехнологій та обліку результатів лікуно від тяжкості травми, науково-дослідні роботи
вання
з розробки нових організаційних підходів
Кадри
Нестача мотивованого лікарського та
середнього медичного персоналу медичУдосконалення підготовки кадрового складу,
них підрозділів військової ланки
мобілізованих та резерву
Фахова, психологічна, фізична непідготовленість мобілізованих
Місце хірурга в системі лікувально-евакуМісце хірурга з ІІ рівня медичної допомоги
аційного забезпечення (ЛЕЗ)
Місце спеціаліста – ІІ, ІІІ рівні медичної допоМісце спеціаліста в системі ЛЕЗ
моги
Матеріально-технічне забезпечення
Сучасні засоби гемостазу та іммобілізації
Покращення системи та ресурсної бази матеріСучасна мобільна медична апаратура
ально-технічного забезпечення, насамперед, за
Мобільні хірургічні комплекси
рахунок вітчизняних виробників
Забезпечення медикаментами
Фінансування
Розрахунок вартості лікування залежно від струк
Усереднений розрахунок вартості лікутури санітарних втрат, тяжкості травми, діагносвання поранених і травмованих
тичних та лікувальних помилок
Забезпечення протезування
Створення цільової державної програми
Розбудова власної системи спеціалізованого
лікування та реабілітації; лікування за кордоном
Лікування ускладнень, у т. ч. за кордоном
за рахунок небюджетних коштів чи сторони,
що приймає
Оцінка тяжкості поранень і травм
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Усі проблеми військової медицини впливають і на воєнно-польову хірургію,
але, по суті, вона є прикладною клінічною дисципліною, яка за час АТО отримала нові теоретичні, практичні, технологічні надбання та досвід сотень військових
хірургів на великому клінічному матеріалі. Так, за даними офіційних джерел, загальна кількість санітарних втрат ЗС України та інших силових структур, серед
яких більшість – поранені та травмовані, становить близько 9 тисяч осіб [1; 2].
Основними досягненнями вітчизняної ВПХ за час проведення АТО можна
вважати:
1. Широке застосування апаратів зовнішньої фіксації для хірургічної іммобілізації та етапного лікування вогнепальних переломів довгих кісток. Надійна
позавогнищева іммобілізація, яка дозволяє контролювати перебіг ранового процесу і за необхідності здійснювати повторні хірургічні обробки без порушення
зіставлення уламків, робить цей метод якісним кроком вперед у технології лікування вогнепальних переломів, який можна порівняти за значенням для свого часу з концепцією радикального висічення нежиттєздатних тканин в рані чи
«глухої» гіпсової пов’язки.
2. Упровадження тактики хірургічного лікування «damage control» на етапах
медичної евакуації. Це є особливо актуальним у контексті того, що близько 30%
поранень в АТО відносяться до множинних і поєднаних, а 14,5% – до тяжких і
вкрай тяжких. Тактика «damage control» актуальна для лікувально-евакуаційного забезпечення бойових дій не тільки з огляду суто медичного значення, а й з
урахуванням збігу в необхідності розділяти медичну допомогу на етапи.
3. Розробка методу анатомічної оцінки тяжкості пошкоджень, що є необхідним
у визначенні обсягу медичної допомоги, евакуаційної політики. У подальшому
врахування даних стандартизованої оцінки тяжкості пошкоджень дозволить планувати сили та засоби медичної служби, проводити адекватну статистичну обробку даних і порівнювати результати лікування в різних лікувальних закладах.
4. Упровадження та застосування нових технологій і методик: VAC-терапії,
ультразвукової кавітації, різних методів пластики ранових дефектів при лікуванні
вогнепальних ран, комп’ютерного моделювання та сучасних штучних матеріалів
при відновленні дефектів черепа та щелепно-лицевої ділянки, різноманітні тимчасові та постійні судинні шунти, сучасні методи внутрішнього остеосинтезу.
Одним з провідних факторів оновлення вітчизняної ВПХ є своєчасне методологічне забезпечення з урахуванням власного досвіду та надбань військової
медицини провідних країн світу. Важливим кроком у цьому напрямі стала публікація «Вказівок з воєнно-польової хірургії» у 2014 році. Наразі, підготовлено
до друку підручник «Воєнно-польова хірургія», який має стати базовим для навчання студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів закладів післядипломної освіти МОЗ України, а також слухачів Української військово-медичної академії.
Подальший розвиток ВПХ буде сприяти розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення (ЛЕЗ) ЗС України. Але треба усвідомлювати – система ЛЕЗ,
яка була створена під час АТО (по суті – локальної війни), не має бути «законсервованою». Вона повинна змінюватись зі зміною воєнних та політичних обставин
з обов’язковим урахуванням сценаріїв військових конфліктів різної інтенсивності.
Висновок.
1. ВПХ як спеціальна клінічна дисципліна визначає надання хірургічної допомоги під час бойових дій і таким чином впливає на структуру системи ЛЕЗ військ.

121
2. Система лікувально-евакуаційного забезпечення АТО, що склалась, є
основою для подальшого розвитку медичної служби ЗС та інших силових відомств України. Вона залежить від політичного, економічного, військового, військово-медичного потенціалу держави
3. Єдиний медичний простір (ТерГБ) з визначеним бюджетним фінансуванням є нагально необхідним кроком держави у вирішенні проблеми медичного
забезпечення АТО.
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Военно-полевая хирургия. Проблемы и перспективы развития
Заруцкий Я. Л., Ткаченко А. Е.
Украинская военно-медицинская академия, г. Киев, Украина

Резюме. В статье приводится современное определение понятия военно-полевая
хирургия, определяется ее роль в формировании системы военной медицины и лечебноэвакуационного обеспечения войск. Освещены основные проблемы военной медицины в
Украине и намечены пути их решения. Представлены основные научные, технологические и методические достижения отечественной военно-полевой хирургии.
Ключевые слова: военно-полевая хирургия, антитеррористическая операция,
проблемы.

War surgery. The problems and perspectives

Zarutskii Ya., Tkachenko A.
Ukrainian Military Medical Academy, Kyiv, Ukraine
Summary. The modern determination of war surgery and its role in establishing of military
medical system are explained. The problems of military medical system in Ukraine and the ways
of their solution are shown. The main scientific, technological and teaching achievements of
domestic war surgery are discussed.
Keywords: war surgery, the War in Donbass, problems.
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НЕДОЛІКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ В ЛІКУВАННІ ПОРАНЕНИХ
І ТРАВМОВАНИХ В УМОВАХ АТО
Хоменко І. П., Верба А. В., Хорошун Е. М.

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Київ, Україна
Резюме. У статті представлено досвід хірургічного лікування 4752 поранених та травмованих на II, III і IV рівнях надання медичної допомоги. Застосування сучасних видів озброєння призвело до збільшення кількості множинних, поєднаних та комбінованих поранень за рахунок високоенергетичної зброї – 43,9%,
при цих пораненнях значно переважають пошкодження кінцівок за рахунок мінно-вибухової травми – 62,5%. Проаналізовано обсяг, характер і послідовність
надання хірургічної допомоги. Основними недоліками надання хірургічної допомоги на етапах медичної евакуації є: перевищення обсягу хірургічної допомоги,
проведення нерадикальної хірургічної обробки із залишенням нежиттєздатних
тканин, сторонніх тіл (часткова або неповна хірургічна обробка), накладання
первинних швів після завершення ПХО. Наведено досягнення в лікуванні бойової
травми та надано рекомендації.
Ключові слова: бойова хірургічна травма, хірургічне лікування.
Вступ. Проблема лікування пацієнтів з бойовою хірургічною травмою залишається важливою та однією з найскладніших у хірургії. Розвиток сучасної
теорії та практики ведення бойових дій спонукає нас до новітніх уявлень про
характер, структуру та особливості вогнепальних уражень в сучасних війнах [1;
3; 5; 7; 9; 10].
Армії всіх держав мають озброєння нового покоління з високою кінетичною енергією снарядів, що зумовлює багатофакторний вплив на організм пораненого та призводить до обтяження поранення. Водночас в структурі бойової
хірургічної патології збільшується частка множинних і поєднаних поранень, що
призводить до суттєвих труднощів у лікувально-евакуаційному забезпеченні поранених, складнощів у наданні хірургічної допомоги та призводить до помилок
як у лікувальному процесі, так і в організаційному [2; 4; 6; 8; 11].
Мета публікації: проаналізувати недоліки та досягнення в лікуванні поранених і травмованих в умовах АТО.
Матеріал та методи досліджень. Проаналізовано обсяг, характер і послідовність надання хірургічної допомоги 4752 поранених і травмованих військовослужбовців на ІІ, ІІІ і ІV рівнях надання медичної допомоги. З них у Харківський
госпіталь поступило 2825 пацієнтів, у Дніпропетровський – 1927 пацієнтів. Для
подальшого лікування поранені та травмовані були переведені на наступні рівні:
у Київський госпіталь – 2018 пацієнтів, у Львівський – 1115, в Одеський – 701,
у Вінницький – 514, а в Ірпінський – 987.
Виконано 8997 оперативних втручань пораненим і травмованим військовослужбовцям: у Київському госпіталі – 2581 операція, у Львівському – 1281,
в Одеському – 678, у Харківському – 3163, у Вінницькому – 619, в Ірпін
ському – 675.
У зоні антитерористичної операції додатково було задіяно 3 мобільні госпіталі: 59, 61, 66 та зведений військово-медичний загін 65 військового мобільного
госпіталю. Крім того, за рахунок сил хірургічної служби для надання допомоги

123
пораненим і травмованим у зоні АТО були підсилені наближені до зони бойових дій центральні районні лікарні міст Станиця Луганська, Щастя, Новоайдар,
Сєвєродонецьк, Бахмут, Костянтинівка, Попасна, Торецьк, Селідово, Курахово,
Авдіївка, Волноваха, Маріуполь хірургами, анестезіологами та середнім медичним персоналом. У ВМГ та зведеному військово-медичному загоні в 2015 році
виконано 3309 оперативних втручань.
Усім пораненим проводилось комплексне обстеження: збір анамнезу, клінічний огляд, рентгенографія, КТ, загальні аналізи крові та сечі, біохімічний аналіз
крові, коагулограма, група крові та резус фактор. Хірургічне лікування проводилося залежно від тяжкості стану пацієнта та характеру отриманих ушкоджень.
Результати та їх обговорення. При оцінці вогнепальних поранень виявлено, що їх особливістю є:
1. Множинний, поєднаний та комбінований характер за рахунок високоенергетичної зброї («Град» та т.п.) 43,9%.
2. Переважання пошкоджень кінцівок за рахунок мінно-вибухової травми
(62,5%).
3. Вплив засобів індивідуального захисту на структуру поранень.
За тяжкістю поранень легкі становили 47,3%, середні – 38,2%, тяжкі та вкрай
тяжкі – 14,5%.
Слід зазначити, що за видам ушкоджень у військовослужбовців які лікувались у військових госпіталях у 2014–2015 роках: осколкові поранення склали в
2015 році. – 61,6%, в 2014 році – 74,8%; кульові – 9,1% та 9,1%, вибухові травми – 27,0% та 12,3%, опіки – 2,3% та 3,8% відповідно.
Як бачимо, з наведених даних останнім часом більше ніж удвічі збільшилась
кількість вибухових травм, що пояснюється застосуванням не тільки сучасних
видів озброєння, а й значним зростанням кількості підривів на мінах і фугасах, а
це значно збільшує кількість поєднаних травм.
Нейрохірургічна бойова травма за час проведення АТО склала 21% від усіх
травм. З них осколкові та кульові поранення були у 20,9%, мінно-вибухові та
інші травми – у 76,4%, опіки – у 2,7% поранених. Поранення щелепно-лицевої
ділянки виявлено у 5,4% поранених, лор-органів – у 15,7%, органів зору – у 4%,
шиї – у 1,9%. Поранення органів грудної клітки виявлено у 11,7%, з них непроникні – у 83,6%. Поранення живота діагностовано у 7,3%, з них непроникні – у
67,2%. Поранення таза і тазових органів виявлено у 2,6%, з них ушкодження
м’яких тканин – у 45,8%, переломи кісток таза – у 27,1%, ушкодження сигмоподібної та прямої кишки – у 14,6%, сечового міхура – у 8,3%, калитки та статевого
члена – у 4,2% поранених. Ушкодження магістральних судин виявлено у 1,6%
поранених, з них поранення судин нижніх кінцівок склала 56,4%, верхніх кінцівок –38,5%, голови та шиї – 3,2%, таза та живота – 1,2%, грудної клітки – 0,7%.
Поранення кінцівок виявлено у 62,5% травмованих, з них ушкодження верхніх
кінцівок –у 38%, нижніх кінцівок – у 62%. Пошкодження м’яких тканин кінцівок склала 74%, переломи кісток – 26%. Опіки діагностовано у 2,3% поранених.
Загальні недоліки при наданні хірургічної допомоги пораненим і травмованим:
• перевищення обсягу хірургічної допомоги;
• проведення операцій у стані шоку;
• висічення пошкодженої шкіри у вигляді «п`ятаків» або, навпаки, надмірне висічення країв рани;
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• проведення нерадикальної хірургічної обробки із залишенням нежиттє
здатних тканин, сторонніх тіл (часткова або неповна хірургічна обробка);
• пошук сторонніх тіл без чіткого уявлення про їх локалізацію;
• невиконання адекватних фасціотомій при пораненнях кінцівок, розвиток
компартмент-синдрому;
• неадекватне дренування;
• накладання первинних швів після завершення ПХО;
• несвоєчасна діагностика пошкодження судин;
• затримка з ампутацією при абсолютних показаннях;
• відсутність транспортної іммобілізації;
• неправильне накладення джгута на кінцівку (на значній відстані від рани,
на довготривалий час).
Основні недоліки під час надання допомоги пораненим з ушкодженням ЛОРорганів на II–III рівні медичної допомоги:
1. При пораненні носа передня тампонада носа проводилась у 2-3 випадках,
задня тампонада носа не проводилася взагалі.
2. При пораненнях шиї трахеотомія, конікостомія, атипова трахеостомія виконувалася через рану.
3. Введення зонда в шлунок з метою профілактики аспірації крові не здійснювалася.
4. Первинна хірургічна обробка ран, як правило, закінчувалась накладанням
глухих швів.
Помилки при проведенні ПХО ран щелепно-лицевої ділянки:
• надмірне висічення країв рани;
• видалення великих кісткових уламків;
• залишення в рані значної кількості дрібних вільних кісткових уламків,
сторонніх тіл;
• неякісне ушивання ран слизової оболонки рота.
Недотримання принципів ПХО, фіксації кісткових уламків, неадекватне дренування ран, не проведення пластики пошкодженої вивідної протоки слинної
залози призводить до збільшення кількості ускладнень.
Недоліки хірургічного лікування при травмах і поранення грудної клітки:
• перевищення показів до виконання торакотомій (торакотомій потребують
не більш як 2–3% поранених з проникаючими пораненнями грудної клітки);
• нераціональний хірургічний доступ шляхом розширення рани грудної
стінки, спроби зупинити кровотечу з глибини каналу поранення без забезпечення надійного гемостазу вздовж нього;
• невикористання реінфузії;
• неправильне місце дренування коли переважає травма з наявністю гемопневмотораксу;
• недостатній діаметр трубки (повинен бути 0,8-1,5 см) або недостатня жорсткість, що призводить до перегинання трубки;
• не накладалися герметизуючі шви на шкіру навколо дренажу;
• після дренування не завжди робилися контрольні знімки;
• перед евакуацією, особливо авіаційним транспортом, видалялися дренажні трубки або перекривалися.
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Основні недоліки при хірургічній обробці ран кінцівок:
• недотримання принципів первинної хірургічної обробки з відсутністю
адекватного дренування рани і перевищенням показань до накладання первинного шва, що призводить до збільшення кількості гнійних ускладнень;
• висічення шкіри у вигляді «п’ятаків»;
• занадто радикальна хірургічна обробка рани з висіченням значних масивів шкіри та м’язів;
• нестабільна фіксація переломів АЗФ, неправильне їх розміщення, занурений МОС при вогнепальних пораненнях;
• видалення всіх кісткових уламків з утворенням вторинних кісткових дефектів, великих порожнин із застійним рановим вмістом;
• проведення нерадикальної хірургічної обробки із залишенням нежиттє
здатних тканин;
• невиконання фасціотомії, що призводить до розвитку компартмент- синдрому;
• ушивання кукси після ампутації.
Незважаючи на безліч недоліків і помилок, які допускаються в лікуванні
різних видів хірургічних бойових травм, слід зазначити, що більшість із них
допускалися у 2014 році, на початку проведення антитерористичної операції.
Протягом 2014–2016 років за рахунок набутого величезного досвіду більшість
недоліків удалося виправити, а також упровадити дуже багато нового в лікуванні
поранених і травмованих починаючи з II рівня надання медичної допомоги.
Досягнення в лікуванні бойової травми:
1) застосування АЗФ (апаратів зовнішньої фіксації), починаючи з військових
мобільних госпіталів і районних лікарень, де є військові групи підсилення;
2) виконання органозберігаючих операцій при пораненні черепа та головного мозку з первинною кістково-пластичною трепанацією;
3) застосування VAC-терапії при пораненнях кінцівок, грудей, живота;
4) використання ультразвукового кавітатора;
5) застосування відеоторакоскопії для лікування згорнутого гематораксу,
посттравматичного плевриту, санації плевральної порожнини, видалення сторонніх тіл після вогнепальних поранень;
6) артроскопічне видалення металевих осколків з порожнини суглобів;
7) система Vivostat (фібриновий клей, PRF) для аутопластики дефектів кісток, м’яких тканин, герметизації очного яблука;
8) застосування стовбурових клітин і плазми, збагаченої тромбоцитами, в
лікуванні вогнепальних ран;
9) застосування ксеношкіри в лікуванні опіків і вогнепальних ран;
10) застосування екстракорпоральних методів детоксикації;
11) виконання первинного протезування артерій після повноцінної ПХО на II
рівні медичної допомоги (військові мобільні госпіталі та районні та міські лікарні);
12) застосування різних варіантів закриття ран: шов рани з мозаїчною дермотомією, розщепленим шкіряним клаптем, ротаційним шкірно-фасціальним
клаптем у комбінації з повношаровим шкірним клаптем, торако-дорзальним
клаптем на судинній ніжці;
13) заміна методу фіксації при переломах довгих кісток: при діафізарних переломах – АЗФ на БІОС; при метаепіфізарних переломах – АЗФ на LCP.
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Висновок.
1. При оцінці вогнепальних поранень виявлено, що їх особливістю є: множинний, поєднаний та комбінований характер за рахунок високоенергетичної
зброї («Град» і т.п.) – 43,9%, переважання пошкоджень кінцівок за рахунок мінно-вибухової травми – 62,5%, а також вплив засобів індивідуального захисту на
структуру поранень.
2. Основними недоліками надання хірургічної допомоги на етапах медичної
евакуації є: перевищення обсягу хірургічної допомоги, проведення нерадикальної хірургічної обробки із залишенням нежиттєздатних тканин, сторонніх тіл
(часткова або неповна хірургічна обробка), накладання первинних швів після
завершення ПХО.
3. Застосування сучасних методів хірургічного лікування в поранених доз
волило значно поліпшити результати лікування бойової травми та зменшити інвалідизацію поранених і травмованих.
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Недостатки и достижения в лечении боевой хирургической травмы
в услових АТО

Хоменко И. П., Верба А. В., Хорошун Э. Н.
Национальный военно-медицинский клинический центр «ГВКГ», Киев, Украина
Резюме. В статье представлен опыт хирургического лечения 4752 раненых и
травмированных на ІІ, ІІІ и ІV уровнях оказания медицинской помощи. Применение
современных видов вооружения привела к увеличению количества множественных,
сочетанных и комбинированных ранений за счет высокоэнергетического оружия –
43,9%, при этом преимущественно повреждения конечностей за счет минно-взрывной
травмы – 62,5%. Проанализирован объём, характер и последовательность оказания
хирургической помощи. Основными недостатками оказания хирургической помощи на
этапах медицинской эвакуации являются: превышение объема хирургической помощи,
проведение нерадикальной хирургической обработки с оставлением нежизнеспособных
тканей, инородных тел (частична или неполная хирургическая обработка), наложение
первичных швов по завершению ПХО. Приведены достижения в лечении боевой травмы
и даны рекомендации.
Ключевые слова: боевая хирургическая травма, хирургическое лечение.

Problems and achievements in treatment of combat surgeon traumas
in ATO’s conditions
Homenko I.,Verba A., Horoshun E.
National military-medical clinical centre «NMМCС», Kiev

Summary. This article contains the experience of surgical treatment of 4752 militaries
wounded and injured on levels of emergency. Using modern weapons led to an increase in
quantity of multiple, connected and combined injuries due to high-energy weapons usage –
43,9%, with the predominant damaged limbs due to mine-explosive injuries – 62.5%. Also
volume, nature and sequence of surgical care is analyzed. The main disadvantages of providing
surgical care during medical evacuation are: an excess of the surgical care, surgical treatment of
a moderate form while abandoning non-viable tissues and foreign bodies (partial or incomplete
surgical treatment), first suturing when FST is over. These are the advances in treatment of
combat injuries and recommendations.
Keywords: combat surgical trauma, surgical treatment.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕЙРОХІРУРГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ М’ЯКИХ
ТКАНИН СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА В ШИРОКОМАСШТАБНИХ
ВІЙНАХ І ЛОКАЛЬНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТАХ
Данчин О. Г., Поліщук М. Є., Данчин Г. О.

Резюме. У статті наведено результати аналізу власних матеріалів і досвіду організації медичної допомоги при вогнепальних пораненнях м’яких тканин
склепіння черепа в широкомасштабних війнах і локальних військових конфліктах. Надано оцінку ефективності організації нейрохірургічної допомоги в системі лікувально-евакуаційного забезпечення військовослужбовців, поранених у
зоні АТО.
Ключові слова: вогнепальне поранення м’яких тканин склепіння черепа,
ризик розвитку внутрішньочерепних ускладнень, організація нейрохірургічної
допомоги.
Вступ. У загальній структурі санітарних втрат у різних війнах частка бойової нейрохірургічної травми досить висока і стає дедалі більшою, від 20% до
30% [11; 12; 13; 14].
У глобальних і локальних війнах останніх двох століть простежується тенденція збільшення вибухових осколкових поранень, зокрема поранень м’яких
тканин. Поранені з ізольованими та множинними вогнепальними травмами
м’яких тканин склепіння черепа становлять значну частку серед поранених з
вогнепальними ушкодженнями черепа та головного мозку і відносяться в переважній більшості до легкого контингенту травмованих. Однак більш ніж у
половини поранених у м’які тканини склепіння черепа рановий снаряд спричиняє механічний вплив на череп, передаючи частину своєї енергії йому та
викликаючи в багатьох поранених закриті ушкодження мозку, в тому числі і
дуже важкі [15]. Незважаючи на те, що більшість поранених з вогнепальними
ушкодженнями м’яких тканин склепіння черепа належать до легкопоранених, за
несприятливих військово-тактичних умов або неадекватного надання медичної
допомоги можуть виникати важкі ускладнення у вигляді крововтрати і гнійні
тяжкі ускладнення у вигляді остеомієліту кісток черепа, менінгоенцефаліту й
абсцесу мозку.
У зв’язку з вищевикладеним важливим завданням системи лікувально-евакуаційного забезпечення є створення оптимальних умов надання допомоги
пацієнтам з вогнепальними пораненнями м’яких тканин склепіння черепа.
У медичній літературі, присвяченій проблемам надання медичної допомоги
при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях, питання організації надання
медичної допомоги пораненим у м’які тканини склепіння черепа з часів Другої
світової війни обговорюються рідко.
Мета дослідження. Проаналізувати особливості організації нейрохірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа в
широкомасштабних війнах і локальних військових конфліктах, визначити оптимальну модель лікувально-евакуаційного забезпечення для цієї категорії поранених.
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Матеріали та методи. При аналізі в поточному військовому конфлікті на
Сході України 112 спостережень за пацієнтами з вогнепальними пораненнями м’яких тканин склепіння черепа в 51 (45,5%) з них, крім вогнепальних ран
м’яких тканин було діагностовано травматичні зміни мозку (струс, забій, стиснення), у решти – 61 (54,5%) пораненого цієї групи травматичних змін мозку
не спостерігалося. Вік поранених – від 19 до 54 років. Після надання медичної
допомоги на догоспітальному рівні поранені надходили до Військових мобільних госпіталів (ВМГ), де їм надавали кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі. Лікування 61 пацієнта з ізольованими пораненнями м’яких тканин
склепіння черепа закінчилося у ВМГ. Пацієнтів з вогнепальними пораненнями
м’яких тканин склепіння черепа, що супроводжуються травмою мозку (61 пацієнт – 54,5%), було евакуйовано до ВМГ на рівень (спеціалізованої) медичної
допомоги. 106 (94,6%) осіб досліджуваної групи отримали поранення осколками, 6 (5,4%) – мали кульові поранення. За характером ранового каналу дотичні
поранення було виявлено у 42 (37,5%) осіб, сліпі – у 57 (50,9%), рикошетуючі –
у 10 (8,9%) і наскрізні – у 3 (2,7%). У 35,7% осколкові поранення м’яких тканин склепіння черепа поєднувалися з осколковими пораненнями м’яких тканин
інших ділянок.
61 (54,5%) пацієнта з вогнепальним пораненням м’яких тканин склепіння черепа віднесено до групи низького ризику розвитку внутрішньочерепних
ускладнень (РРВУ) у зв’язку з відсутністю в них травми головного мозку, і лікування закінчено на ІІ рівні надання медичної допомоги. Решту 51 (45,5%) пораненого із середнім і високим ступенем РРВУ, було доставлено на ІІІ рівень
лікувально-евакуаційного забезпечення у зв’язку з клінічними проявами в них
травматичних змін головного мозку. Організація надання медичної допомоги на
різних рівнях у системі лікувально-евакуаційного забезпечення при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа проводилася згідно з «Вказівками щодо військово-польової хірургії» (10).
Результати та обговорення. У широкомасштабних і численних локальних
війнах застосовувалися різні системи надання медичної допомоги пацієнтам з вогнепальними пораненнями м’яких тканин склепіння черепа, проте всі ці системи
мали одну мету – оптимальне надання медичної допомоги та якнайшвидше повернення поранених у стрій. Ці системи різнилися насамперед кількістю етапів
евакуації, рівнем технічних засобів, призначених для евакуації, часом доставки
пораненого на той чи інший етап, визначенням обсягу допомоги на конкретному етапі евакуації, рівнем підготовки фахівців діагностичної апаратури, технікою
хірургічних втручань і багатьма іншими факторами. У Першу світову війну лікування поранених у м’які тканини склепіння черепа проводилося в передових лікувальних установах хірургами в передових перев’язувальних пунктах і дивізійних
лазаретах [9], під час Другої світової війни – у дивізійних медичних пунктах, а поранених в м’які тканини склепіння черепа, що супроводжувалися ушкодженнями
мозку – в спеціалізованих хірургічних польових рухомих госпіталях (СХПРГ) або
в госпіталях для легкопоранених (ГЛР). У СХПРГ кураторством цих поранених
займався нейрохірург [9]. Факторами, що негативно впливають на результати лікування пацієнтів з вогнепальними пораненнями м’яких тканин склепіння черепа
в широкомасштабних війнах, були багатоетапність надання медичної допомоги,
пізня хірургічна обробка поранень і недосконалі методи хірургічної обробки ран
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(зайве висічення пошкоджених м’яких тканин, відсутність досвіду пластичних
операцій на м’яких тканинах склепіння черепа). Починаючи з локальної війни в
Кореї (1953 рік) модель скорочення багатоетапності в наданні медичної допомоги
пораненим в армії США, широке використання санітарного авіатранспорту, ранні
хірургічні втручання стали впроваджувати в наступні системи надання медичної
допомоги в збройних конфліктах і локальних війнах.
До цього часу принципи організації медичної допомоги пораненим у локальних війнах і збройних конфліктах, прийняті в багатьох країнах, у тому числі і в
країнах Північноатлантичного альянсу, зводяться до концепції, висунутої під час
Другої світової війни американським військовим хірургом Чарчілем (Edward Delos
Churchill, 1895–1972), який увів поняття початкової хірургії (initial surgery) і відновної хірургії (reparative surgery). Він вважав, що «початкові зусилля потрібні для
порятунку життя і кінцівок, попередження інфекції та переведення пораненого в
транспортабельний стан. Необхідно уникати хірургічних несуттєвих процедур у
цей час, які з транспортабельного пораненого можуть зробити нетранспортабельного» [15]. На цій концепції в численних локальних війнах і збройних конфліктах
останніх 60 років застосовувалися різні варіанти організації медичної допомоги
при бойових пораненнях. Сучасною ідеальною системою організації медичної
допомоги при бойових пораненнях є така, яка оптимізована до максимального повернення в стрій поранених без шкоди для життя і втрати кінцівки [16].
У всіх війнах найважливішим завданням медичної служби було якнайшвидше повернення в стрій поранених, які повністю одужали, мають уже бойовий
досвід і в зв’язку з цим є дуже професійними та цінними бійцями. Як правило,
до цієї категорії поранених відносяться легко поранені.
У зоні бойових дій, збройних конфліктах і локальних війнах при такій системі
лікувально-евакуаційного забезпечення сухопутних військ виділяють три групи
поранених: І – поранені, які потребують невідкладних хірургічних втручань для
порятунку життя, ІІ – які після лікування в медичних підрозділах бойової зони
повернуться у стрій і ІІІ – які потребують евакуації з зони бойових дій у медичні
установи тилу. На Сході України в зоні бойових дій створено таку систему лікувально-евакуаційного забезпечення сухопутних військ, де ключову роль у розподілі поранених на три потоки відіграє ВМГ. Для всіх, у тому числі з вогнепальними
черепно-мозковими пораненнями, ця система виглядає так, як на рис 1.
Поранені з черепно-мозковими пораненнями з поля бою (з місця поранення)
надходять на батальйонний медичний пункт, де їм надають долікарську допомогу
та евакуюють у медичну роту батальйону. Після надання першої лікарської допомоги в медичній роті поранених доставляють у ВМГ, де виділяють три групи
поранених, зазначених вище. До другої групи поранених (які після лікування в
медичних підрозділах зони бойових дій повернуться в стрій) відносяться легкопоранені в м’які тканини склепіння черепа без ушкодження мозку (струс, забій
чи стиснення), їм у ВМГ надається необхідна медична допомога, проводиться повний комплекс лікувальних заходів і вони повертаються у стрій. З поля бою протягом першої години після вогнепальної травми переважну більшість поранених
було доставлено в військові мобільні госпіталі. Операція – первинна хірургічна
обробка рани м’яких покривів склепіння черепа, виконувалася протягом перших
3 годин. Поранених у м’які тканини склепіння черепа без травми мозку після лікування в ВМГ виписували в частину. Терміни лікування в ВМГ – до 14 днів.
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Поранені, що не
потребують невідкладного
хірургічного втручання,
потребують
евакуації в медичні
заклади 3(4) рівня

Зона бойових дій
Поранені в м'які тканини
склепіння черепа, які після
лікування в ВМГ
повертаються в стрій

Потік поранених з МП в ВМГ
після надання першої
долікарської допомоги

В ВМГ поранених, що
потребують невідкладного
хірургічного втручання,
для збереження життя,
оперують, і після
стабілізації стану
евакуюють в медичні
заклади З (4) рівня

Рис. 1. Система лікувально-евакуаційного забезпечення сухопутних військ

Поранених з вогнепальними пораненнями м’яких тканин склепіння черепа
і високим ризиком внутрішньочерепних ускладнень (з втратою свідомості) з
ВМГ евакуювали на ІІІ (або рідко на VІ) рівень надання медичної допомоги, де
їм проводилася комплексна терапія відповідно до заходів з надання спеціалізованої медичної допомоги в повному обсязі.
Ми провели порівняння деяких таких статистичних даних.
1. Питома вага вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа.
Як у великомасштабних війнах, так і в збройних конфліктах і локальних
війнах [3; 4; 9] протягом майже століття питома вага вогнепальних поранень
м’яких тканин склепіння черепа в структурі характеру вогнепальних черепномозкових травм залишається практично незмінною – трохи більше або менше
половини поранених у череп і головний мозок, і ці показники в АТО на Сході
України не є винятком (табл. 1).
Таблиця 1
Питома вага вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа в деяких війнах

Вогнепальні
поранення
м’яких тканин склепіння черепа
Проникаючі і
не проникаючі поранення

Друга
світова
війна, %

Війна
в Афганістані
(1979–1989),
%

Збройний
конфлікт
на Кавказі
(1994–1996),
%

54,6

49,4

51,3

50,9

55,1

45,4

50,6

48,7

49,1

44,9

КонтрАТО на Сході
терористична
України,
операція на Кавказі
%
(1999–2002), %
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2. Переважна більшість поранень м’яких тканин склепіння черепа у Другій світовій війні наносилися осколками різних снарядів (гранат, мін, артилерійських снарядів) – 84,5%, кульові поранення спостерігалися в 15,5%
[9]. У збройному конфлікті на Сході України показник поранень м’яких тканин склепіння черепа осколками значно вищий – 94,8%; кулями нижче –
5,2%. Це підтверджує тенденцію до збільшення осколкових поранень черепа і
головного мозку в сучасних збройних конфліктах і локальних війнах, які з плином часу набувають все жорсткіше забарвлення (табл. 2). Ми могли порівнювати
наші дані з даними Другої світової війни [9], оскільки аналогічних матеріалів
щодо інших війн в доступній нам літературі не було знайдено.
Співвідношення вогнепальних осколкових і кульових поранень
м’яких тканин склепіння черепа
Осколкові
Кульові

Друга світова війна
84,5
15,5

Таблиця 2

АТО на Сході України, %
94,6
5,4

3. Множинні поранення м’яких тканин черепа склали 39,3%, поодинокі –
60,7%. Частота поєднаних поранень м’яких тканин черепа з іншими анатомічними областями в наших спостереженнях становить 30,1%. Більш висока питома вага множинних поранень м’яких тканин черепа в АТО на Сході України
порівняно з широкомасштабною Другою світовою війною (табл. 3) свідчить не
тільки про наявну тенденцію збільшення осколкових поранень черепа і головного мозку в сучасних збройних конфліктах і локальних війнах, а й про змінну
тенденцію – більш тяжкий характер поранень [1; 7].
Таблиця 3
Співвідношення поодиноких і множинних поранень м’яких тканин склепіння черепа

Поодинокі
Множинні

Друга світова війна, %
88,5
11,5

АТО на Сході України, %
60,7
35,7

4. За видом ранового каналу в Другу світову війну найчастіше зустрічалися
дотичні поранення м’яких тканин черепа – 57,5%, потім сліпі – 29,8%, рикошетуючі – 12,4% і вкрай рідко наскрізні – 0,3% [9] .
У наших спостереженнях найчастіше спостерігалися сліпі поранення –
50,9% і дотичні – (37,5%). Рикошетні зустрічалися частіше, ніж під час Другої
світової війни – 8,9%, наскрізні – 2,7% (табл. 4). Ми порівнювали структуру видів ранових каналів під час Другої світової війни і в АТО на Сході України у
зв’язку з тим, що аналогічних даних щодо локальних війн у спеціальній медичній літературі немає. У наших спостереженнях переважання питомої ваги сліпих і рикошетних поранень також свідчить про значне збільшення застосування
вибухових снарядів у локальному збройному конфлікті в Україні.
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Питома вага різних видів ранових каналів при пораненнях
м’яких тканин склепіння черепа
Дотичні
Сліпі
Рикошитуючі
Наскрізні

Друга світова війна, %
57,5
29,8
12,4
3,7

Таблиця 4

АТО на Сході України, %
37,5
50,9
8,9
2,7

5. Поранення м’яких тканин склепіння черепа, що супроводжуються закритою травмою мозку спостерігалися в АТО на Сході України майже у половини поранених (45,5%) і набагато менше, ніж у Другу світову війну (61,7%), але
більше , ніж у період локальних воєн [2] на Кавказі (1994–1996 і 1999–2002) –
31,8% (табл. 5).
Більше того, в наших спостереженнях відзначалось вогнепальне осколкове
поранення м’яких тканин склепіння черепа, що супроводжується стисненням
головного мозку субдуральною гематомою на фоні забою головного мозку тяжкого ступеня. Повідомлення про це в літературних джерелах поодинокі.
Таблиця 5
Питома вага травм мозку (за характером) при вогнепальних пораненнях
м’яких тканин склепіння черепа

Друга світова війна, %
Забій
Струс
Стиснення

4,8
56,9
Поодинокі випадки

Військові конфлікти
на Кавказі
(1994–1996,
1999–2002), %
7,6
24,2
Не спостерігалось

АТО
на Сході
України,
%
8,03
36,6
0,9

Внаслідок надання медичної допомоги пораненим з вогнепальними ушкодженнями м’яких тканин черепа в АТО на Сході України 111 поранених повернуто в стрій, летальних випадків не спостерігалося, в одного пораненого рана
загоїлася вторинним натягом у зв’язку з опіком волосистої частини голови в ділянці рани, виконана одна реоперація на шосту добу після поранення у зв’язку зі
стисненням головного мозку підгострою субдуральною гематомою.
Висновок.
Зважаючи на слова нашого видатного співвітчизника М.І. Пирогова: «Не медицина, а адміністрація відіграє головну роль у справі допомоги пораненим і
хворим в театрі війни», можна зробити висновок, що Військово-медичним департаментом Міністерства Оборони України ефективно організована медична
допомога в АТО при вогнепальних пораненнях м’яких тканин склепіння черепа,
а вище зазначені результати свідчать про високу ефективність хірургічного лікування вогнепальних поранень м’яких тканин склепіння черепа в лікувальноевакуаційній системі.

134

Список використаних джерел

1. Бисенков Л. Н. Хирургия минно-взрывных ранений : сборник печатных
публикаций / Л. Н. Бисенков. – СПб. : Акрополь, 1993. – 314 с.
2. Гуманенко Е. К. Военно-полевая хирургия локальных войн и вооруженных
конфликтов : руководство для врачей / Е. К. Гуманенко, И. М. Самохвалов. –
2011.
3. Гуманенко Е. К. Боевая хирургическая травма : указания по военно-полевой хирургии / Е. К. Гуманенко. – М., 2000. – С. 63–83.
4. Ефименко Н. А. Боевая огнестрельная травма по опыту вооруженных конфликтов последних лет / Н. А. Ефименко // Современная огнестрельная травма :
материалы Всерос. науч. конф.; сборник печатных публикаций. – 1998. – С. 21.
5. Кортын Л. Е. Субарахноидальные кровоизлияния при огнестрельных ранениях мягких покровов черепа / Л. Е. Кортын // Сборник трудов армейского
специализированного эвакогоспиталя. – 1943.
6. Маргорин Е. М. Внутричерепные гнойные и прочие осложнения /
Е. М. Маргорин // Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. – Т. 4, 1949.
7. Нечаев Э. А. Опыт медицинского обеспечения советских войск в Афганистане и вопросы дальнейшего развития военной медицины / Э. А. Нечаев //
Воен.-мед. журн. – 1992. – Т. 313, № 4/5. – С. 5–14.
8. Полищук Н. Е. Алкогольная интоксикация в клинике неотложной нейрохирургии и неврологии / Н. Е. Полищук, Е. Г. Педаченко, Л. Л. Полищук. – Киев,
2000.
9. Тэриан К. Г. Результаты лечения / К. Г. Тэриан, Б. А. Самотокин // Опыт
советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Т. 4, 1949.
10. Указания по военно-полевой хирургии. – Киев, 2014.
11. Ammen A. A. Penetrating craniocerebral injuries: Observations in the IraqiIranian War// Milit. Med. 1987. – Vol. 152, № 2. – P. 76–79.
12. Bellamy R. F. An increased incidence of brain injuries in local wars in recent
decades // Milit. Rev. 1984. – Vol. 63, № 7. – P. 27–28.
13. Berg R. A., Jacobs G. B. Tangential missle wounds of the skull: a summary of
the radiographic features in nineteen cases // Milit. Med. – 1971. – Vol. 136, № 2. –
P. 134–136.
14. Campbell E. H. The Mediterranean Theater of Operations // Surgery in World
War II // Neurosurgery. Washington. 1958. – Vol. 1. – P. 99–10.
15. Victims in Emergercy Situations. – M., 2024. – С. 209.
16. Emergency war surgery. NATO hand book. – 2000. – Р. 1–1.

135

Особенности организации нейрохирургической помощи
при огнестрельных ранениях мягких тканей свода черепа
в широкомасштабной войне и локальных военных конфликтах
Данчин А. Г., Полищук М. Е., Данчин Г. А.

Резюме. В статье приведены результаты анализа собственных материалов и
опыта организации медицинской помощи при огнестрельных ранениях мягких тканей
свода черепа в широкомасштабных войнах и локальных военных конфликтах. Дана
оценка эффективности организации нейрохирургической помощи в системе лечебноэвакуационного обеспечения военнослужащих, раненых в зоне АТО.
Ключевые слова: огнестрельное ранение мягких тканей свода черепа, риск развития
внутричерепных осложнений, организация нейрохирургической помощи.

Features of neurosurgical care gunshot wounds of soft tissue cranial
vault in large-scale war and local military conflicts
Danchyn О., Polishchuk M., Danchyn G.

Summary. The article provided an analysis of their materials and experience of aid for
gunshot wounds of the soft tissues of the cranial vault in large-scale wars and local military
conflicts. Receive evaluation of the effectiveness of neurosurgical care system medical evacuation
support soldiers wounded in the area ATO.
Keywords: gunshot wound of the soft tissues of the cranial vault, the risk of intracranial
complications, organization of neurosurgical care.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕМОТРАНСФУЗІЙНИМИ
ЗАСОБАМИ ВІЙСЬКОВО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО
Замковий А. Д.

Центр крові МО України
Резюме. У статті представлений досвід забезпечення військово-лікувальних
закладів кров’ю, її компонентами та препаратами в умовах скорочення служби
крові Збройних Сил України та значного збільшення їх потреб під час проведення АТО.
Ключові слова: служба крові, донори, гемотрансфузійні засоби, АТО.
Дослідження цієї проблеми зумовлено новими обставинами та умовами,
спричиненими проведенням антитерористичної операції.
Вступ. Служба крові Збройних Сил України перед початком антитерористичної операції була різко скорочена. Механізми передачі гемотрансфузійних засобів з Міністерства охорони здоров’я України до Міністерства
оборони України врегульовані не були. З початком антитерористичної операції виникли великі проблеми щодо забезпечення військово-лікувальних
закладів гемотрансфузійними засобами. Донори-військовослужбовці в абсо
лютній більшості виконували свої функції із захисту країни. Крім того, спостерігається погіршення показників фізичного стану здоров’я осіб, які призиваються на військову службу, та мобілізованих.
Усе це висуває нові вимоги до донорства як основи виробничої трансфузіології, орієнтованої на забезпечення лікувальних закладів високоефективними гемотрансфузійними засобами. Загальна криза, яка охопила всі
сторони життя України після розпаду Радянського Союзу, не могла не відобразитись на стані донорства як у країні в цілому, так і в її Збройних Силах.
Нові обставини суттєво вплинули на психологію людей, які брали участь
у донорському русі, що призвело до перегляду та переоцінки ними своїх
духовних і моральних цінностей, превалювання міркувань меркантильного
характеру.
Причини, які негативно впливали на розвиток донорства в Збройних Силах України до початку АТО:
• самоусунення командирів і начальників усіх рівнів від участі в організації, агітації та пропаганді донорства;
• різке скорочення Збройних Сил України;
• ненадання командуванням військових частин повною мірою встановлених законом пільг донорам;
• неможливість організації належного донорського харчування в частинах;
• пріоритет участі особового складу військових частин у господарських
роботах та інших заходах над участю в донорстві.
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Організація донорства цивільної охорони здоров’я не в повному обсязі
прийнятна в Збройних Силах України, особливо при проведенні АТО та виникненні надзвичайних ситуацій.
Досвід організації донорства в Збройних Силах інших країн також не
може бути повністю застосований.
Водночас гемокомпонентна терапія широко застосовується в сучасній медицині, а розвиток нових лікувальних методів і методик потребує як кількісного, так і якісного розширення використання трансфузійних засобів.
Зменшення загальної кількості донорів вкрай негативно впливає на забезпечення військово-лікувальних закладів гемотрансфузійними засобами, а в
кінцевому результаті й на якість лікувальної роботи і, відповідно, на бойову
готовність Збройних Сил.
У сучасних політичних та економічних обставинах застосовувані раніше форми та методи організації донорства в Збройних Силах є недостатньо
продуктивними та потребують перегляду. Необхідні гнучкі ефективні дії з
визначення шляхів, які б забезпечували раціональне вирішення питань орга
нізації донорства, враховуючи ситуацію в Збройних Силах і завдання, які
ставляться перед службою крові, та також реальні економічні можливості.
У роботі буде розглянуто чинники та умови, які негативно чи позитивно
впливають на розвиток донорства. Є потреба в їх всебічному вивченні та
систематизації для розробки та обґрунтування нових шляхів, форм і методів
удосконалення донорства в Збройних Силах України в сучасних умовах.
Мета дослідження: Удосконалення системи забезпечення військоволікувальних закладів гемотрансфузійними засобами в мирний час, під час
проведення АТО та в особливий період.
Об’єкт дослідження: служба крові у ЗС України.
Предмет дослідження: оптимізація забезпечення гемотрансфузійними
засобами військово-лікувальних закладів під час проведення АТО.
Матеріал і методи дослідження. Аналізувались документи НАТО, що
визначають принципи і політику з медичної допомоги в Альянсі, вітчизняна
нормативно-правова база, досвід забезпечення гемотрансфузійними засобами військово-лікувальних закладів під час проведення АТО, статистичні та
аналітичні матеріали.
Методи дослідження: аналітичний, бібліографічний, історичний, системного підходу.
Результати досліджень та їх обговорення. На основі вивчення деяких
чинників, які впливають на добровільну участь військовослужбовців у донорстві, підвищення ефективності роботи служби крові, визначення вимоги
щодо вдосконалення донорства в Збройних Силах України у мирний час, під
час проведення АТО та на особливий період, які випливають з особливостей
сучасного етапу розвитку Збройних Сил з урахуванням соціально-економічної обстановки в Україні та потреб військово-лікувальних закладів у гемотрансфузійних засобах.
Дані штатної чисельності служби крові Збройних Сил України наведено
в табл. 1.
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Штатна чисельність служби крові в Збройних Силах України
Назва установи, закладу
Центр крові ЗСУ
(м. Київ)
Цетр крові Південний Регіон
(м. Одеса)
Цетр крові Західний регіон
(м. Львів)
ВМКЦ
Східний регіон
(м. Харків)
ВМКЦ
Кримський регіон
(м. Севастополь)
ВМКЦ
Центральний регіон
(м. Вінниця)
Усього

Таблиця 1

Особовий склад
Усього до грудня 2013 року Усього з 2014 року В/С/ПР
В/С/ПР
4/30

4/20

1/24

-

1/24

-

/4

/4

1/1

-

-

-

7/83

4/24 (31%)

Незважаючи на скорочення підрозділів служби крові на 60%, кількість донорів, відповідно і донорської крові у 2015 році не зменшилася завдяки патріотизму наших людей, усіх верств населення України, незалежно від професій, віку,
соціального статусу, віросповідань тощо.
Структура донорських кадрів представлена в табл. 2.
Структура донорських кадрів Збройних Сил України

Таблиця 2

№ з/п

Найменування

2013

2014

2015

2016
І квартал

1.

Офіцери
та прапорщики
Сержанти, рядові
Курсанти ВІЗ
Службовці ЗСУ
Цивільні
Усього

447

345

304

61

1261
465
640
604
3417

1083
245
1148
1352
4173

1008
195
1002
2662
5171

201
179
242
258
941

2.
3.
4.
5.
6.

Ми бачимо зменшення кількості донорів-військовослужбовців, офіцерів,
прапорщиків, сержантів, рядових, курсантів і збільшення кількості службовців
ЗСУ та цивільних, це пов’язано з виконанням військовими своїх завдань за призначенням у зоні проведення АТО, на полігонах та в навчальних центрах.
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року
№402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в
Збройних Силах України» всі військові до служби в Збройних Силах обстежую
ться на гемотрансмісивні інфекції, тому донорська кров від військових менше
бракується за гемотрансмісивними інфекціями (рис. 1).
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Рис. 1. Брак донорської крові за гемотрансмісивними інфекціями

Для нормального функціонування медичних закладів необхідно заготовляти
по 12-15 мл крові на кожного жителя країни, у Збройних Силах України враховуючи пенсіонерів МОУ (рис. 2).

Рис. 2. Заготівля та потреби в донорській крові (мл)

На рис. 3 показано обсяг гемотрансфузійного забезпечення постраждалих у
військових конфліктах
Схема взаємодії з закладами служби крові МОЗ показано на рис. 4.
Для забезпечення військово-лікувальних закладів у зоні АТО гемотрансфузійними засобами було передано компоненти крові, зазначені в табл. 3.
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Рис. 3. Об’єм гемотрансфузійного забезпечення постраждалих
у військових конфліктах

Рис. 4. Схема взаємодії з закладами служби ЗСУ зі службою крові МОЗ України
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Таблиця 3
Передано компонентів крові до військово-лікувальних закладів МО України
Лікувальні заклади

2015
2016
Еритроцитна СЗП Альбумін Еритроцитна СЗП
маса (доз)
(доз)
10%
маса (доз) (доз)

66 ВМГ
(м. Красноармійськ)
59 ВМГ 9 (м. Сватове)
ВМКЦ Південного
регіону (м. Одеса)
ВМГ
(м. Дніпропетровськ)
9 ВМГ (смт. Десна)
65 ВМГ (м. Часів Яр)
в/ч 3120 (м. Чернігів)
Усього:

Альбумін
10%

203

73

-

50

52

-

62

23

-

112

88

4

-

-

-

58

182

-

-

-

-

2
425

2
397

0,2
4,2

57
4
123

39
62

-

Таблиця 4

Проведені гемотрансфузії
2015 рік
Служба крові
НВМКЦ «ГВКГ»
ВМКЦ Західного
регіону
(м. Львів)
66 ВМГ
ВМКЦ Північного
регіону
(м. Харків)
65 ВМГ
(м. Часів Яр)
ВКМЦ
Центрального
регіону
(м. Вінниця)
59 ВМГ
(м. Сватове,
виїзні бригади)
ВКМЦ Південного
регіону
(м. Одеса)
61 ВМГ
(м. Одеса)
Усього:

Еритроцити, СЗП,
доз
доз

І квартал 2016 року
Аль- Тром- Ер. СЗП, Альбу- Тромбумін, боци- маса, доз
мін,
боцити,
10% л ти, доз доз
10%
доз
18,9
72
526 330
9
50

1748

1156

508

962

-

-

152

320

-

-

594

451

-

-

48

50

-

-

761

328

59

138

7

4

-

-

-

-

3

3

79-

129

1,5

44

53

1

20
60-

17
36

60

24

-

1556

844

0,6

43

52

3,54

-

5369

3975

83,54

72

971

787

14

-

50
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Висновок.
Для удосконалення системи організації донорства слід керуватися такими
принципами:
– у всіх військово-медичних центрах створити відділення трансфузіології;
– забезпечити підрозділи служби крові спеціальним обладнанням та устаткуванням;
– для обліку інформації запровадити в практику програму реєстру донорів
крові та її компонентів, здійснювати міжвідомчий обмін інформації з закладами
служби крові;
– підняти на вищий рівень застосування аутогемотрансфузій та реінфузій
компонентів крові;
– створити матеріальну базу для впровадження в практику кріоконсервування крові при середньо-низьких температурах (40–45) градусів для довготривалого зберігання аутокрові рідкісних і дефіцитних груп крові;
– передбачити створення мобільних банків крові на особливий період, для
прийому, збереження та доставки гемотрансфузійних засоби відповідно до мобілізаційних завдань з обласних центрів крові;
– оснастити банки крові термоізолюючими контейнерами для транспортування крові, передбачити доставку компонентів крові з регіонів автомобільним,
залізничним та авіаційним транспортом;
– для безперебійного енергопостачання банків крові передбачити додаткові
аварійні силові електростанції (20-30 кВт);
– призначити відповідальних осіб за отримання та доставку гемотрансфузійних засобів з обласних центрів крові згідно з мобілізаційними завданнями
на особливий період на пункти відправки до військово-медичних центрів або в
район застосування Збройних Сил України.
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Оптимизация обеспечения гемотрансфузионными средствами
военно-лечебных учреждений при проведении АТО
Замковой А. Д.
Центр крови Министерства обороны Украины
Резюме. В статье представлен опыт обеспечения военно-лечебных учреждений кровью, ее компонентами и препаратами в условиях сокращения службы крови
Вооруженных Сил Украины и значительного увеличения их потребностей во время проведения АТО.
Ключевые слова: служба крови, доноры, гемотрансфузионные средства, АТО.

Optimizing transfusion facilities provide military
medical institutions during ATO
Zamkoviy A.
Blood Center of the Ministry of Defense of Ukraine
Summary. The article presents the experience of providing military and medical institutions
with blood, its components and drugs in reducing blood service of the Armed Forces of Ukraine
and a significant increase in their needs during the ATO.
Keywords: service blood donors, transfusion means ATO.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ:
ПРАКТИКА ЄС ТА УКРАЇНИ
Асланян С. А, Гуліч М. П., Лакша А. М., Притульська Н. В.,
Собко І. В. Компанієць А. О.,Фомін О. О.

Резюме. У статті проаналізовано сучасні підходи до створення продуктів
для спеціальних медичних цілей, зокрема й ентерального харчування, в Україні
та ЄС. Проаналізовано тенденції світового та вітчизняного ринку продуктів
для ентерального харчування. Обґрунтовано причини, що зумовлюють необхідність розробки заходів з розвитку вітчизняного виробництва продуктів для
ентерального харчування, та запропоновано напрями вирішення проблеми забезпечення закладів військової та цивільної медицини продуктами для ентерального харчування.
Нині в країні гостро постало питання забезпечення значної кількості постраждалих у зоні бойових дій АТО, поранених, хворих якісними, безпечними та
доступними харчовими продуктами. Особливу категорію складають особи з політравмами, пораненнями, опіками, хворі в доопераційний та післяопераційний
періоди, які через специфіку певного захворювання або ураження не можуть самостійно споживати традиційні продукти. Для цих людей у світі широко використовується спеціальне харчування – продукти для ентерального харчування. Для
більшості тяжкопоранених і хворих ці продукти є єдиним способом отримання
життєво необхідних речовин, що зумовлює процес виживання в цілому. За допомогою спеціально створеного складу нутрієнтів продукти здатні забезпечити
корекцію метаболізму, порушеного внаслідок патологічних процесів. Як свідчить
досвід вітчизняних і зарубіжних клініцистів, своєчасні дії щодо усунення харчової
недостатності за рахунок вживання продуктів для ентерального харчування знижують частоту ускладнень з 46% при звичайному раціоні до 17%, скорочують термін перебування в стаціонарі, період реабілітації, зменшують вартість лікування.
Необхідно зазначити, що для людей у тяжких критичних станах ентеральний
метод є фізіологічно найбільш вдалим порівняно з парентеральним, що обумовлено такими чинниками:
– забезпечення надходження поживних речовин за його допомогою унеможливлює атрофію слизової оболонки шлунково-кишкового тракту;
– знижує ризик інфекційних ускладнень і розвиток синдрому поліорганної
недостатності;
– дозволяє знизити вираженість стресової реакції;
– підтримує синтез білка та регуляцію обміну речовин у внутрішніх органах, особливо в печінці;
– перебіг біохімічних процесів, що протікають у стінках кишечника, неможливий при парентеральному харчуванні;
– не потребує стерильності;
– менш затратний [1–4].
Розглядаючи парентеральне та ентеральне харчування як єдину систему нутрітивної підтримки, ентеральне харчування необхідно і доцільно використовувати в якомога ранні терміни постагресивного та післяопераційного періоду.
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Ентеральне введення поживних речовин сприяє збереженню та відновленню
цілісності слизової оболонки кишківника, що має істотне значення для підтримки гомеостазу і зміцнення імунітету. Крім того, здатність шлунково-кишкового
тракту засвоювати поживні речовини в ранньому післяопераційному періоді
знижує рівень гіперметаболізму і покращує азотистий баланс.
Науково встановлено, що у військовослужбовців, поранених, постраждалих
і хворих в умовах надзвичайних ситуацій внаслідок дії стресу та фізіологічних
змін значно прискорюється обмін речовин. Процес сумарної метаболічної відповіді організму людини на генералізовану запальну реакцію при соматичних
захворюваннях і травмах, що супроводжується підвищеними енергетичними
потребами та зниженням можливості утилізації ендогенних субстратів, нази
вається «гіперметаболізм-гіперкатаболізм» [5; 6]. При дії будь-якого етіологічного чинника (крововтрати, сепсис, політравми, тяжкий запальний процес,
термічна травма тощо) рекомендованим є проведення нутрітивної підтримки [7;
8]. Розробка продуктів для нутрітивної підтримки ґрунтується на сучасних нау
кових дослідженнях щодо збалансованості нутрієнтного складу та його відповідності потребам людей в умовах надзвичайних ситуацій.
За українським законодавством продукти для ентерального харчування віднесено до «продуктів для спеціальних медичних цілей». У статті 93 Закону
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності і якості харчових
продуктів» термін «продукти для спеціальних медичних цілей» вживається в
такому значенні: «харчовий продукт для спеціальних медичних цілей – спеціально розроблений та виготовлений продукт, який споживається під наглядом
лікаря. Цей продукт призначений для часткової або повної заміни звичайного
раціону пацієнтів з обмеженою, ослабленою або порушеною здатністю приймати, перетравлювати, засвоювати звичайні харчові продукти або певні поживні
речовини, що містяться в них, або їх метаболітів. Харчові продукти для спеціальних медичних цілей також можуть призначатися для повного або часткового
годування пацієнтів з іншими визначеними лікарем потребами, які неможливо
задовольнити шляхом модифікації звичайного раціону харчування». Визначення запропонованого терміну повністю гармонізовано з європейським законодавством, зокрема Регламентом Європейського парламенту та Ради № 609/2013 від
12 червня 2013 року «Про харчові продукти для немовлят та дітей, продукти для
спеціальних медичних цілей, дієт для контролю ваги» [9].
В основу створення сучасних продуктів для спеціальних медичних цілей, зокрема й ентерального харчування, покладено теорію збалансованого харчування,
яка базується на визначенні фізіологічних потреб у харчових речовинах і енергії
здорової людини, але з урахуванням особливостей патогенезу, клінічного перебігу, стадії хвороби, рівня і характеру метоболічних порушень, функціонального
стану шлунково-кишкового тракту, впливу певних нутрієнтів на інтенсивність
обмінних процесів. Останніми роками теорія збалансованого харчування доповнена відомостями про потреби і можливість використання окремих нутрієнтів
при різних захворюваннях. Відкриття в галузі фізіології шлунково-кишкового
тракту та імунології сприяли розвитку теорії про те, що харчування, адаптоване
до функціонального стану органів травлення і захворювання пацієнта, яке забезпечене дієтами, що містять специфічні поживні речовини, має багато переваг
перед стандартними дієтами і спрямований лікувальний ефект. Зокрема такі по-
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живні речовини, як аргінін, глутамін, w-3 жирні кислоти і ряд інших «нутрицевтиків», мають специфічні («фармакологічні») властивості та включені до складу сучасних спеціалізованих поживних сумішей для ентерального харчування
спрямованої дії.
Ринок продуктів для спеціальних медичних цілей швидко та динамічно розвивається. Аналізуючи динаміку його розвитку на світовому рівні останніми
роками, можна стверджувати, що спостерігається стала тенденція до зростання обсягу виробництва продуктів. За даними компанії Business Insight Limited,
обсяг світового ринку досліджуваної продукції за останні 5 років демонструє
загальний щорічний приріст на рівні 9–11% [10; 11]. Це зумовлено процесом загального старіння населення, підвищенням рівня захворюваності, погіршенням
екологічної ситуації.
Проведений аналіз літературних джерел [12] свідчить, що на світовому ринку виробництвом харчових продуктів для спеціальних медичних цілей займаються близько 40 компаній, багато з яких є транснаціональними. Ключовими виробниками є: «Abbott Laboratories», «В. Braun Medical SA», «Baxter International
Inc.», «Danone», «Fresenius Kabi», «Nestle», «Нутрітек».
Характеризуючи структуру споживання продуктів для спеціальних медичних цілей у світі, слід зазначити, що за обсягами виробництва, реалізації та
споживання значно переважають продукти для ентерального харчування. Цей
факт пояснюється тим, що в країнах Західної Європи, США, Канаді, Австралії
продукти для нутрітивної підтримки ентерального способу вживання набувають
все більшої популярності й серед здорових людей за рахунок збалансованості
свого складу, підвищеної енергетичної та білкової цінності, позитивної клінічно
доведеної ефективності впливу на організм людини [13; 14]. Основними сировинними компонентами при виготовленні функціональних продуктів для нутрітивної підтримки є підготовлена та очищена вода, білкові концентрати з молочної сироватки, глюкоза, фруктоза, омега-3, омега-6, омега-9 жирні кислоти, замінні та незамінні амінокислоти, харчові волокна, екстракти лікарських рослин,
вітамінно-мінеральні добавки, які забезпечують виражену функціональну дію.
У зв’язку з посиленим метаболізмом організму людей з травмами та в післяопераційний період організаціями ESPEN (European Society of Parenteral and Enteral
Nutrition) і ASPEN (American Society of Parenteral and Enteral Nutrition) розроблено рекомендації щодо нутрітивної підтримки організму людини.
На сьогодні у світі виробляється більше 300 найменувань продуктів для
ентерального харчування, що відрізняються своїм призначенням, складом, зокрема, вмістом білка, специфікою метаболічної дії на організм людини, енергетичною цінністю, особливостями приготування для вживання (використання),
фізико-хімічними властивостями, тощо [12; 13]. Водночас, як у світовій, так і
у вітчизняній практиці у сфері обігу цієї продукції немає єдиної класифікації,
що враховувала б усю специфіку її виробництва та споживання (використання).
У наш час на ринку харчових продуктів для нутрітивної підтримки в ЄС спостерігаються дві основні тенденції:
– створення нових спеціальних продуктів для харчування людей з особливими потребами. Такі нутрієнтні суміші враховують особливості метаболічних
процесів відповідно до специфіки окремих захворювань (цукровий діабет, гіполактазія тощо);
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– урізноманітнення асортименту за рахунок комбінування складових компонентів згідно з рекомендаціями фахівців-нутріціологів [15].
Досвід багатьох країн світу свідчить, що послідовна комплексна державна
політика в галузі харчування хворих, спрямована на їх забезпечення безпечними
продуктами для ентерального харчування, дає позитивні результати в лікувальному та реабілітаційному періодах.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, на фінансування заходів у сфері медичного
обслуговування уряди держав повинні спрямовувати фінансове забезпечення в
обсязі не меншому ніж 6-6,5% вартості валового внутрішнього продукту. Згідно
зі статистичними даними, у США цей показник становить близько 13%, країнах
ЄС – 8-10%, Україні – 4%. Проте, жодна країна не може постійно збільшувати
обсяг фінансування в цій сфері, що зумовлює необхідність підвищення ефективності та якості медичного обслуговування.
У нашій країні харчуванню пацієнтів у критичному стані приділяється недостатня увага, що зумовлено, в першу чергу, зосередженістю зусиль лікарів на
збереженні життя таких пацієнтів із застосуванням виключно медикаментозних
засобів. Слід зазначити, що переважна більшість усіх представлених на українському ринку продуктів для нутрітивної підтримки організму людини виготовлено закордонними виробниками. Найбільш широко представлена в Україні
продукція компаній «В. Braun Medical SA», «Danone», «Nestle», «Frisenius Kabi»,
«Berlin-Chemie», «Baxter International Inc.», «В. Braun Medical SA», «Galvaston»,
«Летрі де Краон», «Нутрітек». Зважаючи на складнощі в оформленні дозвільних
документів на їх ввезення для іноземних виробників, фактичний обсяг такого
харчування, що представлений на ринку України, значно менший за попит на
нього.
Аналіз літературних джерел [11–14] щодо обсягу вітчизняного ринку продуктів для нутрітивної підтримки дозволяє стверджувати, що він є незначним.
Характеризуючи український ринок досліджуваної продукції, слід зауважити,
що за своїм асортиментом й насиченістю він значно відстає від країн Західної
Європи, Північної Америки та Австралії. Для більшості населення нашої держави зазначена група продуктів є досить новою. Проте спостерігається тенденція
до розширення обсягу цього сегменту ринку, оскільки відомо, що повноцінне
харчування з урахуванням специфіки потреб може значною мірою прискорити
темпи лікування та реабілітації постраждалих.
Особливістю вітчизняного ринку продуктів для нутрітивної підтримки є те,
що за обсягами реалізації значно переважають суміші для парентерального застосування. Це пов’язується з незначним рівнем доходів українського населення
та низьким ступенем інформованості про цю групу продуктів.
Зважаючи на світові тенденції попиту на ентеральне харчування, можна прогнозувати його зростання в Україні. Однак на сьогодні адекватне забезпечення
хворих у критичних станах нутрітивною підтримкою при вираженому синдромі
гіперметаболізму становить серйозну клінічну проблему, яка потребує негайного вирішення на державному рівні. В Україні немає альтернативної пропозиції
від вітчизняних виробників. Представлені на вітчизняному ринку харчові продукти для ентерального харчування – зарубіжного виробництва, до того ж вони
наявні в дуже обмеженому асортименті й недоступні для переважної більшості
цільової групи споживачів.
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Зважаючи на складнощі військового стану в Україні, величезну кількість
тяжкопоранених у зоні бойових дій АТО, вкрай важливим є забезпечення закладів військової та цивільної медицини продуктами для ентерального харчування,
необхідного для збереження життя захисників Вітчизни і мирних громадян, що
зазнали поранень. Проблема харчування хворих потребує здійснення негайних
широкомасштабних державних заходів. У контексті політики імпортозаміщення, а також враховуючи те, що розвиток виробництва вітчизняних продуктів для
ентерального харчування є важливою соціальною проблемою, доцільним є створення в країні альтернативи імпортній продукції.
Розв’язання цієї проблеми шляхом здійснення комплексу заходів з налагодження вітчизняного виробництва продуктів для ентерального харчування має
на меті розширення асортименту цих продуктів, безпечних та якісних, з урахуванням специфіки певного захворювання, забезпечення доступності їх придбання, що в свою чергу сприятиме покращенню якості життя та лікування хворих у
критичних станах, постраждалих від бойових дій.
Причинами, що зумовлюють необхідність розробки заходів з розвитку віт
чизняного виробництва продуктів для ентерального харчування, є:
– необхідність нутрітивної підтримки заходами інтенсивної терапії для зниження ризиків післяопераційних та інфекційних ускладнень, пришвидшення
процесів реабілітації, зменшення вартості лікувально-діагностичних процедур і
витрат на медикаментозні засоби, підвищення показників якості життя хворих і
поранених;
– відсутність індустрії виробництва продуктів для ентерального харчування в Україні;
– недоступність продуктів для ентерального харчування іноземного
виробництва для переважної більшості хворих, що потребують нутрітивної
підтримки;
– невизначеність єдиного організаційного підходу до використання продуктів для ентерального харчування на етапах лікування та відновлення хворих з
урахуванням специфіки певного захворювання.
Розв’язати проблему, пов’язану з розвитком виробництва продуктів для
ентерального харчування, можливо з використанням наступних підходів, що
передбачають:
– здійснення заходів щодо масштабування виробництва (уведення нових
потужностей, переоснащення, перепрофілізація наявних підприємств) з орієнтацією на виробництво сировинних компонентів і продуктів для ентерального
харчування та розширення їх асортименту з урахуванням специфічних потреб
хворих, етапів лікування та відновлення за рахунок власних коштів підприємств;
– створення законодавчої бази для економічного стимулювання вітчизняних виробників сировинних компонентів і продуктів для ентерального харчування (удосконалення механізмів кредитування, ціноутворення, податкового
регулювання).
Дієве вирішення цих проблем може забезпечити розробка та реалізація державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів для ентерального харчування.
Розвиток виробництва вітчизняних продуктів для ентерального харчування є важливою соціальною проблемою, тому необхідним для її розв’язання є
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державна підтримка для якнайшвидшої реалізації і впровадження в практичну
діяльність цих продуктів, гарантовано безпечних та якісних. Також нагальним є
опрацювання плану дій щодо використання ресурсів державних органів, наукових установ, медичних закладів, бізнес-структур з налагодження вітчизняного
виробництва продуктів для підвищення якості життя хворих.
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Научно-практические основы разработки пищевых продуктов
для специального медицинских целей: практика ЕС и Украины
Асланян С. А., Гулич М. П., Лакша А. М., Притульская Н. В.,
Собко И. В., Компаниец А. О., Фомин О. О.
Резюме. В статье проанализированы современные подходы к созданию продуктов
для специальных медицинских целей, в том числе энтерального питания, в Украине и
ЕС. Проанализированы тенденции мирового и отечественного рынка продуктов для
энтерального питания. Обоснованы причины, обусловливающие необходимость разработки мер по развитию отечественного производства продуктов для энтерального питания, и предложены направления решения проблемы обеспечения учреждений военной
и гражданской медицины продуктами для энтерального питания.

Scientific and practical bases development food for special medical
purposes: EU practice and Ukraine
Aslanyan S., Gulich M., Laksha A., Pritulska N., Sobko I.,
Kompaniets O., Fomin O.
Summary. In the article the modern approaches to creating food for special medical purposes,
including enteral nutrition in Ukraine and the EU. The tendencies of world and domestic market
products for enteral nutrition. Grounded reasons that necessitate the development of measures
to develop the domestic production of products for enteral nutrition and Directions solve the
problem of providing military and civilian institutions of medicine products for enteral nutrition.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ НУТРІТИВНОЇ
ПІДТРИМКИ У ХАРЧУВАННІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,
ПОРАНЕНИХ, ПОСТРАЖДАЛИХ І ХВОРИХ
Гуліч М. П., Асланян С. А., Мотузка Ю. М., Сидорук Д. П.,
Купченко Я. В., Околець А. В., Трохименко В. Б.

Резюме. У роботі проаналізовано стан і проблеми забезпечення людей, постраждалих внаслідок військових дій, якісними, безпечними та доступними
продуктами для ентерального харчування, що є життєво необхідним для лікування та реабілітації. Висвітлено результати дослідження та клінічної
апробації розробок вітчизняних продуктів для ентерального харчування, призначених для хворих, у критичних станах, зокрема поранених та осіб, що перебувають в екстремальних умовах.
Боєздатність Збройних Сил України та ефективність проведення бойових дій
значною мірою залежать від рівня працездатності, фізичної та психоемоційної
витривалості, тривалої концентрації уваги бійців, функціональних резервів їх
організму, що визначається, серед іншого, якістю харчування. У сучасних умовах виникає гостра потреба в забезпеченні військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій у військово-польових умовах з відривом від баз постачання, мобільних шпиталях, медичних закладах, безпечними та якісними харчовими продуктами, нутрієнтний склад і споживні властивості яких адаптовані
до особливих умов споживання. Це є завданням першочергової важливості, що
зумовлено необхідністю збереження життя і здоров’я, якнайшвидшого відновлення боє- та дієздатності військових контингентів в екстремальних умовах та
за потреби раннього нутрітивного підтримання організму поранених у польових
умовах, на етапах медичної евакуації та в медичних закладах.
Оптимальний стан забезпечення потреб у нутрієнтах значною мірою визначає здатність постраждалих краще переносити підвищені навантаження, хвороби й критичні стани, долати їх з меншими втратами для здоров’я та більш
повною й швидшою реабілітацією [1]. Визначено, що в умовах надзвичайних
ситуацій у людей з підвищеними фізичними навантаженнями (зокрема військових), поранених, постраждалих і хворих через значне зростання метаболічної
активності організму спостерігається підвищення білково-енергетичних потреб,
що зумовлює білково-енергетичну недостатність. Для мінімізації та усунення
даних метаболічних порушень і нормалізації стану в сучасній практиці активно
використовують продукти для нутрітивної підтримки організму людини, зокрема ентеральне харчування [2–5].
Значний внесок у розроблення та вдосконалення наукових принципів забезпечення нутрітивних потреб людей із соматичними захворюваннями та травмами, основ створення та вдосконалення продуктів для їх ентерального харчування, підтвердження доцільності використання цих продуктів зробили вітчизняні
та закордонні вчені Фісталь Е.Я., Певзнер М.І., Хорошилов І.Є., Лейдерман І.Н.,
Бєляєв А.В., Почепень О.М., Боткіна А.С., Wilkinson A., Selye H., Wilmore D.,
Mayers I., Barendgret K., Moore F.D., Ortega С., DeMichele S. та ін.
Для підвищення ефективності лікування понад 50% поранених потребують
ентерального харчування, яке знижує ризики післяопераційних та інфекційних
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ускладнень і тяжкість постагресивної реакції, підвищує процеси реабілітації,
зменшує вартість лікувально-діагностичних процедур і витрат на медикаментозні засоби, підвищує показники видужання поранених.
Нині в країні гостро постало питання забезпечення людей, постраждалих
внаслідок військових дій, якісними та доступними продуктами для ентерального
харчування, що є життєво необхідним для лікування та реабілітації. Використання продуктів для ентерального харчування сприяє зниженню ризиків післяопераційних, інфекційних ускладнень, пришвидшенню процесів реабілітації, вартості
лікувально-діагностичних процедур, витрат на медикаментозні засоби, підвищенню показників якості життя хворих і здоров’я нації в цілому.
Спеціальні харчові продукти для військовослужбовців та поранених, які використовуються, характеризуються наявністю певних недоліків, а саме: висока собівартість та імпортозалежність складових інгредієнтів, неврахування специфічних
умов споживання їжі та національних смакових уподобань цільових груп споживачів, трудомісткість і багатостадійність технологічного процесу виробництва,
використання синтетичних харчових добавок, невисокі поживні властивості.
З огляду зростаючі вимоги до нутрітивної підтримки тяжкохворих, особливо
в період воєнних дій, відсутність системного підходу до виробництва вітчизняних
продуктів для ентерального харчування, що враховували б потреби організму хворих на різних етапах лікування та відновлення при забезпеченні адекватності співвідношення «ціна-якість», назріла нагальна необхідність проведення системних заходів щодо розвитку вітчизняної індустрії продуктів для ентерального харчування.
Розуміючи важливість цієї проблеми в Україні фахівці Української військово-медичної академії, НВМКЦ «Головний військово-медичний клінічний госпіталь», Національної академії медичних наук України, Київського національного
торговельно-економічного університету проводять системні заходи з розробки,
дослідження та клінічної апробації продуктів для ентерального харчування, що
призначені для хворих, які перебувають в критичних станах, зокрема поранених
і людей в екстремальних умовах. Продукти розробляються з використанням доступних вітчизняних сировинних компонентів та з урахуванням специфіки етапів лікування і відновлення організму. Склад нутрієнтів спеціально адаптований
відповідно до потреб пацієнтів при гіперметаболізмі з високим вмістом білків,
амінокислот, омега-3 жирних кислот, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, підвищеним вмістом антиоксидантів.
Проведено комплекс досліджень щодо безпечності продуктів для ентерального харчування поранених і хворих та їх поживних властивостей, обґрунтування термінів зберігання та рекомендацій щодо використання.
До переваг пропонованої продукції належить адаптованість її поживних
функціональних властивостей і нутрієнтного складу до особливих умов використання цільовою групою споживачів, лікувально-профілактична спрямованість, що забезпечується високим вмістом повноцінного білка зі збалансованим
амінокислотним складом, наявністю біологічно активних речовин, імуностимуляторів і речовин, що сприяють посиленню захисних властивостей організму.
Невисока собівартість, використання доступної вітчизняної сировинної бази,
висока поживна і біологічна цінність є важливою перевагою в їх використанні.
Продукти рекомендовано до вживання хворими при гіперметаболізмі (при
системних запальних реакціях, причиною яких стала інфекція, тяжких трав-
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мах чи пошкодженнях тканин і органів, гострих крововтратах, сепсисі тощо),
у постопераційному стані, з помірним порушенням обміну речовин. Також
пероральне вживання продуктів може бути рекомендованим при виснаженні
організму людини, фізіологічній, нервовій і розумовій перевтомі, у харчуванні
людей, зайнятих важкою фізичною працею, що дозволить підвищити фізичну
працездатність і емоційну стійкість. Продукти можуть бути рекомендовані для
ентерального та зондового харчування.
Ефективність споживання продуктів для ентерального харчування хворих
при гіперметаболізмі та для людей з порушеною толерантністю до глюкози
апробовано в клінічних умовах НВМК «Головний військовий клінічний госпіталь». Установлено, що курсове споживання розроблених продуктів позитивно
впливає на корекцію порушеного обміну речовин організму людини на різних
етапах лікувального та відновлювального періодів. Доведено ефективність застосування нових продуктів у медичній практиці з метою підвищення ефективності відновлювальних процесів. Проведені дослідження засвідчили, що у
пацієнтів, які вживали розроблені продукти, відзначалися більш виражені тенденції до покращення фізичного та психоемоційного стану, зокрема на 20-40%
рівень білка крові нормалізувався швидше; скорочення терміну перебування в
стаціонарі (на 20-25%), лікування та реабілітації.
Розроблені вітчизняні сухі розчинні продукти для ентерального харчування
впроваджено в медичну практику Головного військово-медичного клінічного
центру «Головний військовий клінічний госпіталь» (м. Київ), Центрального військово-медичного клінічного центру «Центральний військовий клінічний госпіталь» (м. Вінниця), лікувальних пунктах зони АТО.
Розроблено та затверджено нормативну документацію, проведено патентний
захист розробок [6; 7]. Розроблені продукти на сухій розчинній основі для ентерального харчування впроваджено в промислове виробництво.
Також стадію апробації проходить серія продуктів для спеціальних медичних цілей:
● Продукт, призначений для хворих з харчовою недостатністю, кахексією,
при критичних станах, пов’язаних з опіками, сепсисом, множинними травмами,
захворюваннях нервової системи, ускладненнях післяопераційного періоду, травмах, фізичних та психоемоційних навантаженнях, екстремальних умовах, гострих
екзогенних отруєннях, інфекційних захворюваннях, для використання в інтенсивній терапії, до- та післяопераційні періоди. Рецептура продукту розроблена з
урахуванням особливостей клінічного перебігу та стадії хвороби, рівня й характеру метаболічних порушень, функціонального стану шлунково-кишкового тракту,
впливу певних нутрієнтів на інтенсивність обмінних процесів. Склад продукту
оптимізовано за основними поживними речовинами у відповідних співвідношеннях для корекції синдрому гіперметаболізму-гіперкатаболізму і повного задоволення підвищених потреб хворих у макро- та мікроелементах як на ранньому етапі лікування (критичний стан хворого, до- та післяопераційний періоди), так і на
більш віддаленому (як у медичному закладі так і в домашніх умовах).
● Продукт, призначений для хворих з порушеною толерантністю до глюкози –
хворих на діабет першого та другого типу, при непереносимості глюкози, як добавка при коригуючій терапії гіперглікемії в перервах між їжею, при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Рецептуру продукту розроблено з урахуванням

154
особливостей фізіологічних потреб людей, які страждають на цукровий діабет і
мають підвищену чутливість до вуглеводної складової раціону. Продукт характеризується високим вмістом білкової складової, глютаміну, омега-3 жирних кислот
(альфа-ліноленова, ейкозапентаенова, докозагексаенова жирні кислоти), багатим
вітамінно-мінеральним складом, безпечністю всіх інгредієнтів; наявністю вуглеводів, що не викликають різкого підвищення рівня цукру в крові. Компоненти в
продукт додано у співвідношеннях, що забезпечують збалансоване надходження всіх поживних речовин в організм хворого при використанні продукту в разі
як додаткового, так і єдиного джерела харчування. Склад продукту за якісними і
кількісними показниками відповідає рекомендаціям фахівців з лікування осіб, що
страждають на цукровий діабет або мають порушену толерантність до глюкози.
● Продукт, призначений для хворих при порушеннях функції нирок (гостра та
хронічна ниркова недостатність, діалізна терапія). Композиційний склад продукту
враховує особливості клінічного перебігу та стадії хвороби, рівень і характер метаболічних порушень, функціональний стан шлунково-кишкового тракту хворих із
захворюваннями нирок. Суміш має високий вміст незамінних амінокислот для пацієнтів з хронічними захворюваннями нирок і гострою нирковою недостатністю,
зокрема тих, що отримують діалізну терапію. Запропоноване в рецептурі співвідношення компонентів є найбільш прийнятним з точки зору забезпечення специфічних потреб хворих з нирковою недостатністю в поживних речовинах. Продукт
може використовуватися як ентеральне харчування хворих з нирковою недостатністю, в перед- і післяопераційний період при хірургічних втручаннях на нирках,
при ентеральному харчуванні хворих з обмеженнями в дієті за вмістом електролітів. Також продукт можна використовувати в харчуванні людей з підвищеними
фізичними та психоемоційними навантаженнями, при виснаженні організму.
● Продукт, призначений для хворих з онкологічними захворюваннями.
Склад нутрієнтів спеціально адаптовано відповідно до потреб пацієнтів з онкологічними захворюваннями для забезпечення їх особливих потреб в основних
поживних речовинах та енергії. Продукт має високий вміст білків, амінокислот,
омега-3 жирних кислот, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, підвищений
вміст антиоксидантів, а також вітамінів, мінеральних елементів для запобігання
втрати маси хворих. Компоненти до складу продукту введено у співвідношеннях, які є найбільш прийнятними з точки зору забезпечення специфічних потреб
онкологічних хворих, що забезпечує збалансоване надходження всіх поживних
речовин і антиоксидантних факторів харчування до організму хворого.
Проведення системних заходів з розробки, дослідження та клінічної апробації продуктів для ентерального харчування, що призначені для хворих у критичних станах, зокрема поранених та осіб, що перебувають в екстремальних умовах,
спрямовані на вирішення проблеми забезпечення поранених осіб вітчизняними
продуктами для ентерального харчування скорочення терміну перебування пацієнтів у лікувальних закладах, витрат на їх одужання, швидшого повернення до
праці та активного життя; зниження рівня показників ускладнень при лікуванні,
інвалідності та смертності, підвищення задоволеності суспільства в цілому системою надання медичної допомоги та зростання обсягів вітчизняного виробництва й валового національного продукту в цілому.
Усе вищевикладене свідчить про необхідність розробки та прийняття правил, норм і підходів до створення, оцінки якості, нешкідливості, ідентифікації
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продуктів для ентерального харчування, законодавчого регулювання їх обігу.
Необхідним є забезпечення доступу споживачів – фахівців медичних установ
і хворих, до достовірної та доступної інформації про цю категорію продуктів.
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Использование продуктов для нутритивной поддержки в питании
военнослужащих, раненых, пострадавших и больных
Гулич М. П., Асланян С. А., Мотузка Ю. Н., Сидорук Д. П.,
Купченко Я. В., Околец А. В., Трохименко В. Б.

Резюме. В работе проанализировано состояние и проблемы обеспечения людей, пострадавших в результате военных действий, качественными, безопасными и доступными
продуктами для энтерального питания, которое является жизненно необходимым для
лечения и реабилитации. Представлены результаты исследования и клинической апробации разработок отечественных продуктов для энтерального питания, предназначенных
для больных в критических состояниях, в частности раненых и лиц, находящихся в
экстремальных условиях.

Application support nutritional products for the nutritional serviceman
wounded, injured and sick
Gulich M, Aslanyan S., Motuzka Yu., Sidoruk D., Kupchenko Ya.,
Okolets A., Trohimenko V.
Summary. The paper analyzes the status and problems of providing people affected by
hostilities, high-quality, safe and affordable products for enteral nutrition that is essential for
treatment and rehabilitation. The results of research and clinical trials development of domestic
products for enteral nutrition intended for patients who are in critical condition, including the
wounded and those who are in extreme conditions.
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АНАЛІЗ РОБОТИ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКИХ КОМІСІЙ
В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД
Шевчук Р. В., Ганоль М. В., Шимко В. А., Кіріс О. П.
Резюме. У публікації надано результати аналізу роботи військово-лікарських комісій за 2014–2015 роки в ході шести хвиль часткової мобілізації в
Україні. Також оцінено спроможність військово-лікарських комісій військових
комісаріатів проводити відбір здорових кандидатів на військову службу для
комплектування Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби України та інших силових структур.
Ключові слова: військово-лікарська експертиза, придатність за станом
здоров’я до військової служби, причинний зв’язок, медико-соціальна реабілітація.
Військово-лікарська експертиза військовослужбовців, як і лікувально-діаг
ностична робота, є одним з основних напрямів діяльності медичної служби
Збройних Сил України.
Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до
військової служби призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних,
установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.
Військово-лікарська експертиза – це:
– медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та
членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової військової
служби); військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову
службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів
на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони України (далі –
ВВНЗ), учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників
Збройних Сил України, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах та
залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі – ДІВ),
компонентами ракетного палива (далі – КРП), джерелами електромагнітних
полів (далі – ЕМП), лазерного випромінювання (далі – ЛВ), мікроорганізмами
I - II груп патогенності; працівників допоміжного флоту Військово-Морських
Сил Збройних Сил України (далі – ВМС Збройних Сил України);
– визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у ВВНЗ,
роботи за фахом;
– установлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів.
Основними завданнями військово-лікарської експертизи є:
– добір громадян України, придатних за станом здоров’я до військової
служби, для укомплектування Збройних Сил України;
– аналіз результатів медичного огляду та розробка заходів щодо комплектування Збройних Сил України особовим складом, придатним до військової служби за станом здоров’я;
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– контроль за організацією і станом лікувально-оздоровчої роботи серед
призовників, аналіз результатів і розроблення пропозицій з удосконалення цієї
роботи;
– контроль за організацією, проведенням і результатами лікувально-діаг
ностичної роботи у військових, цивільних лікувальних закладах та медичних
підрозділах військових частин, що стосується військово-лікарської експертизи;
– надання методичної та практичної допомоги з питань військово-лікарської експертизи військово-лікарським комісіям, лікувальним закладам Міністерства оборони України;
– визначення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій,
каліцтва) у військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, які призвані на збори, у осіб, звільнених із військової служби, а також причинного зв’язку
захворювань, поранень, які заподіяли військовослужбовцям смерть;
– розроблення разом з головними медичними спеціалістами Міністерства
охорони здоров’я України (далі – МОЗ України) і Міністерства оборони Украї
ни вимог щодо стану здоров’я призовників, кандидатів на навчання у ВВНЗ,
військовослужбовців, громадян, які приймаються на військову службу за конт
рактом, резервістів для найдоцільнішого використання їх на військовій службі;
– визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби у зв’язку з їх звільненням;
– проведення наукової роботи з питань військово-лікарської експертизи;
– підготовка кадрів для військово-лікарських комісій.
Роль військово-лікарської експертизи посилилась після оголошення в країні
у 2014 році часткової мобілізації.
З метою виконання поставлених перед військово-лікарською експертизою
завдань у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України сформовано
позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії (госпітальні та гарнізонні
ВЛК), які у своїй роботі керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та іншими нормативно-правовими
документами. Керівництво та контроль за роботою позаштатних постійно діючих ВЛК, надання їм методичної допомоги проводиться штатними ВЛК (Цент
ральною військово-лікарською комісією та штатними ВЛК регіонів).
Робота військово-лікарських комісій організована у відповідно до вимог
Статутів Збройних Сил України, Законів України: «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей», постанов Верховної Ради України, указів Президента України,
постанов Кабінету Міністрів України, Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 14 серпня 2008 року № 402 (далі – Положення).
Метою роботи було проведення аналізу роботи військово-лікарських комісій у 2014–2015 роках.
Матеріали і методи. Аналізувались річні медичні звіти роботи військоволікарських комісій за 2014–2015 роки. В роботі використовувалися системний,
статистичний та аналітичний методи дослідження.
Результати досліджень. На тлі складної соціально-політичної ситуації
в нашій державі було проведено шість хвиль часткової мобілізації.
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Підсумки проведення медичного огляду військовозобов’язаних під час проведення часткових мобілізацій
Під час першої та другої хвиль часткової мобілізації медичний огляд
військовозобов’язаних практично не проводився, тому оцінити результати неможливо.
Третя хвиля мобілізації:
оглянуто військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів 108 784
особи:
– визнано придатними до військової служби 54 901 особу (50,5%);
– тимчасово непридатними до військової служби – 6018 осіб (5,7%);
– обмежено придатними до військової служби – 5007 осіб (4,6%);
– непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними
у воєнний час – 22 555 осіб (20,6%);
– непридатними з виключенням з військового обліку – 2245 осіб (2,0%);
– направлено на додаткове обстеження 18 058 осіб (16,6%).
Четверта хвиля мобілізації:
оглянуто військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів 215 913
осіб:
– визнано придатними до військової служби 72 895 осіб (33,7%);
– тимчасово непридатними до військової служби – 14 776 осіб (6,84%);
– обмежено придатними до військової служби – 21 277 осіб (9,85%);
– непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними
у воєнний час – 53 251 особу (24,6%);
– непридатними з виключенням з військового обліку – 5300 осіб (2,61%);
– направлено на додаткове обстеження – 48 414 осіб (22,4%).
П’ята хвиля мобілізації:
оглянуто військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів 99 072
особи:
– визнано придатними до військової служби 29 199 осіб (29,6%);
– тимчасово непридатними до військової служби – 8127 осіб (8,2%);
– обмежено придатними до військової служби – 12 074 особи (12,2%);
– непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними
у воєнний час – 24 028 осіб (24,2%);
– непридатні з виключенням з військового обліку – 2475 осіб (2,5%);
– направлено на додаткове обстеження – 23 169 осіб (23,3%).
Шоста хвиля мобілізації:
оглянуто військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів 80 906
осіб:
– визнано придатними до військової служби – 28 318 осіб (35,0%);
– тимчасово непридатними до військової служби – 6546 осіб (8,1%);
– обмежено придатними до військової служби – 9232 особи (11,4%);
– непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними
у воєнний час – 16 673 особи (20,6%);
– непридатними з виключенням з військового обліку – 2452 особи (3,1%);
– направлено на додаткове обстеження 17 685 осіб (21,8%).
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Військовозобов’язані, які призвані без проведення медичного огляду, практично з першого дня служби звертаються в лікувальні установи для лікування та
в подальшому для проведення військово-лікарської комісії з метою визначення
ступеня придатності до військової служби. Зазначені звернення призводять до
перевантаження військових госпіталів, а військові частини виконують бойові
завдання з некомплектом особового складу.
Призваних за мобілізацією у 2014 році, захворювання яких не пов’язані з
проходженням військової служби, 1266 осіб, визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку 130 осіб, непридатними
до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час –
581 особа.
Кількість осіб, призваних за мобілізацією у 2015 році, захворювання яких не
пов’язані з проходженням військової служби, – 1139, визнано непридатними до
військової служби з виключенням з військового обліку 204 особи, непридатними
до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час – 557
осіб, обмежено придатними до військової служби – 378 осіб станом на (1 грудня
2015 року).
Причини, що викликали непридатність чи обмежену придатність до військової служби у вищезазначеного контингенту:
1) розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю та інших
психоактивних речовин – 203 особи;
2) хвороби системи кровообігу – 180 осіб;
3) туберкульоз – 101 особа;
4) наслідки травм – 88 осіб;
5) ВІЛ, СНІД – 57 осіб;
6) хвороби очей та придаткового апарату – 40 осіб.
Розподіл вищезазначеного контингенту за областями України наведено
в табл. 1.
Таблиця 1
Розподіл осіб, визнаних непрацездатними чи обмежено придатними
до військової служби, за регіонами України
Непридатні до
Обмежено
Непридатні до військової військової служби
придатні
№ з/п
Область
служби з виключенням
в мирний час,
з військового обліку
обмежено придатні до військової
служби
у воєнний час
1.
Дніпропетровська
14
23
62
2.
Запорізька
5
8
15
3.
Кіровоградська
3
10
15
4.
Луганська
5
19
6
5.
Миколаївська
2
11
33
6.
Одеська
4
10
34
7.
Херсонська
5
17
12
8.
Вінницька
12
25
13
9.
Волинська
3
2
1

160
Продовження таблиці 1
Непридатні до
Обмежено
Непридатні до військової військової служби
придатні
№ з/п
Область
служби з виключенням
в мирний час,
до військової
з військового обліку
обмежено придатні
служби
у воєнний час
10.
Львівська
12
21
3
11.
Хмельницька
10
24
4
12.
Закарпатська
5
4
1
13. Івано-Франківська
7
11
4
14.
Рівненська
9
10
4
15.
Тернопільська
10
8
4
16.
Чернівецька
6
6
6
17.
Житомирська
10
56
39
18.
м. Київ
18
70
35
19.
Київська
21
66
31
20.
Полтавська
6
36
16
21.
Харківська
12
40
6
22.
Чернігівська
10
29
9
23.
Черкаська
11
22
14
24.
Сумська
2
20
10
25.
Донецька
2
3
1
Усього за Україну
204
557
378

Створення, склад комісії, порядок роботи ВЛК військових комісаріатів визначається Положенням (пункти 2.6.1–2.6.11, 2.10–2.10.05 розділу І, глави 1, 3,
4, 5, 18, 20, 22, 23 розділу ІІ та розділу ІІІ).
Відповідно до частин 7, 8 статті 38 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» медико-соціальні експертні комісії зобов’язані в
семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати
про призовників і військовозобов’язаних, яких визнано інвалідами. Керівники
лікувальних закладів під час проведення призову зобов’язані у триденний строк
повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» фінансове і матеріальне забезпечення, зокрема й проведення медичного огляду громадян (військовозобов’язаних під час мобілізації), покладено на
центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АР Крим, місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування.
Середня вартість проведення медичного огляду військовозобов’язаного –
803 гривні, але на жаль ні в 2014, ні в наступні роки в бюджеті України не було
передбачено на це жодної копійки. А за відсутності фінансування провести якісний медичний огляд неможливо.
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У главі 3 розділу ІІ, главі 4 розділу ІІІ (для льотного складу та авіаційного
персоналу) Положення визначено порядок медичного огляду військовозо
бов’язаних, у тому числі під час мобілізації.
У главах 3, 20, 22 розділу ІІ, главах 5, 6 розділу ІІІ Положення визначено
постанови ВЛК (ЛЛК), які виносяться щодо військовозобов’язаних (військово
службовців) у мирний та воєнний час.
Зазначений порядок дозволяє об’єктивно оцінити стан здоров’я громадян та
комплектувати Збройні Сили України й інші військові формування, утворені відповідно до чинного законодавства України, молодим поповненням за військовими спеціальностями з урахуванням обмежень у стані здоров’я.
Робота відділів експертизи військовослужбовців
За результатами медичного огляду військово-лікарських комісій військово
службовців у 2014–2015 роках штатними військово-лікарськими комісіями надавалась звітність за формою 4/МЕД, як і в попередні роки – за трьома контингентами:
– військовослужбовці за контрактом осіб офіцерського складу;
– військовослужбовці за контрактом осіб рядового, сержантського старшинського складу, прапорщики (мічмани);
– військовослужбовці строкової служби.
Військовослужбовці, призвані за мобілізацією, обліковувались відповідно як
військовослужбовці за контрактом осіб офіцерського складу та військовослужбовці за контрактом осіб рядового, сержантського складу.
Такий стан справ не забезпечував повноти інформації щодо результатів медичного обстеження військовослужбовців, призваних за мобілізацією, утруднював проведення аналізу результатів різних хвиль мобілізацій і надання відповідної доповіді керівництву Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України.
З метою впорядкування зазначеного питання розпорядженням начальника
ЦВЛК від 16 січня 2015 року № 126 передбачено ведення звітності (у тому числі
за формою 4/МЕД) не за трьома, а окремо за шістьма контингентами:
– військовослужбовці за контрактом осіб рядового, сержантського, старшинського складу, прапорщики (мічмани);
– військовослужбовці за контрактом осіб офіцерського складу (та курсанти
ВВНЗ після підписання ними контракту на проходження військової служби за
контрактом осіб офіцерського складу);
– військовослужбовці строкової військової служби (та курсанти ВВНЗ до
підписання ними контракту на проходження військової служби за контрактом
осіб офіцерського складу);
– військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського
складу;
– військовослужбовці рядового, сержантського, старшинського складу, прапорщики (мічмани), призвані за мобілізацією;
– військовослужбовці офіцерського складу, призвані за мобілізацією.
Слід зазначити, що сьогодні військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу на військову службу не призиваються, але у будьякий час керівництвом держави може бути прийнято рішення щодо їх призову
на військову службу, тому потрібно бути готовим до їх правильного обліку.
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Результати медичного огляду учасників АТО
У таблиці 2 наведено результати медичного огляду учасників АТО.
Таблиця 2
Результати медичного огляду учасників АТО станом на 25 вересня 2015 року
Направлено на ВЛК
Усього
% від
оглянутих

40334

НВВО
1041

НМЧ
3951

ОП
2122

П
7159

Інші
25716

Усього
39989

2,6

9,8

5,3

17,9

65

100

НВВО – непридатні до військової служби з виключенням з військового
обліку;
НМЧ – непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні
у воєнний час;
ОП – обмежено придатні до військової служби;
П – придатні;
інші – інші постанови (відпустки, звільнення тощо).
Структура захворювань визнаних непридатними до військової служби:
1) психічні розлади – 25,1%;
2) захворювання нервової системи – 11,6%;
3) захворювання серцево-судинної системи – 15,4%;
4) захворювання органів травлення – 5,5%;
5) травми, поранення – 16,7%.
Високий відсоток (74,5) захворювань не пов’язано з військовою службою,
що вказує на відсутність медичного огляду при перших хвилях часткової мобілізації.
Структура захворювань у визнаних непридатними за захворюваннями,
не пов’язаними з проходженням військової служби:
1) захворювання серцево-судинної системи – 32%;
2) захворювання нервової системи – 23,6%;
3) віддалені наслідки травми – 23,9%;
4) туберкульоз – 13%;
5) хвороби кістково-м’язової системи – 7,8%.
У Центральній військово-лікарській комісії проведено аналіз результатів медичного огляду військовослужбовців Збройних Сил України, на яких складено
свідоцтва про хворобу у 2014 році та у 2015 році.
1. У 2014 році складено 5330 свідоцтв про хворобу, у 2015 році (станом на
1 вересня) – 6804, що на 21,6% (1474 випадків) більше, ніж у 2014 році. Збільшення відбулося в основному за рахунок військовослужбовців, призваних за
мобілізацією.
2. Складені експертні документи розподілилися за затвердженням штатними військово-лікарськими комісіями:
а) ЦВЛК: 2014 році – 2340 (43,9%), у 2015 році – 2663 (39,1%);
б) ВЛК Західного регіону: у 2014 році – 1066 (20,0%), у 2015 році –
1968 (28,9%);
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в) ВЛК Південного регіону: у 2014 році – 1268 (23,8%), у 2015 році –
1464 (21,5%);
г) ВЛК Північного регіону: у 2014 році – 459 (8,6%), у 2015 році –
512 (7,5%);
д) ВЛК Центрального регіону: у 2014 році –197 (3,7%), у 2015 році – 197 (3,0%).
3. Профільні ВЛК військово-лікувальних закладів Збройних Сил України
виявили:
розлади психіки та поведінки: у 2014 році – 777 (14,6% від загальної кількості складених свідоцтв про хворобу), у 2015 році – 1474 (21,7%), що на 7,1%
більше, ніж у 2014 році, в основному цей показник характерний для Західного
регіону (збільшився у 2,7 разів);
хвороби нервової системи: у 2014 році – 655, (12,3%), у 2015 році – 662
(9,7%), є тенденція до зменшення, і провідне місце в цьому посідає НВМКЦ
«ГВКГ»;
хвороби хірургічного профілю: у 2014 році – 1282 (24,1%), в 2015 році –
1835 (27,0%), є тенденція до збільшення в усіх військово-медичних клінічних
центрах;
хвороби терапевтичного профілю: у 2014 році: 2616 (49,0%), у 2015 році –
2833 (41,6%) є тенденція до зменшення, ймовірно, за рахунок більш якісного
огляду при призові за мобілізацією.
Узагальнену інформацію про кількість осіб 4, 5, 6 хвиль мобілізації, які пройшли
медичний огляд, свідоцтва про хворобу на яких розглянуті та затверджені штатними
військово-лікарськими комісіями (абсолютні цифри), наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Назва штатної ВЛК
ЦВЛК МОУ
ВЛК Південного регіону
ВЛК Західного регіону
ВЛК Північного регіону
ВЛК Центрального регіону
Всього за МОУ

4 хвиля
183
254
233
109
34
813

Кількість оглянутих ВЛК
5 хвиля
6 хвиля
24
1
38
50
22
4
4
1
117
27

Одним з напрямів роботи ЦВЛК є встановлення причинного зв’язку поранень, каліцтв, захворювань з військовою службою, яким займаються відділи соціальної експертизи.
Так, станом на 31 грудня 2015 року до військово-лікарських комісій звернулось усього 7940 осіб (6092 осіб на кінець 2014 року), до Центральної військоволікарської комісії – 5095 осіб (4174 осіб на кінець 2014 року).
Вирішено позитивно 7124 справ (3766 справ – на кінець 2014 року), з них:
4562 особи – учасники АТО, 966 осіб – за заявами членів сімей колишніх військовослужбовців; 628 осіб – учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.
Усього за заявами 5311 учасників бойових дій, з них учасники АТО – 4562
особи: причинний зв’язок смерті – у 1199 осіб, причинний зв’язок травм,
поранень – у 3363 особи.
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Станом на 6 листопада 2014 року отримано попередню статистичну інформацію стосовно первинної інвалідності серед учасників АТО з 23 областей України.
Згідно з отриманими даними МСЕК, було оглянуто 578 осіб, з них визнано інвалідами 185 осіб. З них першу групу інвалідності встановлено 18 особам, у тому
числі: 1 А – 6, 1 Б – 12, другу – 70, третю – 97 особам. 387 особам було визначено
тільки відсотки втрати працездатності. 168 осіб потребували різних видів реабілітації, в тому числі забезпечення виробами медичного призначення, технічними та
іншими засобами реабілітації послугами медичної реабілітації та інші.
За попередньою статистичною інформацією, отриманою 25 грудня 2015 р.
стосовно первинної інвалідності серед учасників АТО з 23 областей України,
було оглянуто МСЕК усього 5039 осіб, з них визнано інвалідами 2075 осіб. Першу групу інвалідності встановлено 75 особам, у тому числі 1 А – 28, 1 Б – 47,
другу – 427, третю – 1573 особам. 2928 особам було визначено тільки відсотки
втрати працездатності. 2192 особи потребували різних видів реабілітації, в тому
числі забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими
засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації тощо.
Результати роботи лікарсько-лікарської комісії в 2015 році.
Особливості медичного огляду льотного складу та авіаційного
персоналу – військовозобов’язаних
Амбулаторний медичний огляд льотного складу та авіаційного персоналу в
2015 році здійснювався лікарсько-льотними комісіями Центральної військоволікарської комісії та Військово-лікарської комісії Центрального регіону із залученням лікарів-фахівців військово-медичних закладів Міністерства оборони
України.
Було проведено 184 засідання лікарсько-льотних комісій, з них 29 – безпосередньо в авіаційних гарнізонах Повітряних Сил Збройних Сил України: Старокостянтинів, Озерне, Івано-Франківськ, Мелітополь, Миргород, Бориспіль,
Васильків, Миколаїв, Чернігів; армійської авіації Сухопутних Військ Збройних
Сил України: Калинів, Броди, Херсон; авіації Військово-Морських Сил Збройних Сил України: Миколаїв.
За 2015 рік лікарсько-льотними комісіями було оглянуто 913 військовослужбовців: льотчиків – 284, штурманів – 62, бортових спеціалістів – 256, парашутистів – 118, операторів управління повітряним рухом – 193.
За результатами медичного огляду в 2015 році виявлено зміни в стані здоров’я
та направлено на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК 14 осіб.
Причинами направлення на стаціонарне обстеження та огляд ГЛЛК були
виявлені зміни в стані здоров’я:
хвороби системи кровообігу – 6
сечосольовий діатез – 3
хвороби кістково-м’язової системи – 1
хвороби очей та придаткового апарату – 1
доброякісні новоутворення – 1
хвороби органів травлення – 2.
Стаціонарний медичний огляд льотного складу та авіаційного персоналу в
2015 році здійснювався у відділенні лікарсько-льотної експертизи Військовомедичного клінічного центру Центрального регіону.
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Усього за 2015 рік у відділенні лікарсько-льотної експертизи:
– оглянуто льотчиків, штурманів – 574;
– визнано придатними льотчиків і штурманів – 498;
– визнано непридатними льотчиків – 18, штурманів – 2.
Згідно з пунктом 5.9 наказу МО України від 14 серпня 2008 року № 402 допущено до льотної роботи 18 льотчиків і штурманів.
Медичний огляд льотчиків і штурманів – військовозобов’язаних проводиться
в облікових цілях один раз на п’ять років, а також перед призовом на навчальні
збори, перед призовом на військову службу й при змінах у стані здоров’я; інших
членів екіпажів, АП – перед призовом на навчальні збори, перед призовом на
військову службу й при змінах у стані здоров’я.
Попередньо на вказаних осіб оформляється картка медичного огляду того,
до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР, запи
туються необхідні дані з лікувально-профілактичних закладів МОЗ України.
При призові на навчальні збори, а також визначенні ступеня придатності до
льотної роботи та роботи за фахом в облікових цілях медичний огляд проводять
ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей), а за наявності показань –
штатні ВЛК. Військовозобов’язані – особи льотного складу при зарахуванні на
військову службу підлягають огляду в штатній ВЛК регіону або в госпіталі.
Перед початком роботи ЛЛК військових комісаріатів (міста Києва, областей)
голова комісії проводить інструктаж членів комісії за методиками обстеження й
Переліком хвороб. Одночасно розглядається документація на осіб, які підлягають огляду ЛЛК (результати попередніх медичних обстежень, причини звільнення в запас, картки амбулаторного хворого тощо).
Усі, хто підлягає огляду ЛЛК, обстежуються лікарями-спеціалістами ЛЛК,
їм проводяться ЕКГ у спокої й після фізичного навантаження, клінічні аналізи
крові й сечі, крупнокадрова флюорографія або рентгеноскопія органів грудної
клітки, рентгенографія придаткових пазух носа (крім операторів УПР). За медичними показаннями проводяться інші дослідження. Результати обстеження
й свої висновки лікарі-спеціалісти ЛЛК записують у Картку медичного огляду
того, хто вступає до ВВНЗ, який здійснює підготовку льотного складу та операторів УПР. Постанова виноситься на засіданні ЛЛК. Усі картки зберігаються у
РВК, і разом з особовими справами військовозобов’язаних надаються в навчально-авіаційний центр у разі направлення на збір
У Центральній військово-лікарській комісії на виконання розпорядження Першого заступника Міністра оборони України від 26 березня 2015 року
№ 4145/з проводиться робота зі створення єдиного нормативного документа,
який буде визначати організацію лікарсько-льотної експертизи державної авіації
України. На сьогодні практично відпрацьовано проект наказу Міністра оборони
України щодо затвердження Положення про лікарсько-льотну експертизу в державній авіації України.
Медичний огляд при призові на військову службу проводиться за рішенням
районного військового комісара. Вказані особи, які відбираються для служби за
спеціальностями, що передбачають огляд ЛЛК, проходять первинний і остаточний медичні огляди.
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Первинний огляд проводиться ВЛК Р(М)ВК.
Перед оглядом кандидатам для проходження військової служби, проводиться
загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз (цукор, білірубін,
АЛТ, аналіз крові на антитіла до ВІЛ, антиген до вірусу гепатиту «B» (HBsAg),
антитіла до вірусу гепатиту «C» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність,
проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної
клітки, ЕКГ, а за необхідності й інші дослідження.
Усі кандидати надають довідку про проведення обов’язкових попереднього
та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними
показаннями також лікарями інших спеціальностей.
На кожного кандидата заводиться Картка обстеження та медичного огляду (додаток 13 до Положення). Оцінка стану здоров’я кандидатів на військову
службу проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб.
Щодо особи, яка оглядається та визнана придатною до військової служби,
приймається така постанова: «Придатний до військової служби. Підлягає огляду
лікарсько-льотною комісією».
Льотчики та штурмани направляються на остаточний медичний огляд в
ГЛЛК. Інші члени льотних екіпажів, особи ГКрП та парашутисти оглядаються
амбулаторно в ЛЛК військкоматів (областей, міста Києва) у порядку, передбаченому главою 3 розділу III Положення з оформленням Картки медичного огляду.
Висновок.
В умовах особливого періоду військово-лікарські комісії працюють з великим
навантаженням і спроможні виконати поставлені перед ними основні завдання.
Проведена оптимізація та внесені відповідні зміни (накази Міністра
обороги України від 06 серпня 2014 року № 508, від 12 серпня 2014 року
№ 524, від 30 жовтня 2014 року № 779, від 07 липня 2015 року № 318) до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України дають
змогу військово-лікарським комісіям військових комісаріатів проводити відбір
здорових кандидатів на військову службу для комплектування Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ України, Держприкордонслужби та
інших силових структур.
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Анализ работы военно-врачебных комиссий в особый период
Шевчук Р. В., Ганоль Н. В., Шимко В. А., Кирис А. П.
Резюме. В публикации предоставлены результаты анализа работы военноврачебных комиссий за 2014–2015 годы в течение шести волн частичной мобилизации
в Украине. Также оценены способность военно-врачебных комиссий военных комиссариатов проводить отбор здоровых кандидатов на военную службу для комплектования
Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Госпогранслужбы
и других силовых структур.
Ключевые слова: военно-врачебная экспертиза, пригодность по состоянию здоровья
к военной службе, причинная связь, медико-социальная реабилитация.

An analysis of work of military-medical commissions is in a special
period
Shevchuk R., Hanol H. Shymko V. Kiris О.
Summary. In publishing the findings of the analysis of military medical commissions for
the period from 2014 to 2015 during the six waves of partial mobilization in Ukraine. Also
evaluated the ability of military medical commissions to conduct military commissariat healthy
selection of candidates for military service of the Armed Forces of Ukraine, Ministry of Internal
Affairs of Ukraine, State Border Service and other law enforcement agencies.
Keywords: military medical examination, eligibility for health reasons for military service,
the causal relationship, medical and social rehabilitation.

168

АНАЛІЗ БОЙОВОЇ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМИ В УЧАСНИКІВ
ЛОКАЛЬНИХ БОЙОВИХ ДІЙ
Друзь О. В., Черненко І. О.

Резюме. Найпотужнішим психосоціальним стресором, що впливає на всі
верстви сьогоденного українського суспільства, є виклик війни з боку зовнішнього агресора. Ситуація, що склалася в цілому, призводить до серйозних негативних наслідків для психічного здоров’я громадян нашої країни: учасників
локальних бойових дій (УЛБД), вимушених переселенців, населення окупованих
територій, патріотів. Психологічна криза, яка виникає в них на тлі істотного порушення базисного почуття безпеки, реальної загрози життю і здоров’ю,
психічної травми, втрат, є підґрунтям для формування різноманітних за
структурою та ступенем виразності станів психічної дезадаптації (СД).
Ключові слова: психічні та поведінкові розлади, локальні бойові дії, стани
дезадаптації, військовослужбовці, стрес нейтралізуючі-обтяжуючі чинники,
маркери-мішені, психопрофілактика, психокорекція, психосоціальна реабілі
тація.
Вступ. Ураховуючи ситуацію, яка склалася в нашій державі, психічна де
задаптація є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки посідає перше місце
серед усіх розладів психічної сфери у військовослужбовців, які брали участь у
бойових діях. Це зокрема, бойова психічна травма (БПТ), кумулятивний стрес,
активізація попереднього травматичного досвіду, гостра реакція на стрес (ГРС),
тривожні розлади, розлади адаптації, посттравматичний стресовий розлад
(ПТСР), патологічні зміни особистості внаслідок БПТ, загострення соматичної
патології, психосоматичні розлади [1–15].
За даними ВООЗ, 16,2 і 12,5% (з 10% громадян 21 країни світу) мають наслідки війни або психічний травматизм близьких людей [16]. БПТ зумовлює
найпоширеніші розлади у військовослужбовців-комбатантів – стани психічної
дезадаптації (у 80% випадках), а серед поранених, за досвідом локальних війн,
психічні розлади складають майже 50% [17; 18]. При цьому віддаленими наслідками БПТ, що виникають уже через місяць після участі у військових діях,
прийнято вважати таку психічну патологію, що супроводжує посттравматичний
стресовий синдром (ПТСС), або БПТ, як: саморуйнуюча поведінка (25,6%), депресія (66,7%), зловживання і (або) залежність від алкоголю (33,3%), панічний
(12,8%), дистимічний (10,3%), генералізований тривожний (10,3%) розлади, а
також бажання повторення травмуючої ситуації з метою відреагувати на неї,
інші негативні наслідки [19; 20].
Тим не менш, симптоми розладів, що пов’язані з посттравматичним стресом,
викликають у деяких фахівців серйозні сумніви стосовно правомірності його
використання [21]. Це зумовлено фактами їх гіпердіагностики при наявності в
анамнезі дистресу, схильністю до патологізації нормальних людських переживань, підміною понять ПТСР і ПТСС. Крім того, існує безліч авторських трактувань щодо варіантів і типів перебігу психічних розладів внаслідок БПТ [21–23].
Зазначене підтверджується, наприклад, протиріччям між визначенням ПТСР та
анозогностичним підходом в МКХ-10 і DSM-IV (наявність етіологічного критерію А), формуванням окремого кластеру «Розлади, пов’язані зі стресом» у новій
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редакції DSM-V з винесенням ПТСР за межі тривожних розладів, наявною потребою в доповненні та розробці нових клінічних протоколів щодо діагностики
та лікування наслідків БПТ [16; 24–26].
Мета дослідження. На основі комплексного клініко-психологічного, клініко-епідеміологічного досліджень визначити частоту та клініко-феноменологічну структуру станів дезадаптації та контекстуальні чинники в учасників локальних бойових дій.
Матеріал і методи. Методом ретроспективного аналізу було проаналізовано
2179 історій хвороб військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, усі чоловічої статі віком від 21 до 55 років, середній вік – 32,8 року. Розподіл на кадрових військовослужбовців та повторно призваних (мобілізованих) не
проводився через недоцільність, оскільки досліджуваний контингент Збройних
Сил України в більшості випадків був з числа призваних за мобілізацією та попередньо проходив медичний огляд у військових комісаріатах, а отже, мобілізовані з вираженою психічною патологією були відсіяні ще під час медичних
оглядів. Хоча, враховуючи дефекти призову, факт наявної психічної патології на
момент призову, а значить і безпосередньо під час виконання бойового завдання, не заперечується. Детально оцінити, на скільки фактор стресу вплинув на
формування та розвиток первинної психічної патології, сказати важко у зв’язку з
відсутністю об’єктивних вихідних даних про морально-психологічний портрет
особи-воїна, до того, як він вирушить на війну.
Опрацювавши медичні документи, з’ясували, що 93% бійців, які перебували
на лікуванні в клініці психіатрії НВМКЦ «ГВКГ», раніше по допомогу до психіатра не зверталися і не обстежувались. Проте майже у 2% хворих в анамнезі
відмічали наявність невдалих суїцидальних спроб і роздумів про самогубство,
як підтвердження, у деяких осіб мали місце застарілі рубці на зап’ястях після порізу вен, що може свідчити про наявність розладу особистості або депресивного
епізоду. В анамнезах 33% хворих установлено факт систематичного вживання
алкоголю, з них у 8% були згадки про наявність мікрозоологічних галюцинацій
на фоні синдрому відміни, однак жоден із цих пацієнтів на обліку в нарколога не
перебував і з цього приводу не лікувався.
На сьогодні більшість психіатрів розглядають бойову психічну травму як патологічний стан ЦНС, особливості патогенезу та феноменології якої визначає
специфічність зовнішніх етіологічних причин і внутрішніх умов, що змінюються під їх впливом. Використання терміну пов’язано з неможливістю зведення
етіології бойових стресових розладів до якогось одного фактора (психогенного,
фізіогенного, соматогенного) і водночас із необхідністю об’єднання в загальну
клініко-динамічну групу їх різних за вираженістю та зовнішнім оформленням
варіантів – від порівняно легких передпатологічних реакцій до нажитих змін
особистості з приєднанням незворотних органічних процесів.
Найважливішим показником психічної дезадаптації є брак «ступенів свободи», адекватного і цілеспрямованого реагування людини в умовах психотравматичної ситуації, що набуває внаслідок цього індивідуально-екстремального
характеру. Це відбувається внаслідок прориву суто індивідуального для кожної
людини функціонально-динамічного утворення – бар’єра психічної адаптації.
Таким чином, бар’єр психічної адаптації – індивідуальне функціонально-динамічне утворення, що включає взаємопов’язані соціальні та біологічні чинники,
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які забезпечують людині свободу у виборі адекватного та цілеспрямованого реа
гування під час психотравматичної ситуації.
Використання ідеї про бар’єр психічної адаптації та складові його механізми
може сприяти більш чіткому інтегрованому уявленню про психічну діяльність.
Без широкого уявлення про механізми, що зумовлюють психічну адаптацію
людини, а також визначають її патологічні прояви, які супроводжуються кризовими психічними станами, неможливо адекватно оцінювати стан людини й обґрунтовувати надання терапевтичної та реабілітаційної психологічної допомоги.
У сучасній науці виділяється ціла низка пояснювальних моделей, що описують генезис, динаміку, фактори і способи подолання кризових психічних станів.
Згідно з психосоціальним підходом модель реагування на травму є багатофакторною, тож необхідно врахувати вагу кожного фактора у розвитку реакції на
стрес. В основі її лежить модель Б. Горовиця, але автори й прихильники моделі
підкреслюють також необхідність враховувати фактори навколишнього середовища: соціальної підтримки, стигматизації, демографічний фактор, культурні
особливості, додаткові стреси. Ця модель має недоліки інформаційної моделі,
але введення факторів навколишнього середовища дозволяє виявити індиві
дуальні відмінності.
Були виділені основні соціальні фактори, що впливають на успішність адаптації жертв психічної травми: відсутність фізичних наслідків травми, стабільне
фінансове становище, збереження колишнього соціального статусу, наявність
соціальної підтримки з боку суспільства й особливо групи близьких людей. При
цьому останній фактор є найбільш значущим.
Виділено такі стресогенні ситуації, пов’язані з соціальним оточенням: людина з досвідом війни не потрібна суспільству; війна та її учасники непопулярні;
між тими, хто був на війні, і тими, хто не був, немає взаєморозуміння; суспільство формує «комплекс провини» у ветеранів. Зіткнення з цими, вже вторинними по відношенню до екстремального досвіду, отриманому на війні, стресорами
досить часто призводило до погіршення стану ветеранів. Це свідчить про величезну роль соціальних факторів як у допомозі з подолання травматичних стресових станів, так і в формуванні ПТСР у випадку, коли підтримки та розуміння
оточення немає.
Окремим випадком БПТ є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) становить від 10 до 50% усіх медичних наслідків участі у війні. Критерієм ефективності роботи психіатрів і психологів є здатність знизити психіатричні втрати, максимально зберегти психічне
здоров’я військовослужбовців.
Виникає як відстрочена або тривала відповідь на стресову подію (коротка
або тривала) виключно загрозливого або катастрофічного характеру, яка може
викликати глибокий стрес майже в кожного. Сприятливі фактори, такі як особистісні особливості (компульсивність, стомлюваність) або нервове захворювання в анамнезі, можуть знизити поріг для розвитку синдрому або посилити
його перебіг, але вони ніколи не є необхідними або достатніми для пояснення
його виникнення. Типові ознаки включають епізоди повторюваних переживань
травмуючої події в нав’язливих спогадах («кадрах»), думках або кошмарах, що
з’являються на стійкому тлі почуття заціпеніння, емоційної загальмованості,
відчуженості, відсутності реакції на оточення й уникнення дій і ситуацій, що
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нагадують про травму. Зазвичай мають місце перезбудження та виражена настороженість, підвищена реакція на переляк і безсоння. З вищезазначеними симптомами часто пов’язані тривожність і депресія, не рідкістю є ідеї самогубства.
Появі симптомів розладу передує латентний період після травми, що триває від
декількох тижнів до декількох місяців. Перебіг розладу буває різним, але переважно можна очікувати одужання. У деяких випадках стан може прийняти хронічний перебіг на багато років з можливим переходом в стійку зміну особистості
(F62.0) – травматичний невроз
Які ж причини ПТСР? Основна причина – «травма минулим», тобто ніяк не
забувається подія, яка надзвичайно виходить за межі звичайного (раніше звичного) досвіду життя людини. «Травма минулим» може бути спричинена переживанням жаху або болю. Це й запускає своєрідний процес посттравматичного
стресу.
Причиною посттравматичного стресу може виявитися і «травма нинішнім
життям». Це буває в людини, яка адаптувалася, звикла до одних умов існування,
але щойно опиняється в зовсім іншій обстановці, здавалося б, більш легкій, ніж
та, до якої вона звикла, життя може стати нестерпним, психотравматичним. Як
хворобливий захист від цього формується посттравматичний стрес, хоча в таких
випадках ця назва не є цілком коректною, оскільки психіку вражає не поперед
ня, а поточна травматизація.
Джерелом посттравматичного стресу часто буває «травма очікуваним майбутнім», коли людина боїться трагедій, які траплялися раніше і залишили жахливий слід у душі. Однак ще гіршими є незнайомі небезпеки, що насуваються
з майбутнього. «Травма очікуваним майбутнім» часто найгірша. Людина живе
тут і зараз, тобто кожен «момент життя», і живе вона для майбутнього. Неврози
через страх перед майбутнім були вивчені й детально описані Е. Блойлером [27].
Можливі також різні форми патологічного розвитку ПТСР: переважна психосоматизація захворювання, найбільш помітним стає регрес психіки, починає
проявлятися також дисоціація свідомості і підсвідомості.
ПТСР має дві суттєві особливості, що відрізняють його від звичайного
стресу.
Перша полягає в тому, що психологічні, фізіологічні та соціально-психологічні розлади тривають після усунення стресора, коли навколо людини, раніше
психотравмованої, вже спокійне, звичне життя.
Друга особливість – це те, що ПТСР може виникати через кілька місяців,
навіть років після пережитої психотравми, тобто коли стресовий стан, що виник
через неї, здавалося б, давно закінчився.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), як і інші форми стресу, має
активні та пасивні прояви.
Активні прояви ПТСР – це неадекватна агресивність, підвищена реактивність у ситуаціях, що хоч якось нагадують психотравматичну подію, і багато
іншого.
Пасивні прояви ПТСР (вони названі М.Дж. Горовіцем «уникнення»), тобто
ухилення від нагадувань про травму: розмов і місць, пов’язаних із нею, блокування емоційних реакцій, зниження інтересу до життя, почуття відстороненості
від того, що відбувається навколо тощо. У картині захворювання можуть переважати активні або пасивні симптоми, вони також можуть чергуватися.
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Для посттравматичного стресового розладу (ПТСР) характерним є постійне
відчуття тривоги, часті нав’язливі спогади про пережиті події, нездатність до
підтримання адекватних контактів з близькими. Такі хворі воліють спілкуватися
з колишніми комбатантами. Вони починають зловживати алкоголем, наркотиками, швидко втрачають соціальну адаптацію, нерідко скоюють самогубства [28].
Розмаїття посттравматичного стресу, тобто його численні прояви можна
звести до двох видів нав’язливості, які можуть поєднуватися. Більш помітна – «нав’язливість минулого». Іншою підставою посттравматичного стресу є
«нав’язливість майбутнього», тобто не цілком усвідомлюване, часто безпричинне передбачення психотравматичних подій, аналогічних тим, що вже відбулися.
Типи ПТСР за Міжнародною класифікаціє хвороб (10-й перегляд)
• Тривожний тип ПТСР відрізняється частим виникненням немотивованої
тривоги, не тільки усвідомлюваної, але й такої, що відчувається тілесно. Через
це виникають часті зміни настрою, порушений сон: кошмари, безсоння. Такі
люди прагнуть до спілкування, і це полегшує їх хворобливо-тривожний стан.
• Астенічний тип ПТСР характеризується млявістю, слабкістю, апатичністю,
нав’язливою байдужістю до свого життя і проблем оточуючих людей. Власна
неспроможність мучить, і це ще більше пригнічує. Сон порушений інакше, ніж
при тривожному типі ПТСР: надовго виникає болісна дрімота, іноді весь день
важко піднятися з ліжка. Хворі цього типу згідні лікуватися, відгукуються на
допомогу друзів і близьких.
• Людям з дисфоричним типом ПТСР властиві постійна дратівливість, агресивне невдоволення і похмурий настрій. Вони вразливі, бувають активно мстиві, забіякуваті, потім можуть шкодувати про свою нестриманість або, навпаки,
відчувати задоволення. По допомогу не звертаються, уникають її. Їх починають
лікувати після того, як стає зрозумілим, що протестна агресивність таких людей
не відповідає реальності.
• При соматоформному типі ПТСР виникають масивні хворобливі відчуття всередині тіла: у ділянці серця (54%), в органах шлунково-кишкового тракту (36%), у
голові (20%) [29]. Ці хворобливі симптоми з’являються, як правило, через 6 місяців
після психотравматичної події, тобто це віддалений варіант ПТСР. Іпохондрична
фіксація на цих симптомах і тривожне очікування їх посилення змушує хворих звертатися до лікарів, якщо в них не сформований комплекс невіри в медицину.
• При фанатичному варіанті зміни особистості виявляється залежність між наявністю ПТСР у поєднанні з розладом адаптації та вираженістю відчуженості, замкнутості, підозрілості, жорстокості, прямолінійності, авторитарності [30]. Такий
варіант змін спостерігається в осіб збудливого типу. Поєднання зазначених рис
знижує гнучкість, конструктивність, відкритість, емоційну впорядкованість поведінки. При фанатичному варіанті зміни особистості сенс життя змінюється: у 77%
випадків сенсом життя стає помста і в 32% – стверджується, що життя не має сенсу. Дослідники і клініцисти, що курують людей, які страждають від ПТСР, свідчать про те, що реальне його різноманіття є значно багатшим і складнішим, ніж
це викладено в офіційній рубриці «F43.1, МКБ-10», присвяченій цьому розладу.
Що стосується сімейних аспектів ПТСР, тут ситуація інша.
Дослідження американських психологів показали довгострокові ефекти
впливу на сімейне життя, коли про травматичну подію не було розказано і необхідне лікування не проводилося.
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Можливі чотири варіанти розвитку сім’ї за наявності людини з ПТСР, що не
лікувалася.
Перший варіант – часті сварки через підвищене збудження. Акти вербального та фізичного насильства над іншими членами сім’ї, які будуть це терпіти.
Розвивається цикл насильства.
Другий варіант – розвиваються дуже «бідні» навички близькості в сім’ї,
не тільки сексуальні, а й всі інші міжособистісні навички спілкування. Люди
з ПТСР уникають емоційних тем, стають дуже потайливі у власних почуттях.
Таким чином, емоційно відходять від інших членів сім’ї. Через деякий час така
комунікація призводить до браку довіри та почуття фрустрації.
Третій варіант – загальна незадоволеність усією родиною. Людина з ПТСР
починає зловживати алкоголем або іншими речовинами. Сім’я відчуває періодично кризи у стосунках і в один з таких моментів може розпастися.
Четвертий варіант – розвиток співзалежності інших членів сім’ї. Співзалежність – це нездорова залежність від однієї людини до такої міри, що співзалежна
людина жертвує своїми потребами та емоціями, своїм життям для задоволення
потреб і бажань іншої людини. Співзалежна людина починає допомагати адикції людини з ПТСР, приховуючи це від інших, даючи гроші тощо [3].
Для більш цілісного розуміння психічної травми варто розглянути й таке
явище, як бойовий психічний стрес.
Нездатність сотень тисяч американських ветеранів адаптуватися до моторошних умов війни у В’єтнамі, реадаптуватися до мирного, комфортного життя
в США (більше 150 тисяч з них так чи інакше покінчили з собою) змусила звернути особливу увагу на бойовий стрес і його наслідки. Велика багаторічна програма обстежень комбатантів, які повернулися з війни, дозволила описати складну багатофакторну симптоматику психічних і тілесних розладів у ветеранів.
Розрізняють два типи причин бойового ПТСР: по-перше, це психотравма,
що викликала помітні стресові зміни психічного і фізичного стану та явні порушення поведінки (агресія, панічна втеча або заціпеніння, відхід «у себе» та ін.).
Іншого роду причини ПТСР актуалізуються в людей, які успішно брали
участь у боях, але не здатні до реадаптації в мирному житті.
Причиною відновлення ПТСР після латентного спокійного періоду бувають
повторні травматизації. Наприклад, негативне ставлення оточення, медичного персоналу, соціальних працівників. Це трапляється через те, що в оточення
сформувався своєрідний психологічний комплекс у вигляді неусвідомлюваного
протесту проти можливості виникнення в них самих такого ж захворювання,
таких же порушень здоров’я і поведінки, які вони бачать і лікують у тих, хто
страждає на ПТСР [32; 33]. Таке порушення професійної навички добре вивчено
і називається «вигорання персоналу» [34]. З психоаналітичних позицій цей феномен можна розглядати як «контрперенос» з витісненням власної тривожності,
що пробуджується самим лише виглядом нещасть. Але треба мати на увазі, що
повторна травматизація може виникати і через надмірне оберігання їх від повсякденних життєвих стресів, тобто внаслідок гіперопіки.
Багаторічні дослідження під керівництвом Н.В. Тарабріної показали, що
«після впливу бойового травматичного психологічного стресу учасникам бойо
вих дій доводиться фактично заново відтворювати в умовах мирного життя
структуру свого суб’єктивного життєвого простору, в тому числі й структуру
самоставлення, самооцінки і смисложиттєвих орієнтацій» [35].
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Найближчі наслідки станів, що виникли після впливу екстремальних стресорів, досить сприятливі – практичне одужання в 67% випадках. Однак імовірність
розвитку хронічних наслідків бойової психологічної травми у віддаленому періоді була при цьому вищою. Серед ветеранів, які безпосередньо брали участь
у боях, вони простежуються в 48,7% випадках; серед інших військовослужбовців – у 20%» [37].
Важливою і специфічною особливістю ПТСР є те, що після закінчення періоду часу, насиченого психотравматичними подіями, коли зникає емоційне перенапруження, багатьом людям здається, що повернулося хороше самопочуття. У
них немає скарг на здоров’я, і минулі психотравми здаються забутими. Але пізніше виявляється, що це латентний (прихований, перехідний) період формування ПТСР, і хвороба повертається знову. Під час війни США у В’єтнамі всерйоз
звернули увагу на те, що у ветеранів, які відсвяткували повернення до мирного
життя, оговтавшись після бойового стресу, раптом повертаються його найтяжчі
симптоми [38; 39].
Через багаторазові гострі стресові навантаження і нервово-психічне виснаження в боях, минаючи латентний період, або після нього можуть виникати
невротичні реакції. Це ще одна стадія формування стійкого ПТСР.
Наступною стадією в патогенезі ПТСР стають патологічні зміни характеру, які
наближають стан людини до розгорнутої картини ПТСР і тією чи іншою мірою
залишаються у ветеранів в подальші роки їх життя. Цей невротичний розвиток
характеру не є однаковим у різних людей. Він залежить від генетичних, особистісних факторів, впливу соціального середовища та особливостей військової дія
льності або окремих вчинків: героїчних або несхвальних з буденної точки зору.
Важливим психотравматичним фактором стає тривале перебування в зоні
бойових дій. Дослідження бойового стресу в «афганській» і «чеченській» вій
нах, проведені Е. В. Снєдковим суттєво доповнюють і виправляють вищенаведене судження про «бойове загартовування». Він виявив, що дійсно впродовж
шести місяців перебування в бойовій обстановці у 20,3% бойового контингенту
підвищуються адаптивні здібності особистості, бійці стають стійкими, обстріляними, здатними успішно протистояти противнику. У 42,6% воїнів немає помітних емоційно-поведінкових змін. Однак у 36,1% виникає «стійка соціальнопсихологічна дезадаптація». У бойових підрозділах, що беруть участь у боях
протягом семи місяців – одного року, кількість солдатів і офіцерів з підвищеною
адаптивністю до бойових екстремальних впливів зменшувалася до 5,8%, і нав
паки, «стійка дезадаптація» – порушення здатності адаптуватися до небезпек і
гніту війни – була відзначена в 61,1%. Перебування більше року в бойовій обстановці створює таку «особистісну дезадаптацію» у 83,3%; через рік ні в кого
вже не зберігається підвищена адаптованість до бойового стресу [37].
Вірогідність розвитку хронічних наслідків бойової психічної травми безпосередньо залежить від тяжкості перенесеного стресорного впливу та тривалості
перебування в умовах театру військових дій. Вона збільшується у військово
службовців з наявністю акцентуації характеру епілептоїдного, гіпертимного, нестійкого і конформного типу [37].
Формування того чи іншого типу зміни особистості комбатантів залежить
від суспільно-політичної оцінки характеру війни, як це видно з аналізу психіатричної патології учасників воєн XX і XXI ст.

175
ПТСР розвивається у 50–80% людей, які перенесли тяжкий стрес. Морбідність перебуває в прямій залежності від інтенсивності стресу. Показники поширеності ПТСР у контингентах осіб, які пережили екстремальні ситуації, в літературі коливаються від 10% у свідків події до 95% серед тяжкопостраждалих
(у тому числі з соматичними ушкодженнями).
За даними J. R. Davidson (1995), поширеність (показник life-time prevalence)
ПТСР коливається від 3,6 до 75% (у тих, хто пережив екстремальні події).
Відповідні епідеміологічні дослідження, проведені в США серед ветеранів
в’єтнамської війни, дозволили встановити ПТСР у 30% осіб; парціальні й субклінічні прояви синдрому були додатково виявлені у 22% учасників війни.
Однією з перших почала використовувати комплексне дослідження бойового ПТРС Захава Соломон в Ізраїлі. Особливе значення вона надавала латентному періоду після бойової психотравми. Її невелика група ентузіастів виявилася
більш результативною, ніж велика громіздка структура – «Адміністрація військових ветеранів» в США.
Захава Соломон створила триступеневу медико-психологічну систему
діагностики та лікування ПТСР, що виникає в бойовій обстановці.
На першому етапі психологи опитували командирів після бою. За їхніми
звітами виявляли для подальшого обстеження тих солдатів і офіцерів, хто надто
емоційно (активно, або пасивно) переживав стрес у бою.
На другому етапі цих військовослужбовців обстежили, коли їх бойовий
підрозділ відводили на відпочинок, щоб виявити латентне «визрівання» ПТСР;
за необхідності їх відразу відправляли в госпіталь для профілактики розгорнутих форм ПТСР.
Третій етап – лікування тих, кому не допомогла профілактика, і тих, у кого
ПТСР виник без надмірних первинних емоційно-стресових реакцій у боях і з
безсимптомним перехідним (латентним) періодом.
Багаторічні дослідження ефективності психологічної реабілітації військовослужбовців після бойових травм під час «афганської» і «чеченських» воєн
підтвердили доцільність «багатоступінчастої» психологічної служби в бойовій
обстановці [37].
Використання комплексу методів корекції безпосередньо в бойових умовах
забезпечує їх максимальну ефективність порівняно з відстроченим використанням.
«Ступінчастість», «фазність» у динаміці ПТСР використовується для його
профілактики та лікування [40; 41; 42; 43]. Академік А.Б. Смулевіч зазначає,
що сигналами про можливість розгорнутої картини ПТСР, тобто маркерами латентного періоду, можуть бути субдепресивність і гіпоманіакальність людей, які
раніше зазнали психічного травмування [44].
Лікувально-профілактичні заходи під час латентного періоду ПТСР істотно
зменшують кількість розгорнутих форм цього розладу після будь-яких надзвичайних ситуацій. Однак існують різні думки щодо того, коли ці заходи є найбільш
ефективними. Багато хто стверджує, що чим раніше після психотравми вони розпочаті, тим краще. Але деякі практичні психологи помітили, що треба вловити в
динаміці ПТСР момент, коли він вже «визрів», але розгорнутої форми розладу ще
немає. Часто це буває під кінець третього місяця після психотравми [45].
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Анализ боевой психической травмы у участников
локальных боевых действий
Друзь А. В., Черненко И. А.
Резюме. Мощным психосоциальным стрессором, который влияет на все слои сегодняшнего украинского общества, есть вызов войны со стороны внешнего агрессора.
Сложившаяся ситуация в целом, приводит к серьезным негативным последствиям
для психического здоровья граждан нашей страны: участников локальных боевых действий (УЛБД), вынужденных переселенцев, населения оккупированных территорий,
патриотов. Психологический кризис, возникающий у них на фоне существенного нарушения базового чувства безопасности, реальной угрозы жизни и здоровью, психической
травмы, потери, является основой для формирования различных по структуре и степени выраженности состояний психической дезадаптации (СД).
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Ключевые слова: психические и поведенческие расстройства, локальные боевые
действия, состояния дезадаптации, военнослужащие, стресс–нейтрализующие
обременительные факторы, маркеры-мишени, психопрофилактика, психокоррекция,
психосоциальная реабилитация.

Analysis of combat trauma participants local combatants
Druz O., Chernenko I.
Summary. The most powerful psychosocial stress, which affects all segments of today’s
Ukrainian society, is a challenge of the war by an external aggressor. The situation as a whole,
leads to serious negative consequences for the mental healt of our citzens, members of local
fighting (MLF), internally displaced persons, population of the occupied territories, patriots.
Psychological crisis, arising in their background material due to breach of basic sense of
security, the real threat to life and health, psychic shock, lossis the basis for the formation of the
mental maladjustment (MM) of different structure and intensity.
Keywords: mental and behavioral disorders, local war, psychic disadaptation, military
personnel, risk and anti-risk factors, markers of a susceptibility-resistance, psychoprophylaxis,
correction, psychosocial rehabilitation.
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THE PREVALENCE OF POSTSTRESSED DISORDERS
IN VULNERABLE GROUPS OF PEOPLE IN UKRAINE
Gaponov Kostiantyn, Zborowski Alexander

Summary. The paper presents the data analysis of the prevalence, clinical
manifestations, and mechanisms of provision of specialized medical care to the most
vulnerable to the emergence of poststressed disorders groups in Ukraine: ATO soldiers,
migrants and residents close to the fighting areas.
Keywords: poststress disorder, hybrid warfare, the population of Ukraine.
The current situation in Ukraine is characterized by multitude social stress
factors, resulting in an increase in quantity of maladaptive disorders. That arises as a
mechanism to compensate the adverse mental stress and different variants of chronic
stress disorders [1].
The stress disorders consequences develop on the basis of actions of three groups
of factors: military (the need to kill, the death of comrades, combat stressors), civilian
(loss of a home, the need for relocation) and hybrid war [2].
Accordingly, there are 4 groups of people most vulnerable to their effects: ATO
soldiers, their relatives, people living in combat zone and internally displaced persons.
The hybrid war of Russian Federation against Ukraine is a brand new way of starting
the modern war campaigns. The key element of such a campaign is a psychological
and informational manipulation of the local people, which involves different methods
of Psychological warfare (PSYWAR). The aggressor supports the destructive effect of
PSYWAR by using classic war activities with the involvement of illegal military units.
The USA scientists analyzed the influence of the PSYWAR against Ukraine. They
claim that during the intensification period of the Ukrainian crisis, nearly 75% of the
information in social media were falsified. Herewith, from half till two-third of this
information had indicators of the manipulative influence [3].
According to the research of the Ukrainian specialists, 45% of the information
being spread in our media has evidences of purposeful external manipulation, which
demonstrates the signs of the PSYWAR against our country [3].
A person can’t recognize the information and psychological impacts like a thread,
and they can lead to two types of interdependent changes.
At first, it’s a personality deformation, accompanied by simplification of the forms
of the reality perception, brutalization of reactions and transition from the realization
of the higher needs (recognition, self-actualization) to the lower needs (physiological,
domestic).
Secondly, it’s a change of values, life positions, reference points, ideology of a
person. Such changes determine the displays of deviant antisocial behavior and are
dangerous for the society and country [4].
Today we can affirm that PSYWAR negatively influences mostly all the population
of Ukraine.
One part of the population becomes a direct subject of a combined impact of the
PSYWAR with own negative experience (АТО soldiers, soldier’s relatives, relatives
of the deceased, prisoners of war, hostages and their relatives, refugees, refugee’s
relatives that host them, ATO medical specialists, people living in the combat zones,
volunteers).
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The other part consists of all the rest, who are the subjects of a classic PSYWAR
impact through the mediated information flows.
The most negative medical and psychological effect, observed in Ukraine, is a risk
of spreading and growth of different psychological disorders, like social-stress disorders
and psychological maladjustment, so as clinically defined mental disorders – acute grief
reaction, acute reaction to stress; adjustment disorder; post-traumatic stress disorder [5].
According to the analysis of open sources of the medical information, provided
by Ministry of Health of Ukraine and Military Ministry, 5327 ATO soldiers needed
treatments because of mental disorders, and 4876 of them were suffering from stress
disorders in the period of 04.2014 – 09.2015 [6].
Including: acute stress reaction F43.0 – 59,3% – 3154 persons, post-traumatic
stress disorder (PTSD) F43.1 – 13,3% – 710 persons, adjustment disorder F43.2 –
19% – 1012 persons.
Only 20,6% of soldiers could continue their military service after the treatment.
The nosologic structure of hospitalized soldiers in 2014 shows the majority of
patients with stress disorders – 84,1%, when the specific gravity of mental disorders
caused by psychoactive substances was 3,8%. Organic mental disorders hold 6,2%,
and psychotic disorders – 2,5%.
Compared to 2014, in the first half of 2015, the quantity of soldiers, which were
hospitalized with neurotic stress disorders, reduced to 53,8%. At the same time, the
quantity of persons with mental and behavioral disorders caused by psychoactive
substances, first of all by alcohol was 34,0%, increased 8 times.
Rehabilitation of the Armed Forces and National Guard fighters of Ukraine is
based on psychological first aid, self-help and support during the execution of combat
missions in extreme conditions. Help is available in the rehabilitation wards of military
hospitals with diagnostic method of the military option of the Mississippi scale.
Trauma focused impacts are based on the cognitive restructuring. Therapeutic alliance
and patient compliance is ensured with the assistance of the fellow servicemen.
The researchers of the Institute of Neurology, Psychiatry and Addiction of National
Academy of Medical Sciences of Ukraine made a study of mental health of the other
vulnerable group – civilian population that survived the fighting, a month after its
termination. 242 employees of Slovyansk power plant, were examined with civilian
version of the Mississippian scale for assessing posttraumatic reactions [7].
Signs of elevated levels of adjustment disorder (with probable formation of PTSD)
can be recognized in at least 3,3% of the civilian population in one month after the
termination of hostilities, in terms of the destruction of about 2,0% of the housing
stock and 0,21% of the population deaths.
These data were extrapolated to all the civilians who were or is now in a combat
zone (3-5 million people). The expected value of the prevalence of severe adjustment
disorders and PTSD was received at a level of minimum 100-150 thousand people.
Civilian population that survived the fighting receive assistance in the civil
health care institutions (psychosomatic departments of general hospitals, neuroses
departments of psychiatric hospitals). For the purpose of diagnosis doctors use the
civilian version of Mississippian scale, and trauma focused influences include the use
of exposure and cognitive restructuring.
Another vulnerable group for the development of social and stress disorders are
internally displaced persons (IDP).

182
As of September 2015, Ukraine had recorded more than 1,5 million internally
displaced persons. However, since the process of establishing a centralized system for
registration is still pending, the actual number of persons displaced within the country
may be higher.
The researchers of Kharkiv National Medical University conducted a survey of 97
internally displaced persons in the volunteer center, located at the central train station
in Kharkiv [8]. According to our preliminary data, 75,9% of IDP’s had adjustment
disorders. As for nosology structure, they were presented with mental and behavioral
disorders of F43 cluster – a reaction to stress and adjustment disorders, including:
mixed anxiety-depressive reaction F43.22 (43,5%); prolonged depressive reaction
F43.21 (22,0%); PTSD F43.1 (16,5%) patients; adjustment disorder with mixed
disturbance of emotions and conduct F43.25 (14,5%);adjustment disorder with
prevalence disorder of other emotions F43.23 (3,5%) patients.
The refugees are receiving assistance at the new place of residence in civilian
health care centers institutions (psychosomatic departments of general hospitals,
neuroses departments of psychiatric hospitals). For the purpose of diagnosis doctors
use the civilian version of Mississippian scale, and trauma focused influences include
the use of exposure and cognitive restructuring.
Social support becomes very important during the rehabilitation activities, solving
the problem of housing, employment, education and upbringing of children, and
others.
Conclusions.
• Poststressed disorders caused by combined traumatic factors, importance of the
information and psychological factors impact.
• Among all poststressed disorders, the proportion of PTSD among the ATO
soldiers is 13,3%, refugees – 16,5%.
• From 2014 to 2015, quantity of ATO soldiers with mental and behavioral
disorders caused by psychoactive substances increased 8 times.
• Rehabilitation of a person with psychological consequences due to extreme
events needs a differential approach in providing of care for military servicemen,
family members, refugees and other groups.
• We continue to research and processing, and will be happy to present our results
in the future.
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клинических проявлений, механизмов возникновения и оказания специализированной медицинской помощи наиболее уязвимым к возникновению постстрессовых расстройств
группам населения Украины: бойцам АТО, переселенцам, а также жителям близких к
боевым действиям территорий.
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механізмів виникнення і надання спеціалізованої медичної допомоги найбільш уразливим
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ПСИХІЧНІ ПОРУШЕННЯ В УЧАСНИКІВ АТО
ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ
Зборовський О. М.

ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії
ім. В.К. Гусака НАМН України», м. Київ
Український науково-дослідний інститут соціальної, судової психіатрії
та наркології Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ
Резюме. У роботі наведено аналіз даних поширеності та визначено структуру психічних і поведінкових розладів у учасників АТО, що перебувають у лікувальних установах МОЗ України, за 2015 рік, запропоновано концепцію формування вищезазначених розладів, а також розроблено уніфікований алгоритм
надання спеціалізованої медичної допомоги.
Ключові слова: АТО, психічні порушення, структура, корекція.
Останнє десятиліття світ заполонили війни, катаклізми, зміни геополітичних
конфігурацій, які супроводжуються негативними (екологічними, соціальноекономічними, матеріально-побутовими, психогенними, виробничими) впливами середовища, що сприяють появі високого рівня нервово-психічних розладів
серед усіх верств населення [1].
Сучасна соціально-економічна та психосоціальна ситуація в Україні в умовах анексії Криму, збройного конфлікту на Сході України та проведення антитерористичної операції (АТО) вже активно обговорюється та піддається осмисленню з боку різних наукових спільнот [2; 3; 4].
Досвід бойових дій свідчить, що війська, разом з фізичними втратами несуть
відчутні психологічні втрати, пов’язані з одержанням військовослужбовцями
бойових психічних травм (COSR – з англ. Combat and Operation Stress Reaction),
які своєю чергою призводять до розладів психічної діяльності, повної або часткової втрати боєздатності [5; 6].
Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, зазнають дії військово-травматичного стресу, викликаного детермінованими обставинами. Вони
тривало перебувають у ситуації, що безпосередньо загрожує їхньому здоров’ю
і життю, опосередковано переживають смерть і поранення товаришів, причому
психологічна напруга підтримується постійними негативними очікуваннями [7].
У бойових умовах військовослужбовці перебувають у стані фізичної та психічної депривації, що викликана неможливістю протягом тривалого часу задовольнити важливі життєві потреби. Причому бійці в зоні АТО здебільшого
стримують натиск супротивника, а не проводять активних наступальних дій,
що може супроводжуватись переживанням стану фрустрації при невідповідності реальної дійсності очікуванням особи. Отже, разом з набуттям військового
досвіду учасники бойових дій зазнають фізичних (поранення, контузії) та психологічних травм [8].
В екстремальних умовах, якими є бойові дії, людина підпадає під вплив низки потужних психотравмуючих факторів, зумовлених загрозою для її життя,
життя товаришів по службі, так і подальшим страхом перед майбутнім, пере-
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живанням за долю рідних і близьких. Людське реагування не є специфічним,
але відчувається більш стресогенним внаслідок того, що джерелом травматизації стає інша людина. Саме це призводить до великих базових порушень світогляду та відображається у виникненні різноманітних психічних і поведінкових
розладів, які зумовлені пережитими стресовими подіями [9; 10].
Навіть за відсутності фізичних травм і соматичних захворювань адаптація
військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій до мирного життя,
ускладнюється численними соціально-психологічними проблемами, що актуалізує потребу в організації адекватної психосоціальної реабілітації [5].
Отже, питання розробки та впровадження сучасних, стандартизованих заходів
щодо медико-психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій є вкрай важливим для підтримки бойової потужності нашої армії [11; 12].
Наказом Міністерства охорони здоров’я України визначено порядок формування зведених державних та галузевих статистичних звітів Міністерством
охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров’я
обласних, Севастопольської міської і Головного управління охорони здоров’я
Київської міської держадміністрацій, згідно з яким внесено зміни до відповідних форм державної статистичної звітності, з метою отримання даних щодо
кількості психіатричних і наркологічних розладів у учасників АТО та суїцидальних спроб серед цього контингенту.
Уперше в Україні за 2015 рік було зібрано та проаналізовано статистичні дані
щодо надання стаціонарної допомоги учасникам антитерористичної операції на
Сході України у психіатричних і наркологічних закладах, підпорядкованих МОЗ
України.
Аналіз отриманих даних показує, що за звітний період проведено лікування
3791 військовослужбовця, з яких 2354 (73,1%) осіб – у психіатричних лікарнях
та 1373 (26,9%) – у наркологічних.
З позицій нозологічної класифікації, встановлені військовослужбовцям діагнози мали структуру, яка наведена в таблиці 1.
Так, у цілому по психіатричних і наркологічних закладах, що підпорядковані
МОЗ України, питому вагу спостережень 1877 (49,5%) займали психічні розлади відповідно до діагностичного кластеру F10-19 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»; кластеру F40-48 «Невротичні,
пов’язані зі стресом та соматоформні розлади» – 1424 (37,6%), кластеру F00-09
«Органічні, включаючи симптоматичні, психічні розлади» – 244 (6,4%), які в
своїй більшості були обумовлені наслідками отриманої контузії або ЧМТ.
Таблиця 1
Поширеність і структура психічних та поведінкових розладів у учасників АТО,
які проходили лікування в установах, що підпорядковані МОЗ України, у 2015 році
Діагностичні кластери
згідно з МКХ-10
(F00-F09) - Органічні,
включаючи симптоматичні,
психічні розлади

Стаціонарна допомога учасникам АТО
в закладах МОЗ
Психіатрична
Наркологічна
244

-

За весь період
244
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Продовження таблиці 1
Діагностичні кластери
згідно з МКХ-10
(F20-F29) - Шизофренія,
шизотипові стани
та маячні розлади
(F30-F39) Розлади настрою
(афективні розлади)
(F40-F48) - Невротичні,
пов’язані зі стресом
та соматоформні розлади
(F50-F59) - Поведінкові
синдроми, пов’язані
з фізіологічними розладами
та фізичними факторами
(F60-F69) - Розлади
зрілої особистості
та поведінкові розлади
(F70-F79) Розумова відсталість
Психічно здорові
Всього

Стаціонарна допомога учасникам АТО
в закладах МОЗ
Психіатрична
Наркологічна

За весь період

113

-

113

35

-

35

1424

-

1424

2

-

2

20

-

20

8

-

8

64
2354

4
1373

68
3791

Психічні розлади відповідно до решти діагностичних кластерів сумарно не
перевищили 6,5%.
На основі аналізу результатів, досліджень нами запропоновано концепцію
формування психічних розладів у військовослужбовців – учасників бойових дій,
яку схематично наведено на рис. 1.
Участь у бойових діях чи бойова травма розглядається нами як сукупність
впливу негативних факторів, таких як:
– психофізіологічне перевантаження;
– поранення як джерело наростаючих явищ інтоксикації (при масивних
пораненнях та ураженнях);
– віддалений психогенний фактор, який включає в себе віддалені результати отриманих поранень, такі як: косметичний дефект, можливі оперативні втручання, інвалідизація, зміни якості життя, відчуття непривабливості (у тому числі
й сексуальної), що стало причиною неможливості реалізації наявних раніше
планів, тощо;
вражаючий фактор:
– механічний – ударна хвиля, баротравма, поранення (кульове, осколкове),
відрив кінцівок тощо;
– термічний – полум’я пожежа, висока температура навколишнього середо
вища, опіки;
– хімічний – продукти горіння вибухових речовин, застосування отруйних
газів;
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Участь
у бойових діях
Механічні

ФАКТОРИ
ПОРАЖАЮЧІ
ПСИХОФІЗИЧНЕ
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Термічні

Астенізуючі,
дезадаптуючі,
стресуючі
біопсихосоціогенні
фактори

Хімічні

ПСИХОГЕННІ

Комбіновані

Дистрес

ШОКОВЕ

НЕЙРОГЕННІ

ІНТОКСИКАЦІЯ

Поліорганні
порушення

Преморбідний
тип особистості

Внутріосбистісний
і міжособистісний
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Рис. 1. Концепція формування психічних розладів у військовослужбовців –
учасників бойових дій
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– комбінована механо- термо- токсична травма (поєднання вище перелічених факторів), ускладнена шоком;
соматогенні: астенізуючі, дезадаптуючі, стресові біопсихосоціальні фактори, такі як: несприятлива екологічна ситуація, матеріально-побутова невлаштованість, психоемоційне напруження на виробництві та вдома, відсутність
повноцінного харчування, шкідливі умови праці і т.п.
Преморбідний тип особистості. Це поняття актуалізує основні характеристики особистості та поведінки пацієнта до захворювання, включаючи в себе:
психофізіологічні особливості темпераменту, основні риси характеру, та особистісні якості; переважні форми емоційного та когнітивного патернів поведінки,
переважні форми психологічного захисту.
Адаптаційні ресурси організму. Це поняття актуалізує комплекс біологічного (збереження гомеостазу), психологічного (збереження єдності процесів засвоєння та перетворення правил середовища) і соціального резерву (збереження
наступності способів досягнення мети і розуміння санкцій у разі відхилення),
яким володіє індивід для непатологічного та соціально-прийнятного пристосування.
Адаптаційний ресурс організму може оцінюватися за рівнем (високий, середній, низький), виходячи з анамнестичних даних про пацієнта.
Психічні розлади (непсихотичні та психотичні) – узагальнюючий термін
для клінічно окреслених груп симптомів або поведінкових ознак, які спричиняють страждання і перешкоджають особистісному функціонуванню.
Основними механізмами дестабілізуючого впливу отриманого поранення на
психічний стан, на нашу думку, є:
– безпосередній вплив поранення та його наслідків на функціональний стан
головного мозку і психічну сферу, яке в подальшому призводить до поліорганних порушень;
– хронічне болюче відчуття, що провокує, насамперед, емоційні та емоційно-вольові порушення з подальшою їх когнітивною переробкою;
– тривале медикаментозне лікування, що сприяє дестабілізації емоційної
сфери;
– песимістична оцінка тяжкості свого стану (рани, шрами, втрата привабливості (у тому числі й сексуальної), що унеможливлюють реалізацію наявних
раніше планів) і як наслідок – зміна якості життя);
– тривожні побоювання з приводу наслідків соматичного страждання
(у зв’язку з множинністю соматичних симптомів);
– зміна особистісної установки на соціальні цінності, порушення мотиваційної сфери, трансформація стратегії соціальної поведінки з відмовою від участі у праці та орієнтацією на хворобу і пільги.
Підсумком цих соціальних порушень є формування комплексу вразливості і
марності, що веде до прогресуючої соціальної дезадаптації.
Виходячи з отриманої в ході дослідження структури психічних розладів, з
урахуванням діючих клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія» розроблено «Уніфікований алгоритм поетапного лікування психічних розладів у військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції», що наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Уніфікований алгоритм поетапного лікування психічних розладів
у військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції
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Основним завданням розробленого комплексу була профілактика розвитку
периферичних проявів стресової ситуації, спрямована на зняття суб’єктивного
сприйняття стресу та зниження психофізіологічної реактивності, що нормалізує
співвідношення процесів збудження й гальмування центральної нервової системи.
Важливого складового комплексу лікувально-реабілітаційних заходів була
спадкоємність, яка залежала як від характеру отриманих ушкоджень, так і
психопатологічної симптоматики, з урахуванням біологічних, психологічних і
соціальних факторів у патогенезі виявлених порушень. Заходи здійснювалися
поетапно і базувалися на нижчезазначених принципах.
1. Максимально раннє по відношенню до початку перших проявів психічного розладу проведення психосоціальної реабілітації, яка починалася на будьякому етапі надання медичної допомоги за відсутності або відразу після припинення проявів психомоторного збудження.
2. Комплексне і спільне використання терапевтичного впливу, що включає:
а) фармакотерапію, спрямовану на зняття негативних стресових і постстресових домінант; припинення психомоторного збудження; активну корекцію
метаболічних порушень; відновлення водно-електролітного балансу; функцій
вегетативної нервової системи; поліпшення церебрального і кардіального кровообігу; загальнозміцнюючі лікування (вітамінотерапія, біологічно активні речовини), нормалізацію соматичного статусу. Перевага віддавалася монотерапії,
за необхідності пролонгованої в часі;
б) психотерапію як провідний метод лікувального впливу на всіх етапах лікування а соціальної реадаптації. Цей вид терапії застосовувався за спеціально
розробленою системою, яку ми детально опишемо в наступних публікаціях;
в) фізіотерапію – гіпербаричну оксигенацію (ГБО), озонотерапію (ОТ), лікувальну фізкультуру та ін.;
г) психофармакотерапію для лікування виявлених специфічних проявів непсихотичних психічних розладів: астенічних, тривожно-фобічних, астенодепресивних, астеноіпохондричних, істероїдних порушень.
3. Індивідуальний і диференційований підхід до вибору терапевтичної тактики з урахуванням таких параметрів:
а) типу і ступеня тяжкості психічних розладів у хворого;
б) патопсихологічної характеристики особистості хворого, включаючи преморбідні психологічні особливості;
в) внутрішньої картини хвороби постраждалого;
г) індексу тяжкості ураження, в якому враховуються характер отриманих
ушкоджень, наявність поєднаної та комбінованої травми і супутньої соматичної
патології.
4. Перманентність і послідовність проведених терапевтичних заходів на всіх
етапах надання медичної допомоги та реабілітації хворих.
5. Динамічність терапії, заснованої на поточній оцінці результатів лікування
з метою своєчасної корекції тактики лікування з катамнестичним аналізом ефективності застосовуваного комплексу терапевтичних заходів.
6. Проведення підтримуваних заходів або всієї програми профілактики і
корекції.
Третинна психопрофілактика полягає в попередженні несприятливих соціа
льних наслідків перенесеної психічної та бойової травми, хронічного перебігу
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психічних захворювань та інвалідизації хворих. Головна роль на цьому етапі відводиться соціальній реабілітації.
Психокорекційні методи підвищували стійкість до несприятливих психогенних впливів, коригували систему взаємовідносин особистості, пом’якшували
соматичні та вегетативні розлади, формували активну позицію хворого щодо
подолання хвороби, підвищували його роль у процесі реабілітації.
У період активної терапії лікувальні заходи застосовувалися відповідно до
особливостей психологічного стану - психологічна корекція (роз’яснювальна,
раціональна, непряма, короткострокова психотерапія і аутотренінг), психофармакотерапія.
Таким чином, подальша розробка, впровадження та вдосконалення стандартизованих заходів щодо медико-психологічної реабілітації військовослужбовців – учасників бойових дій важливі для підтримки бойової потужності нашої
армії, а кошти, які будуть вкладені у вирішення цієї наукомісткої проблеми, незрівнянно менші за ціну, яку заплатять збройні сили, самі військовослужбовці
та члени їх сімей за залишені без уваги й допомоги явища бойової психічної
травми та її відстрочених наслідків у вигляді ПТСР, і не тільки.
Запорукою успіху є дотримання деяких важливих моментів у роботі з постраждалими особами, а саме:
по-перше, це конкретність індивідуальної програми з її максимальним наближенням до реального життя особи;
по-друге, ця програма має гнучко, відкрито і вільно варіювати відповідно до
досягнень особи, незалежно від особистості куратора;
по-третє, вона має надавати можливість рефлексії результатів кожного кроку куратора й постраждалої особи, спрямованого на наближення до зазначеної
мети з урахуванням опанування (або відновлення) навичок соціальної компетенції особи.
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Резюме. В работе проанализировали данные распространённости и определена
структура психических и поведенческих расстройств у участников АТО, находящихся в
лечебных учреждениях МЗ Украины, за 2015 год, предложена концепция формирования
вышеуказанных расстройств, а также разработан унифицированный алгоритм оказания
специализированной медицинской помощи.
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Mental disorders in ATO participants and methods of correction
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Summary. In work presents the analysis of prevalence data, and determine the structure of
mental and behavioral disorders in participants ATO located in hospitals Ministry of Ukraine for
2015, proposed the concept of the formation of above mentioned disorders, and also developed
a unified algorithm for the provision of specialized medical care.
Keywords: ATO, mental disorders, structure correction.

193

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ,
ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ЗОНИ АТО
Степанова Є. І., Базика Д. А., Позниш В. А., Ярошенко Ж. С.,
Студеникина О. М., Вдовенко В. Ю., Леонович О. С., Гриценко Т. А.

Резюме. Різні екстремальні ситуації, стихійні лиха, техногенні катастрофи, збройні конфлікти мають виражений негативний вплив на стан здоров’я
та психіку постраждалих від них людей. Метою роботи було оцінити рівень
здоров’я та психоемоційний стан дітей, переміщених із зони бойових дій на
сході України.
Проведено комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження з оцінкою стану здоров’я та психоемоційної сфери 898 дітей - вимушених переселенців із зони бойових дій.
Діти, переміщені із зони бойових дій, мали низький рівень здоров’я. У переважної більшості з них (76%) було виявлено хронічні захворювання, а індекс
патологічної ураженості становив 4,7. При цьому 15,5% обстежених дітей
потребували не тільки амбулаторної, а й стаціонарної допомоги. У більшості
госпіталізованих дітей соматична патологія супроводжувалася розладами невротичного та астеновегетативного характеру, що значно погіршувало перебіг основного патологічного процесу та знижувало ефективність лікувальних
заходів. Відзначено суттєві комплексні порушення психоемоційної сфери у всіх
дітей з наявністю станів тривожності (100%), агресивності (95,7%), і виснаження (91,3%). Низький рівень здоров’я і висока частота порушень з боку психоемоційної сфери дітей, переміщених із зони АТО, вимагають розробки комплексної системи медико-психологічної реабілітації цих контингентів дитячого
населення.
Вступ. Наприкінці минулого та протягом нинішнього десятиріччя вчені із
Західної Європи, США, Японії та Росії досліджують наслідки збройних конфліктів в Югославії, Афганістані, Іраку, Анголі та інших країнах. У їх роботах
відмічається висока частота психологічних розладів у населення, яке перебуває
в зоні бойових дій [1-5].
Унаслідок подій, які відбуваються на Сході України, біля 2 млн мешканців
Луганської та Донецької областей були вимушені переселитися до інших регіонів України, майже третину з них складають діти, які все частіше стають жертвами збройних конфліктів [6; 7].
Різні екстремальні ситуації, стихійні лиха, техногенні катастрофи, збройні
конфлікти мають виражений негативний вплив на стан здоров’я та психіку постраждалих від них людей. Посттравматичні стресові розлади та розлади адаптації є найбільш частими і несприятливими формами психосоматичної патології
в осіб, які пережили життєво небезпечні ситуації. Вплив травматичних подій
розповсюджується не тільки на безпосередніх жертв, а й набагато ширше. Ефекти травматизації охоплюють їх сім’ї, оточення тощо. Головними особливостями
сучасних екстремальних подій, які склалися в Україні, є такі: від надзвичайних
подій потерпає безпрецедентно велика кількість громадян; події мають непрогнозований тривалий характер; негативного інформаційно-психологічного
впливу зазнає практично все населення країни [8; 9].
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Психотравмуюча ситуація, що склалася, зумовила зниження стресостійкості
населення, зростання агресивності та конфліктності одних, пасивності та астенізації інших, виникнення комплексу приреченості, для якого характерний песимізм в оцінці своєї життєвої перспективи [10; 11].
Найбільш уразливим контингентом постраждалого від бойових дій населення є діти.
Наголошується на необхідності розгортання педіатричних відділень у складі
військово-польових шпиталів для надання дітям медико-психологічної допомоги [12; 13].
Дослідження психічного здоров’я цивільних осіб, переміщених у зв’язку
збройним конфліктом, зосереджені, головним чином, на прямих наслідках впливу,
пов’язаного з війною, насильством і втратами [14 – 16]. У цій моделі не враховано
експозицію потужних стресових чинників, пов’язаних із самим переміщенням.
Інші дослідники висувають екологічну модель лиха, яка показує, що психосоматичне здоров’я біженців і шукачів притулку залежить не тільки від попереднього
впливу війни, але й від дії безлічі нинішніх стресових чинників [2].
Світове суспільство має досвід подолання негативних наслідків терористичних атак, військових конфліктів і техногенних катастроф. Проте ця проблема
завжди буде вельми актуальною, оскільки немає єдиного «рецепту» щодо її
вирішення. Необхідно враховувати культурні, релігійні, соціальні, економічні
особливості населення країни, де відбуваються надзвичайні чинників.
Таким чином, потрясіння, які переживає українське суспільство протягом
останніх років, украй складна політико-економічна ситуація зумовлюють необхідність медичної та психологічної допомоги як окремим дітям, так і цілим
соціальним групам.
Мета роботи: оцінити рівень здоров’я та психоемоційний стан дітей, переміщених із зони бойових дій на Сході України.
Організація та методи дослідження. За період 2014–2016 років у дитячій
поліклініці Національного наукового центру радіаційної медицини амбулаторно
обстежено 898 дітей – вимушених переселенців із зони бойових дій. За віком
діти розподілялися так: від 3 до 7 років – 27,8%; від 8 до 14 років – 60,0%; від
15 до 18 років – 12,2%.
Комплексне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження включало:
огляд дитини лікарями 12 спеціальностей (педіатр, кардіоревматолог, ендокринолог, гастроентеролог, невропатолог, пульмонолог, гематолог, офтальмолог,
отоларинголог, хірург, стоматолог, дерматолог). За потреби дитину консультували: психіатр, генетик, гінеколог. Обов’язковими лабораторними дослідженнями були: загальний аналіз крові, сечі, копрограма, біохімічні дослідження,
визначення показників клітинного та гуморального імунітету (за потреби панель імунологічних досліджень значно розширювалася). Обов’язковими інструментальними дослідженнями були УЗД щитовидної залози та органів черевної
порожнини, ЕКГ. За наявності показань проводилося УЗД малого таза, езофагогастродуоденоскопія, ехокардіографія, реовазографія, реоенцефалографія,
аудіометрія, рентгенографія. На підставі проведеного обстеження визначалася
група здоров’я.
130 дітей було обстежено та проліковано в умовах дитячих відділень клініки
ННЦРМ. У цих дітей, крім клініко-лабораторного та інструментального обсте-
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ження, проведено оцінку психоемоційної сфери з використанням тесту «неіснуюча тварина», який відноситься до невербальних методик.
Оцінка тесту проводилася згідно із загальноприйнятими у психології критеріями.
Малюнок «неіснуюча тварина» аналізувався відповідно до трьох симптомокомплексів – тривожності, нервово-психічної виснаженості та агресивності та
оцінювався шляхом нарахування балів.
Підрахунок здійснювався за принципом наявності ознаки (1) чи її відсутності (0).
Деякі із симптомів, такі як неакуратність малюнка, наявність у тварини захисних пристосувань оцінювались за системою 2, тобто відсутність-наявністьнадмірність ознаки. Кількісний аналіз доповнювався якісним.
Залежно від виразності проявів виділено три типи цих станів: високий, середній і низький.
Результати досліджень та їх обговорення. Результати комплексного клініко-лабораторного та інструментального обстеження показали, що серед
усіх 898 обстежених не виявлено жодної здорової дитини (І група здоров’я).
24% дітей мали функціональні відхилення з боку різних органів та систем (ІІ група
здоров’я). У 73% виявлялася хронічна соматична патологія (ІІІ група здоров’я),
при цьому у 2% дітей хронічні хвороби були в стадії загострення (ІV група
здоров’я), 1% дітей мали інвалідність (V група здоров’я).
Отже, у переважної більшості дітей було виявлено хронічні захворювання
(рис. 1).

Рис. 1. Розподіл дітей за групами здоров’я
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Аналіз показав, що в структурі патології перше місце посідали хвороби
органів дихання, друге – хвороби органів травлення, третє – хвороби крові та
кровотворних органів, четверте – хвороби очей та придаткового апарату, п’яте –
психічні розлади, шосте – хвороби кровообігу, сьоме – ендокринні хвороби.
У цілому ці хвороби становили 84%, інші стани зустрічалися значне рідше та
сумарно складали 16% (рис. 2).
Індекс патологічної ураженості в обстежених дітей дорівнював 4,7. Це означає, що в кожної дитини виявлялося по 2-5 хронічних хвороб, що свідчить про
низький рівень їх здоров’я.
Серед обстежених дітей 130 потребували стаціонарного лікування. До стаціонару найчастіше направлялися діти з патологією шлунково-кишкового тракту у
вигляді ерозивного ураження слизових оболонок стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки – 35,0%; хворобами ендокринної системи та обміну речовин –
20,0%, які були представлені патологією щитовидної залози та порушеннями
соматостатевого розвитку. 19,0% дітей мали суттєві відхилення з боку імунної
системи у вигляді вторинних імунодефіцитних станів. У 5% дітей діагностовано
хронічні неспецифічні хвороби органів дихання, переважно у вигляді бронхіальної астми. 7% дітей госпіталізовані з приводу суттєвих метаболічних порушень
у міокарді. 8% дітей було направлено до стаціонару з підозрою на наявність уроджених вад розвитку серцево-судинної системи, нирок, шлунково-кишкового
тракту. Слід підкреслити, що в усіх дітей, яких було госпіталізовано до клініки
ННЦРМ, перебіг основної патології супроводжувався різноманітними розладами невротичного та астеновегетативного характеру.
Результати дослідження психологічного стану дітей за тестом «Неіснуюча
тварина» показали, що майже всі діти мали комплексні порушення з боку психоемоційної сфери.
Так, стан тривожності реєструвався в усіх дітей (100%). При цьому високий рівень тривожності мали 47,8%, помірний – 38,9%, низький – 13,3%. Стан агресивності виявлявся у 95,7% дітей, з них високий рівень агресивності мали 50,0%, помірний – 40,9%, низький – 9,1%. Стан виснаження виявлявся у 91,3% дітей, з них високий рівень виснаження – у 38,1%, помірний – у 47,6%, низький – у 14,3% (рис. 3).
Висновок.
Діти, які переміщені у зони бойових дій, мають низький рівень здоров’я.
У більшості з них (76%) виявляються хронічні захворювання, а індекс патологічної ураженості складає 4,7%. При цьому 15,5% обстежених дітей потребують
не тільки амбулаторної допомоги, але й стаціонарного лікування.
У більшості дітей, які були госпіталізовані до стаціонару, соматична патологія супроводжувалася розладами невротичного та астеновегетативного характеру, що може значно погіршити перебіг основного патологічного процесу та
знизити ефективність лікувальних заходів.
Оцінка психоемоційної сфери дітей виявила наявність у переважної більшості з них станів тривожності (у 100%), агресивності (у 95,7%) та виснаження
(у 91,3%), при цьому високий рівень тривожності, агресивності та виснаження
виявлявся відповідно у 47,8%, 50,0% та 38,1%.
Низький рівень здоров’я та висока частота порушень з боку психоемоційної
сфери дітей, переміщених із зони АТО, вимагають розробки комплексної системи медико-психологічної реабілітації цих контингентів дитячого населення.
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Рис. 2. Структура патології, яка була виявлена при проведені
комплексного обстеження дітей у поліклініці ННЦРМ

Рис. 3. Частота і виразність порушень з боку психоемоційної сфери у дітей,
переміщених із зони бойових дій
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Медико-психологические проблемы детей, перемещенных из зоны АТО
Степанова Е. И., Базыка Д. А., Позныш В. А., Ярошенко Ж. С.,
Студеникина А. Н., Вдовенко В. Ю., Леонович А. С., Гриценко Т. А.
Резюме. Различные экстремальные ситуации, стихийные бедствия, техногенные
катастрофы, вооруженные конфликты, оказывают выраженное негативное влияние
на состояние здоровья и психику пострадавших от них людей. Целью работы было оценить уровень здоровья и психоэмоциональное состояние детей, перемещенных из зоны
боевых действий на Востоке Украины.
Проведено комплексное клинико-лабораторное и инструментальное обследование с
оценкой состояния здоровья и психоэмоциональной сферы 898 детей – вынужденных
переселенцев из зоны боевых действий.
Дети, перемещенные из зоны боевых действий, имели низкий уровень здоровья. У
подавляющего большинства из них (76%) выявлялись хронические заболевания, а индекс патологической пораженности составлял 4,7. При этом 15,5% обследованных
детей нуждались не только в амбулаторной, но и стационарной помощи. У большинства госпитализированы детей, соматическая патология сопровождалась расстройствами невротического и астеновегетативного характера, что значительно ухудшало течение основного патологического процесса и снижало эффективность лечебных
мероприятий. Отмечены существенные комплексные нарушения психоэмоциональной
сферы у всех детей с наличием состояний тревожности (100%), агрессивности (95,7%)
и истощения (91,3%) детей. Низкий уровень здоровья и высокая частота нарушений
со стороны психоэмоциональной сферы детей, перемещенных из зоны АТО, требуют
разработки комплексной системы медико-психологической реабилитации этих контингентов детского населения.

Medical and psychological problems of children, internally displaced
from the zone of anti-terrorist operation
Stepanova E., Bazyka D., Poznysh V., Yaroshenko J., Studenikina A.,
Vdovenko V., Leonovich A., Gritsenko T.
Summary. Various extreme situations, natural and man-made disasters, armed conflicts
have a pronounced negative effect on the health and state mentality of affected people. The
aim of work was to assess the level of health and psycho-emotional state of children internally
displaced from the war zone in eastern Ukraine.
To a complex clinical, laboratory and instrumental examination with the assessment of
health and psycho-emotional sphere were subjected 898 children internally displaced from the
war zone.
Children, internally displaced from the war zone had a low level of health. In the vast
majority of them (76.0%) chronic somatic diseases were identified and pathological affection
index was 4.7. At the same time 15.5% of the examined children needed not only outpatient
aid, but hospitalization as well. The majority of hospitalized children, have somatic diseases
accompanied by neurotic and asthenic-vegetative disorders, which significantly worsened the
main pathological process and reduced the effectiveness of therapeutic measures. Significant
complex disorders of the psycho-emotional sphere were noticed for all the children with the
manifestation of anxiety disorders in 100%, aggression – in 95.7%, and exhaustion – in 91.3%
of children. Low levels of health and a high frequency of disorders in the psycho-emotional
sphere of children internally displaced from the zone of anti-terrorist operation, require the
development of a comprehensive system of medical and psychological rehabilitation of these
contingents of the child population.
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КОНЦЕПЦІЯ НАДАННЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
Літус О. І., Ошивалова О. О.

Резюме. Останнім часом спостерігається істотне збільшення кількості
природних, техногенних і соціальних катастроф. Найбільшого матеріального
збитку і значних людських втрат завдають природні катастрофи, військові
конфлікти, а також техногенні катастрофи. Різко зріс рівень терористичних
загроз, військових конфліктів. Набирає обертів проблема масової міграції населення. Недостатній рівень надання дерматовенерологічної допомоги в зоні
надзвичайної ситуації зумовлений відсутністю спеціалізованих профільних
знань у лікарів і фахівців медицини катастроф, недостатньою координацією
з профільними фахівцями (центрами), нерівномірним доступом до медичної
допомоги.
Актуальність. Щодня у світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей, які можуть призвести або призводять до загибелі людей та (або) до значних матеріальних втрат.
Природні катастрофи, техногенні аварії, соціально-політичні колізії, на жаль,
є прикметою ХХ та початку ХХІ ст. Будь-яка надзвичайна ситуація викликає
необхідність мобілізувати для роботи з ліквідації її наслідків значні матеріальні,
фінансові та кадрові ресурси [1].
Надзвичайні ситуації (НС) пов’язані з необхідністю максимальної мобілізації можливостей учасників цих подій та зі значним погіршенням умов додержання гігієни, нормативів харчування, сну та відпочинку. Участь у таких подіях пов’язана з високою вірогідністю отримання травм, впливу як високих, так і
низьких температурних факторів. Учасники таких подій тривалий час перебувають у стресовому стані, що негативно впливає на різні ланки імунної системи,
тобто значно підвищує ризик виникнення низки захворювань, у тому числі й
захворювань шкіри [1; 8].
Серед шкірних захворювань в умовах надзвичайних ситуацій найвірогіднішими можна вважати: інфекційні та паразитарні ураження шкіри (піодермії, мікози, короста, педикульоз), токсико-алергічні захворювання (кропив’янка, токсикодермія), опіки та обмороження [8].
І хоча переважна більшість шкірних і венеричних захворювань не є по суті
небезпечними для життя, але їх виникнення та поширення у військових частинах знижує боєздатність і працездатність серед цивільного населення. Дерматологія та венерологія як спеціальність включає 613 нозологічних найменувань,
що складають 4,3% усіх хвороб, внесених до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям 10 перегляду. 80% цих хвороб відносяться до соціально небезпечних захворювань (наприклад, паразитарні
та інфекційні ураження, ІПСШ).
ІПСШ часто виникають у комбінації з іншими тяжкими соціально-небезпечними інфекціями – ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, вірусними гепатитами В, С, що
посилює їх негативний вплив на демографічні показники.
Із санітарно-статистичного звіту Росії в Першу світову війну 1914–1918 років випливає, що серед загальної кількості госпіталізованих військовослужбов-
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ців хворі дерматологічного профілю становили 8,0%, а серед осіб, які лікувалися
амбулаторно, – 15,5%. Причому більшість склали хворі на коросту та піодермії
при значному поширенні педикульозу. Про колосальну венеричну захворюваність свідчить той факт, що тільки на одному Західному фронті в російській
армії було близько 16 тис. венеричних хворих [1].
У роки Другої світової війни в структурі всіх легкохворих терапевтичного
профілю шкірні захворювання за частотою займали друге місце після інфекційних хвороб, випередивши хвороби органів дихання і травлення. Легкохворі дерматовенерологічного профілю склали майже чверть всіх пацієнтів, які проходили лікування в госпіталях для легкопоранених. Звертають на себе увагу санітарні втрати дерматовенерологічного профілю за весь період Другої світової війни,
які склали 14,7% від усіх санітарних втрат терапевтичного профілю. При цьому
перші два місця серед усіх захворювань шкіри належала піодермії та корості [4].
Аналіз захворюваності військовослужбовців 40-ї армії ЗС СРСР, які брали
участь у локальній війні в Афганістані 1979-1989 років показав, що в структурі
всіх санітарних втрат істотне місце належало шкірно-венеричним захворюванням (14,3%). Частка шкірно-венеричної захворюваності серед військовослужбовців об’єднаного угруповання військ РФ в Чеченській Республіці за період
військового конфлікту (1994–1996 рр.) станом 18,3%, друге місце після хірургічної патології. За звітами, у 60% поранених і хворих, що надходили в госпітальне
відділення, як супутнє захворювання реєструвався педикульоз. За період з грудня 1999 року до березня 2000 року серед усіх хворих, госпіталізованих у шкірновенерологічне відділення, переважали хворі на піодермію (45%), коросту (11%)
і дерматофітію (10%) [6].
Таким чином, з огляду на вищевикладене слід очікувати зростання шкірної
та венеричної захворюваності серед особового складу збройних формувань і серед цивільного населення в зоні ведення бойових дій і на прилеглих територіях.
Мета роботи. У зв’язку з цим актуальним завданням є наукове обґрунтування та розробка концепції медичного забезпечення хворих дерматовенерологічного профілю з урахуванням положень сучасної військово-медичної доктрини
країни.
Результати дослідження. Актуальність проблеми на теперішній час полягає
в необхідності у найкоротший термін повернення до виконання своїх обов’язків
військовослужбовців і осіб, які перебувають в умовах надзвичайних ситуацій.
На сьогодні в провідних країнах світу широко використовуються новітні технології для надання швидкої та ефективної медичної допомоги у військових умовах [5]. Так, для повітряних сил та армії США було створено ініціативну програму Army Knowledge Online – програма телеконсультацій, що надає підтримку
військовозобов’язаним лікарям, які за допомогою телеконсультації мають змогу
надіслати запит щодо певного захворювання та отримати відповідь від різних
спеціалістів упродовж 24 годин. Наприклад, окрім широко поширених дерматологічних хвороб (лейшманіоз, піодермія, короста, укуси павуків, грибкові, бактеріальні та вірусні інфекції), є й випадки загострення хронічних захворювань
пацієнтів, таких як псоріаз, ступінь тяжкості якого погіршується у військових
обставинах [7].
З урахуванням цього виникла потреба щодо організації дерматовенерологічної допомоги на різних рівнях. Згідно із Об’єднаною з доктриною медичного
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планування НАТО (AJMedP-1), яка засновується на багаторічному досвіді та
спеціально розробленій методиці «вивчення минулих помилок», медична допомога в умовах бойових дій має системно виконуватися групами спеціалістів на
різних етапах [7].
Вид медичної допомоги – це сукупність лікувально-профілактичних заходів,
встановлених для проведення на певному етапі медичної евакуації. Сучасна система лікувально-евакуаційного забезпечення населення в зонах НС і осередках
ураження воєнного часу передбачає надання таких видів медичної допомоги
ураженим: перша допомога, долікарська, перша лікарська, кваліфікована та спеціалізована медична допомога. Кожен вид медичної допомоги ураженим в НС
надається спеціально підготовленим персоналом у зазначеному місці, у встановлені терміни і в певному обсязі [1; 3].
Перша допомога (ПД) являє собою комплекс найпростіших заходів, виконуваних на місці ураження в порядку само та взаємодопомоги, а також особистим
складом рятувальних формувань, санітарних постів і санітарних дружин з використанням табельних і підручних засобів.
Метою ПД є усунення або послаблення дії вражаючого фактора на організм
людини, порятунок життя уражених, попередження розвитку небезпечних для
їхнього життя ускладнень, забезпечення евакуації до лікувального закладу [1; 2].
Оптимальним терміном надання ПД прийнято вважати 20-30 хв. з моменту
ураження.
Долікарську допомогу (ДД) надає середній медичний персонал (фельдшери
швидкої медичної допомоги та бригади долікарської допомоги служби медицини катастроф, а також середній медичний персонал рятувальних формувань і
збережених у вогнищі лікувальних установ). ДД являє собою комплекс медичних заходів, спрямованих на підтримку життєво важливих функцій організму,
попередження ускладнень та підготовку ураженого до евакуації [1].
Оптимальним терміном надання ДД прийнято вважати 1-2 години з моменту
ураження.
Перша лікарська допомога (ПЛД) – це комплекс лікувально-профілактичних заходів, виконуваних лікарями загальної практики, лікарськими бригадами
швидкої медичної допомоги та медичних загонів у зонах НС або в безпосередній близькості від них на першому етапі медичної евакуації.
Метою ПЛД є усунення наслідків ураження, безпосередньо загрожують
життю ураженого, попередження можливих ускладнень і підготовка постраждалих до евакуації в лікувальний заклад [1].
Залежно від терміновості надання заходи ПЛД поділяються на невідкладні й
ті, які можуть бути відстрочені.
Оптимальний час надання ПЛД - 4-5 годин.
На цьому етапі було б доцільним, на нашу думку, здійснення заходів з виявлення постраждалих у гострій і підгострій стадії дерматологічного захворювання
(опік, алергічна реакція, токсикодермія, набряк Квінке та інші), виявлення хворих з інфекційними та паразитарними захворюваннями шкіри, проведення заходів із запобігання поширенню інфекційних і паразитарних захворювань шкіри.
Кваліфікована медична допомога (КМД) являє собою комплекс лікувальнопрофілактичних заходів, виконуваних кваліфікованими лікарями (дерматологами, хірургами) в лікувальних установах з метою збереження життя ураженим,
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усунення наслідків ураження, попередження розвитку ускладнень і боротьби з
уже розвиненими ускладненнями. Заходи кваліфікованої медичної допомоги також поділяються на дві групи:
1) невідкладні заходи;
2) заходи, виконання яких може бути відкладено.
Оптимальні терміни надання КЛД – 6-12 годин після ураження [1].
На цьому етапі перед дерматовенерологічною службою стоять такі завдання:
проведення кваліфікованого сортування; надання кваліфікованої дерматовенерологічної допомоги; виявлення, підготовка та організація медичної евакуації
постраждалих, які потребують спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги; проведення протиепідемічних заходів в осередку (нотифікація партнерів,
заходи превенції і т. д.); консультативна допомога лікарям суміжних спеціальностей (хірургам, терапевтам, урологам, гінекологам, епідеміологам та іншим).
Кваліфіковане сортування – основний елемент цього виду допомоги, оскільки є основоположним для ефективного лікування, реабілітації та попередження
наслідків.
Спеціалізована медична допомога (СМД) – це комплекс діагностичних та
лікувально-профілактичних заходів, виконуваних лікарями-спеціалістами, з використанням спеціального обладнання та оснащення відповідно до характеру та
профілю ураження. Це вищий вид медичної допомоги, який носить вичерпний
характер. Вона повинна бути надана по можливості в ранні терміни, але не пізніше доби після отримання травми.
СМД ураженому населенню надається в лікувальних установах, які постійно
перебувають, або додатково розгорнутих у безпечних районах (у заміській зоні),
де здійснюється лікування уражених до кінцевих результатів і проведення реабілітаційних заходів. СМД може здійснюватися також лікарями-спеціалістами
польових (рухомих) госпіталів, розгорнутих у безпосередній близькості від осередків ураження, а також лікарями-спеціалістами бригад СМД [1,9].
На цьому етапі повинна надаватися спеціалізована дерматовенерологічна допомога, яка передбачена проведення таких заходів: повне клінічне обстеження;
специфічне обстеження, верифікація діагнозу, обстеження за допомогою параклінічних методів дослідження; спеціалізоване лікування до повного одужання
або ремісії, проведення реабілітаційних заходів, надання спеціалізованими медичними установами організаційної та методичної допомоги так званим неурядовим організаціям в їх роботі з групами підвищеного ризику.
З огляду на вище наведене, пропонуємо основні принципи організації дерматовенерологічної допомоги населенню при НС:
1. Служба дерматовенерологічної допомоги в екстремальних умовах має
бути організована за зразком служби медицини катастроф. На всіх рівнях сили
і засоби служби дерматовенерологічної допомоги повинні створюватися на базі
медичних установ охорони здоров’я.
2. Трьохетапна система організації дерматовенерологічної допомоги постраждалим у НС аналогічна з принципом роботи екстреної медичної допомоги.
3. Медичне сортування має стати одним з основоположних принципів надання екстреної дерматовенерологічної допомоги постраждалим у НС.
4. Своєчасність, безперервність і ефективність надання дерматовенерологічної допомоги.
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5. Правова відповідальність і юридична захищеність фахівців, які беруть участь
в організації та наданні дерматовенерологічної допомоги постраждалим у НС.
6. Підготовка населення до можливих катастроф і його навчання діям в умовах НС.
Необхідність швидкого реагування на НС, що виникають, і забезпечення адекватної дерматовенерологічної допомоги, інформаційної підтримки та
координації дій вимагають створення міжнародного некомерційного центру
«DISASTER DERMATOLOGY» дерматовенерології катастроф, який об’єднає
провідних світових фахівців з дерматовенерології та суміжних фахівців.
Основними завданнями Міжнародного координаційного центру (МКЦ)
будуть:
– організація та здійснення медико-епідеміологічного забезпечення;
– організація та забезпечення екстреної та планової консультативної дерматовенерологічної допомоги населенню;
– організація телемедичних консультацій з вузькопрофільними фахівцями і
центрами;
– організація заходів з підтримки санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
– організація профілактики та боротьби з інфекціями, що передаються статевим шляхом;
– забезпечення поетапної медичної допомоги в спеціалізованих медичних
установах, своєчасне транспортування та евакуація потерпілих (наприклад, з
тяжкими опіками);
– організація міждисциплінарної взаємодії;
– створення та раціональне використання резервів медичного, фармацевтичного, спеціального та санітарно-господарського майна та забезпечення їм
медичних пунктів та установ.
Для виконання основних завдань МКЦ необхідно створити нормативні документи (Guidelines) з екстремальної дерматовенерології з виділення основних
нозологій, розробкою протоколів надання дерматологічної допомоги з урахуванням правила 3/3:
– три рівні надання допомоги (в осередку / проміжний госпіталь / спеціалізована установа);
– три рівні спеціалістів (волонтер, парамедик / лікар медицини катастроф,
загальної практики / дерматовенеролог).
Одними з основних завдань МКЦ треба вважати контроль за забезпеченням
і дотриманням санітарно-епідемічного режиму в зоні НС, ефективну боротьбу з
інфекціями шкіри. Програма реалізації цих завдань включає: гігієнічні вимоги
до умов праці медичного персоналу; вимоги до правил особистої гігієни хворих,
медичного і обслуговуючого персоналу лікувального закладу; санітарно-гігієнічний режим структурних підрозділів установи; попередження професійних
заражень; організацію заходів з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій;
своєчасне виявлення хворих з інфекційними захворюваннями; локалізацію вогнищ інфекції, визначення контактних осіб, їх медичне обстеження і спостереження; санітарно-освітню роботу; навчання медичного персоналу з питань профілактики внутрішньо-лікарняної інфекції; роботу лікувально-профілактичних
установ у період епідемії.
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Упровадження концепції медичного забезпечення хворих дерматовенерологічного профілю з урахуванням положень сучасної військово-медичної
доктрини країни та реалізація програми DISASTER DERMATOLOGY дасть
короткострокові та довгострокові очікувані результати. Короткостроковими
результатами можна вважати: доступ до висококваліфікованої дерматологічної
допомоги в режимі реального часу та отримання екстреної консультації в форматі «second opinion», консиліуму, залучення суміжних фахівців. Довгострокові
результати будуть представлені:
– поліпшенням рівня надання екстреної дерматологічної допомоги в осередку катастрофи і на всіх рівнях руху пацієнта;
– розробкою стандартів надання дерматологічної допомоги із найбільш поширеними патологіями, пов’язаними з екстремальними станами;
– зниженням смертності та захворюваності від інфекційних хвороб;
– активною участю в міждисциплінарних групах екстреної медицини, поліпшенням взаємодії з лікарями інших спеціальностей;
– поліпшенням розподілу ресурсів у регіонах з недостатнім рівнем доступу
до медичної та дерматовенерологічної допомоги;
– навчанням дерматологів основам медицини катастроф і невідкладних станів у дерматології.
Висновок. Актуальною проблемою залишається наукове обґрунтування напрямів удосконалення нормативно-правової бази надання медичної допомоги
дерматовенерологічним хворим в умовах НС, розробки конкретних заходів переорієнтації на ліквідацію медико-санітарних втрат НС, об’єднання зусиль фахівців з дерматовенерології різного відомчого підпорядкування, запровадження
сучасного медичного менеджменту.
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Концепция предоставления дерматовенерологической помощи
пострадавшим при чрезвычайных ситуаціях
Литус А. И., Ошивалова Е. А.
Резюме. В последнее время наблюдается существенное увеличение количества
природных, техногенных и социальных катастроф. Наибольший материальный ущерб
и значительные человеческие потери приносят природные катастрофы, военные
конфликты, а также техногенные катастрофы. Резко возрос уровень террористических угроз, военных конфликтов. Набирает обороты проблема массовой миграции
населения. Недостаточный уровень оказания дерматовенерологической помощи в зоне
чрезвычайной ситуации обусловлен отсутствием специализированных профильных
знаний у врачей и специалистов медицины катастроф, недостаточной координацией
с профильными специалистами (центрами), неравномерным доступом к медицинской
помощи в современном мире.

STI concept of providing assistance to victims in emergencies
Litus O., Oshivalova O.
Summary. There has been a significant increase in the number of natural, technological
and social disasters. The largest property damage and significant loss of life brings natural
disasters, military conflicts and man-made disasters. Sharply increased level of terrorist threat
of military conflict. Picking up the problem of mass migration. Lack of STI providing assistance
in the area of emergency due to the lack of relevant specialized knowledge of physicians and
specialists disaster medicine, lack of coordination with relevant experts / centers unequal access
to health care in the world.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І СТАН САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО
ТА ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО. РОЛЬ І МІСЦЕ САНІТАРНОЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)
Литовка С. Л., Ізюмнікова Т. Г., Біляк Р. М., Шариш С. Л.,
Петренко В. А.

Резюме. У статті розглядаються питання організації роботи закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України,
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення військ на території проведення антитерористичної операції. Описано заходи, які проводяться
епідеміологами, гігієністами та бактеріологами зі складу пересувних санітарно-епідеміологічних груп з метою недопущення виникнення та розповсюдження
серед військовослужбовців спалахів інфекційних захворювань і масових неінфекційних отруєнь. Акцентується увага на ролі та місці санітарно-епідеміологічної служби в системі медичного забезпечення військовослужбовців.
Ключові слова: санітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони
України, санітарно-гігієнічне та протиепідемічне забезпечення.
Вступ. У 2014 році Україна та її Збройні Сили виявились втягнутими у
збройний конфлікт на власній території. Однією з найважливіших проблем в
умовах ведення бойових дій є забезпечення санітарно-протиепідемічного благополуччя військ (сил).
Стан санітарно-протиепідемічного забезпечення, проблемні питання виконання протиепідемічних заходів у системі медичного забезпечення в антитерористичній операції (далі – АТО) вже неодноразово аналізувалися та висвітлювалися на службових нарадах, зборах керівного складу медичної служби, конференціях та у спеціалізованих виданнях [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства оборони бере безпосередню участь у проведенні антитерористичній операції на сході України. Фахівцями надається кваліфікована допомога в організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення з метою недопущення погіршення епідемічної ситуації.
Метою роботи є аналіз стану санітарно-гігієнічного та протиепідемічного
забезпечення військ на території проведення антитерористичної операції, визначення місця санітарно-епідеміологічної служби в системі медичного забезпечення військовослужбовців, оцінка ефективності застосування пересувних санітарно-епідеміологічних груп у районі проведення антитерористичної операції.
Об’єкт дослідження: система санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням вимог санітарного законодавства та протиепідемічним забезпеченням у військах.
Предмет дослідження: організація санітарно-епідеміологічного нагляду
військ на території проведення антитерористичної операції.
Методи досліджень: аналітичний, системного підходу.
Матеріали досліджень: чинні нормативно-правові акти та керівні документи щодо організації санітарно-протиепідемічного забезпечення військ у польових умовах, оперативна інформація.
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Результати та їх обговорення. Державна санітарно-епідеміологічна служба
Міністерства оборони бере безпосередню участь у проведенні антитерористичній операції на сході України. Фахівцями надається кваліфікована допомога в
організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення з метою
недопущення погіршення епідемічної ситуації.
Організація роботи
Для забезпечення санітарного благополуччя в районах проведення антитерористичної операції робота санітарно-епідеміологічної служби Міністерства
оборони України організована та проводиться за основними напрямами.
Оперативне реагування на зміни санітарно-гігієнічної та протиепідемічної
обстановки здійснюється за територіальним принципом. Відповідальним визначене регіональне санітарно-епідеміологічне управління (м. Харків). Цим управлінням виконується щоденний моніторинг донесень від начальників медичних
служб оперативно-тактичних угруповань і базових таборів щодо санітарно-гігієнічної та епідемічної обстановки в районах проведення антитерористичної
операції. Та в разі реєстрації навіть поодиноких випадків інфекційних захворювань, що можуть вплинути на боєздатність військ, проводиться виїзд фахівця
в осередок. Основним завданням для такого спеціаліста є найбільш ефективна
робота з проведення комплексу протиепідемічних заходів, спрямованих на локалізацію осередку та впливу на механізм передачі від одного військовослужбовця
до іншого. Також під час таких виїздів вирішуються нагальні питання щодо взає
модії між цивільними закладами охорони здоров’я та військовими частинами,
розташованими в безпосередній близькості, допомоги з проведення досліджень
води на відповідність вимогам ДСТУ, якості харчових продуктів і періодичних
обстежень працівників харчування.
Відрядження фахівців різних регіональних управлінь здійснюється на
термін від декількох тижнів до місяця. До основних завдань роботи входить налагодження тісної взаємодії з командуванням і медичною службою оперативно-тактичних угруповань (далі – ОТУ) стосовно попередження, найбільш раннього виявлення і, відповідно, реагування на погіршення епідемічної ситуації,
що може призвести до втрати боєздатності. Виїзд фахівців здійснюється у всі
ОТУ. Крім того, обов’язковими є питання отримання достовірної та об’єктивної
інформації від цивільних закладів охорони здоров’я щодо епідемічної ситуації
серед населення.
У випадках виявлення інфекційних захворювань проводиться обов’язковий
комплекс протиепідемічних заходів з метою недопущення розповсюдження
серед усього особового складу: ізоляція, активне виявлення, визначення групи
контактних осіб, госпіталізація, проведення профілактичних оглядів та опитувань, а також санітарно-просвітницька робота. Саме ці заходи, що проводяться
санітарно-епідеміологічною службою Міністерства оборони, дозволяють уникнути спалахів інфекційних захворювань і масових харчових отруєнь. Під час
проведення АТО реєструвались тільки поодинокі та групові випадки захворювань на ГРВІ, тонзиліти, гострі кишкові інфекції, які епідемічно не були між
собою пов’язані.
Пересувні санітарно-епідеміологічні групи – групи, що комплектуються
декількома фахівцями санітарно-епідеміологічної служби. Цей мобільний підрозділ виконує всі основні функції санітарно-гігієнічної лабораторії:
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• відбір, доставка проб і проведення лабораторних досліджень у польових
умовах на наявність збудників інфекційних захворювань (у тому числі особливо
небезпечних);
• експертиза продовольства, питної води, джерел водопостачання та інших
об’єктів зовнішнього середовища на забруднення радіоактивними, отруйними
та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами і надання висновків про можливість їх використання для потреб населення;
• організація та контроль проведення дезактивації, дегазації та заключної
дезінфекції;
• проведення санітарної обробки особового складу та населення, камерної
обробки одягу, особистих речей тощо;
• оцінка санітарно-епідеміологічної обстановки та прогноз її розвитку;
• організація та здійснення кваліфікованих санітарно-протиепідемічних
(профілактичних) заходів;
• розробка рекомендацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення й особового складу аварійно-рятувальних формувань,
які беруть участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, і контроль їх виконання;
• моніторинг інфекційної та масової неінфекційної захворюваності, своє
часне надання інформації керівництву про зміну санітарно-епідеміологічної
обстановки та заходів щодо її стабілізації;
• підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, допущених при ліквідації санітарно-епідеміологічних наслідків.
еби також можуть виконуватись інші завдання відповідно до компетенції.
Пересувні групи працюють в ОТУ Маріуполя та Луганська.
Склад групи
1. Лікар-гігієніст (лікар-епідеміолог)
2. Лікар-бактеріолог
3. Санітарний інструктор – дезінфектор для роботи з котлами з підвищеним тиском (ДДА, ДДП)
4. Водій
5. Лабораторія медична польова (ЛМП) на базі автомобіля ЗИЛ-131
6. Дезінфекційно-душовий автомобіль ДДА-3 (на базі ЗИЛ-131)

Лабораторні дослідження, що проводяться фахівцями в польових умовах,
дозволяють контролювати якість питної води, правильність проведення дезінфекційних заходів на об’єктах харчування, а також своєчасно обстежувати декретовані контингенти (кухарі та медичний персонал) на наявність небезпечних
інфекційних захворювань. У випадках виявлення проводиться обов’язкова профілактична робота – повторна дезінфекція об’єктів, перехлорування води або
санація декретованих осіб.
Роль і місце санітарно-епідеміологічної служби в системі медичного
забезпечення військ (сил)
Для найбільш дієвої роботи було визначено основні елементи діяльності, а
саме – розташування та підпорядкування. Фахівці санітарно-епідеміологічної
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служби відряджаються для залучення до сил проведення антитерористичної
операції з підпорядкуванням безпосередньо із загальних питань – керівнику ОТУ, з питань за спеціальністю визначено систему роботи з вертикаллю за
основними напрямами діяльності: епідеміологічним, санітарно-гігієнічним і
лабораторним. Це дозволяє оперативно надавати нормативно-правову допомогу
фахівцю профілю, задіяному в зоні АТО. Взаємодія з медичною службою дозволяє вчасно отримувати інформацію щодо епідемічної ситуації та будь-яких
проблем у санітарно-гігієнічному забезпеченні військ.
На сьогодні сумісними зусиллями вдалося досягнути наступного:
1. Налагоджений взаємозв’язок з установами державної санітарно-епідеміо
логічної служби України, Держпродспоживслужбою та з закладами охорони
здоров’я Міністерства охорони здоров’я України в районах проведення антитерористичної операції щодо своєчасного отримання інформації щодо епідемічної
ситуації серед цивільного населення.
Здійснюється постійний моніторинг епідемічної ситуації серед цивільного
населення Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Також фахівцями епідеміологічного та санітарно-епідеміологічного відділів налагоджено зв’язок з Державною санітарно-епідеміологічною
службою України щодо проведення лабораторних досліджень на базі останніх.
Протягом 2014 - 2016 років на лабораторній базі Державної санітарно-епідеміологічної служби України (за домовленістю через фахівців санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України) неодноразово проводились дослідження води, відібраної з джерел водопостачання базових таборів сил АТО,
на відповідність вимогам ДСТУ.
Ця співпраця дозволила об’єктивно оцінити стан низки джерел водозаборів,
які використовуються для потреб розташування військ у зоні АТО, а також визначитися щодо точок водозабору та проводити моніторинг якості води, особливо в спекотний період.
2. Налагоджено оперативний зв’язок із цивільними закладами охорони
здоров’я, до яких надходили на лікування інфекційні хворі – військовослужбовці військових частин, задіяних в АТО. Це дозволило оперативно отримувати
об’єктивну інформації про інфекційних хворих, епіданамнез, результати додаткових лабораторних обстежень хворих та приймати рішення щодо подальшого
проведення або призупинення протиепідемічних заходів. Також фахівцям епідеміологічного відділу 108 регіонального санітарно-епідеміологічного управління
вдавалося дистанційовано вирішувати питання щодо додаткового обстеження
військовослужбовців з інфекційною патологією, які перебували на лікуванні в
цивільних закладах охорони здоров’я.
3. Перебуваючи в службових відрядженнях у місцях розташування військ
в АТО, фахівці епідеміологічного та санітарно-епідеміологічного відділів не
обмежувались виконанням функцій контролю за проведенням протиепідемічних заходів, а активно проводили заходи із санітарно-гігієнічного виховання з
митою покращення умов розташування, харчування, водопостачання, організації лазнево-прального обслуговування особового складу.
4. У зв’язку з проблемами в організації та проведенні лазнево-прального
обслуговування особового складу, які виникли на початку АТО, особовий склад
епідеміологічного відділу разом із штатною технікою був залучений до органі-
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зації гігієнічного миття особового складу військових частин, задіяних в АТО.
У період з травня по червень 2014 р. силами медичної групи дезінфекції регіо
нального санітарно-епідеміологічного управління (м. Харків) та штатної техніки було проведено гігієнічне миття понад 2900 військовослужбовців. Також
особовий склад медичної групи дезінфекції активно залучався до проведення
дератизаційних заходів у грудні 2015 року, січні та липні 2016 року.
Не тільки організація контролю за проведенням профілактичної дезінфекції
на об’єктах базових таборів, а й безпосередня участь у проведенні фахівців санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України дозволили організувати проведення профілактичної дезінфекції на належному рівні.
5. Зважаючи на практичну діяльність фахівців РСЕУ в місцях розташування
військ в АТО фахівцями епідеміологічного та санітарно-епідеміологічного відділів
у ході виконання завдань за призначенням в роботу впроваджено такий принцип
роботи: виявив недолік – приклади максимум зусиль для його усунення на місці.
Висновок.
Проведені на початку АТО невідкладні санітарно-протиепідемічні заходи
з організації у військах були своєчасними, адекватними та ефективними й дозволили виконати поставлені завдання щодо недопущення виникнення та розповсюдження серед військовослужбовців спалахів інфекційних захворювань і
масових неінфекційних захворювань.
Діяльність пересувних санітарно-епідеміологічних груп у районі проведення антитерористичної операції на сьогодні можна визнати задовільною.
Для забезпечення якісного проведення лабораторних досліджень лікарямибактеріологами зі складу пересувних санітарно-епідеміологічних груп необхідно переглянути укомплектованість лабораторій медичних польових (ЛМП)
необхідним обладнанням і витратними матеріалами, забезпечити лабораторії
тестовими системами для проведення досліджень прискореними методами.
Для формування дієвої системи санітарно-епідеміологічного нагляду у військах у воєнний час та на випадок надзвичайних ситуацій потребує доопрацювання нормативно-правової бази та відповідного питання фінансового та матеріального забезпечення.
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Организация и состояние санитарно-гигиенического
и противоэпидемического обеспечения войск (сил) при проведении
АТО. Роль и место санитарно-эпидемиологической службы
в системе медицинского обеспечения войск (сил)
Литовка С. Л., Изюмникова Т. Г., Беляк Р. М., Шариш С. Л.,
Петренко В. А.
Резюме. В статье рассматриваются вопросы организации работы учреждений
государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства обороны
Украины, санитарно-гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск на
территории проведения антитеррористической операции. Описать мероприятия,
проводимые специалистами-эпидемиологами, гигиенистами и бактериологами, из состава передвижных санитарно-эпидемиологических групп, с целью недопущения возникновения и распространения среди военнослужащих вспышек инфекционных заболеваний
и массовых неинфекционных отравлений. Акцентируется внимание на роли и месте
санитарно-эпидемиологической службы в системе медицинского обеспечения военнослужащих.
Ключевые слова: санитарно-эпидемиологическая служба Министерства обороны
Украины, санитарно-гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение.

Organization and state sanitary and anti-epidemic support of troops
(forces) during ATO. Role and place sanitary-epidemiological services
in the health care system of troops (forces)
Lytovka S., Izyumnikova T., Biliak R., Sharysh S., Petrenko V.
Summary. The article deals with the organization of the institutions of state sanitary
and epidemiological service of the Ministry of Defense of Ukraine concerning sanitary and
epidemiological support of troops on the territory of the counterterrorist operation. Expressed
events held by specialists epidemiologists, hygienists and bacteriologists from the mobile
sanitary-epidemiological groups in order to prevent the emergence and spread of military
outbreaks of infectious diseases and mass noninfectious poisoning. Attention is focused on the
role and place of health service in the system of medical support troops.
Keywords: Sanitary and Epidemiological Service of the Ministry of Defense of Ukraine,
sanitation and anti-epidemic security.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОТИЕПІДЕМІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ У РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АТО, ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
Литовка С. Л., Рожков А. В., Дядюк І. П., Луценко О. В.
Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО України

Резюме. У статті розглядаються проблеми протиепідемічного забезпечення військовослужбовців під час антитерористичної операції, а також причини,
що призвели до їх виникнення. Висвітлюються заходи, що вживаються Міністерством оборони України для поліпшення стану протиепідемічного забезпечення військ. Акцентується увага на необхідності опрацювання та затвердження базових нормативно-правових актів щодо забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя військовослужбовців під час кризових ситуацій в
особливий період. Запропоноване можливі шляхи вирішення проблемних питань
у забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя військ.
Ключові слова: протиепідемічне забезпечення, санітарні вимоги, особиста
гігієна.
Вступ. У 2014 році Збройні Сили України та держава вперше за роки існування зіткнулися з проблемою збройного конфлікту, в якому в умовах реального
ведення бойових дій, а не в умовах навчань, необхідно вирішувати проблеми
забезпечення життєдіяльності військ. Одним з найважливіших елементів забезпечення військ є їх протиепідемічне забезпечення, виконання навіть в умовах
польового розташування, розташування в умовах бойового зіткнення, позиційного протистояння основних гігієнічних вимог та протиепідемічних заходів.
Стан протиепідемічного забезпечення, проблемні питання виконання протиепідемічних заходів у системі медичного забезпечення в антитерористичній
операції (далі – АТО) вже неодноразово аналізувалися та висвітлювалися на
службових нарадах, зборах керівного складу медичної служби, конференціях та
в спеціалізованих виданнях [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Вжиті Міністерством оборони України (далі – МО України) та органами управління медичним забезпеченням різних
рівнів заходи суттєво впливають на поліпшення стану протиепідемічного забезпечення військ, проте багато проблемних питань залишається невирішеними, а
розвиток подій ставить нові завдання.
Метою роботи є аналіз сучасного стану протиепідемічного забезпечення
військ під час АТО та висвітлення наявних проблем забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя військових контингентів, залучених до виконання
завдань за призначенням у районі проведення АТО на території Донецької та
Луганської областей, а також визначення напрямів і шляхів їх вирішення.
Об’єкт дослідження: система протиепідемічного забезпечення військ.
Предмети дослідження: організація протиепідемічного забезпечення військ
під час АТО.
Методи досліджень: бібліосемантичний, аналітичний, системного підходу.
Матеріали досліджень: чинні нормативно-правові акти та керівні документи з організації протиепідемічного забезпечення як елемента медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань, матеріали науково-практич-
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них конференцій, зборів керівного складу медичної служби, наукові публікації
за темою, оперативна інформація щодо санітарного нагляду.
Результати та їх обговорення. З початку 2014 р. війська ЗС України та інших військових формувань залучені до проведення бойових завдань за призначенням у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.
Розташування
Загальновідомо, що особливістю бойових дій у районі проведення АТО є ведення операції не єдиним повноцінним фронтом, а за окремими напрямками,
які мають значення в розташуванні військ у непристосованих, непідготованих
умовах та групами невеликої чисельності на взводних опорних пунктах, блокпостах, що унеможливлює належне виконання гігієнічних вимог. Військовослужбовці розміщуються в наметах, землянках, пристосованих приміщеннях, не
призначених для розташування людей спорудах.
Усе це призводить до невиконання вимог керівних документів Міністерства
оборони України щодо умов польового розташування військ, а саме наказу Міністра оборони України від 22 червня 2001 року № 210 «Санітарні вимоги щодо
організації розміщення, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ (сил) на полігонах (у таборах)» [7].
Так, при розташуванні військ не виконуються гігієнічні вимоги до площі та
обсягу повітря в приміщеннях, де розташовані військовослужбовці, має місце
скупчення, що створює умови до розповсюдження інфекційних захворювань
особливо в холодну пору року, через відсутність якісного провітрювання.
В умовах ведення активних бойових дій при передислокації з одного місця
на інше немає можливості розгортати навіть намети, і військовослужбовці вимушені розташовуватися в непристосованих спорудах без ліжок та відповідних
умов (нари, настили тощо).
Особиста гігієна
Окремою актуальною проблемою є польові туалети й недбале ставлення командування до формування достатньої їх кількості належного обладнання, що
може призвести до забруднення території таборів. Також важливим, особливо
в теплу пору року, є проведення обслуговування туалетів, а саме їх дезінфекція,
присипання шаром ґрунту після активного використання та застосування дезінсекційних препаратів з метою попередження виплоду комах. Наразі склалася ситуація, коли постачання препаратами для проведення профілактичної дезінфекції
покладено на комунально-експлуатаційні заклади, які не мають у своєму складі
відповідних фахівців, медична служба не здійснює постачання за цим напрямом.
У складі медичних підрозділів фахівці – дезінфектори скорочені за час реформування, і тому виникає ситуація, що у військових частинах немає ані фахівців, ані
препаратів для профілактичної дезінфекції, ані навіть розуміння необхідності проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації, через що складаються передумови
для розповсюдження інфекційних захворювань у військових колективах.
Забезпечення майном
Суттєвою проблемою є питання речового забезпечення, а саме виконання
статутних вимог щодо зміни натільної та постільної білизни, рушників для вмивання та лазневих рушників. Багато військовослужбовців, насамперед призваних на військову службу по мобілізації, мають свою власну натільну білизну,
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термобілизну, яку використовують, не здійснюючи своєчасної заміни, що призводить до хвороб шкіри, створює умови для розповсюдження корости або навіть педикульозу. Забезпечення постільною білизною, особливо у відділених від
базових таборів підрозділах, украй недостатнє, часто військовослужбовці використовують спальні мішки взагалі без постільної білизни.
При розташуванні військовослужбовців у польових умовах часто немає польових умивальників, недостатньо технічних засобів підвозу та зберігання води,
а тому вода для господарсько-побутових потреб зберігається в пристосованій тарі
(наприклад, у використаних пляшках з-під бутильованої води), знезараження води
не проводиться. Та й при використанні табельних засобів підвозу та зберігання
води не виконуються вимоги щодо проведення очистки та дезінфекції ємностей,
знезараження запасів води, що призводить до виникнення поодиноких і групових випадків кишкових інфекцій. Прикладом є групова захворюваність у багатьох
підрозділах частин антитерористичного центру в 2014 році через не проведення
якісної очистки та знезараження ємностей зберігання води для господарсько-побутових потреб, коли при відповідності води гігієнічним вимогам у місті відбору
її якість змінювалась при зберіганні до небезпечної. Ліквідувати наслідки вдалося завдяки цільовому заходу, проведеному фахівцями санітарно-епідеміологічної
служби з очистки й дезінфекції ємностей та знезараження запасів води.
З метою підвозу води для господарсько-побутових потреб часто використовують непризначену для цього техніку. Так, у районі проведення АТО з цією метою
використовують авторозливальні станції (АРС) служби РХБ-захисту, які за своїми
конструктивними особливостями призначені не для підвозу води для господарсько-побутового водопостачання, а для підвозу технічної води для миття техніки.
Окремим питанням є невиконання службами тилу заходів забезпечення безпечності води для господарсько-побутових потреб. ЇЇ знезараження фактично
здійснюють представники медичної служби, які зрозуміють важливість забезпечення епідемічної безпеки води.
Відсутність гігієнічної освіченості стосовно епідемічної безпеки води призводить до того, що посадові особи військових частин на свій розсуд розподіляють
запаси води на питні та технічні потреби враховуючи, що миття посуду, купання,
ранковий туалет – «технічна вода», і лише для пиття вода повинна бути безпечною.
Усе викладене вище й є основною причиною виникнення та розповсюдження кишкових захворювань з реалізацією водного шляху передачі збудника.
Харчування
Епідемічно значущим є питання виконання санітарно-гігієнічних вимог в
організації харчування особового складу, в розрізі якого постають проблеми забезпечення одноразовим посудом, який після застосування утилізується, або забезпечення якісного миття посуду багаторазового використання з розгортанням
пунктів миття кухонного посуду при пунктах харчування, створення пунктів
миття індивідуальних казанків військовослужбовців.
В організації харчування недоліками, що створюють небезпеку епідемічних
ускладнень, є насамперед порушення вимог при транспортуванні продовольства
в непристосованих для цього транспортних засобах, відсутність холодильного
обладнання для зберігання продуктів, які швидко псуються, та порушення правил товарного сусідства при зберігання продуктів харчування у сховищах, на
складах, через що здійснюється контамінація збудниками хвороб продуктів, які
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не підлягають термічній обробці, а саме хліба, масла, сиру.
Окремим питання є невиконання продовольчою службою вимог щодо здійснення повноцінних і всебічних медичних обстежень кухарського складу з
оформленням на кожного кухаря особистої медичної книжки (Форма 1-ОМК),
що призводить до допуску до роботи кухарями осіб, які не обстежені й можуть
бути носіями збудників інфекційних захворювань, хворими небезпечними хворобами або навіть туберкульозом. У деяких окремо розташованих невеличких
підрозділах навіть до роботи кухарями залучаються особи , які не тільки не пройшли обстеження, а взагалі не мають відповідної підготовки.
Основною причиною перелічених недоліків є недостатність щоденного
контролю за вказаними питаннями з боку посадових осіб військових частин,
командування, які вважають, що питання розташування, харчування, водопостачання, всього тилового забезпечення, не спрямованого на виконання безпосередньо бойових завдань, є другорядним та не потребує уваги, забуваючи про
те, що ці напрями забезпечення є гарантом боєздатності військ, адже хворий
військовослужбовець не здатний виконувати завдання.
У польових умовах розташування особового складу актуальним є питання захищеності запасів продовольства, житлових приміщень від гризунів, проведення дератизаційних заходів. Гризуни є чинником перенесення багатьох природно-осередкових захворювань, зокрема лептоспірозу, сказу. Відсутність компактного розміщення
військових частин призводить до ускладнення проведення дератизаційних заходів,
а знаходження військових частин у районах бойового зіткнення – до неможливості
залучення сил та засобів цивільних структур для проведення дератизації.
Також слід зазначити, що наказ Міністра оборони від 22 червня 2001 року
№ 210 «Санітарні вимоги щодо організації розміщення, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ (сил) на полігонах (у таборах)»
[7] був виданий з метою регулювання умов розташування, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ саме в умовах полігонів та в
умовах реального ведення бойових дій. У багатьох випадках взагалі неможливо
виконати його вимоги (прикладом є вимоги щодо туалетів – тільки з обладнаними септиками, до збору сміття – у контейнери, встановлені на бетонованих
майданчиках тощо). Водночас наказу, який би регламентував розташування в
польових умовах при проведенні дій в умовах реальних бойових дій з урахуванням відсутності інфраструктури, притаманної для полігонів, наразі не існує.
Шляхи вирішення
Шляхами вирішення зазначених питань, усунення вказаних недоліків є, насамперед, бажання командування військових частин забезпечити належні умови життя особового складу та їх безпеку не тільки від засобів ураження особового складу
супротивником, але й в епідемічному плані, та виконання гігієнічних вимог.
Від способу, коли було необхідно будь-яким шляхом забезпечити вихід військ
для виконання бойового завдання на вже другий рік озброєного протистояння на
сході держави, настав час формування системи забезпечення особового складу на
рівні штатного, що відповідає всім керівним документам та гігієнічним вимогам,
підходу від використання технічних засобів (наприклад, підвозу води в автоцистернах (АЦПТ), що мають корпус ємностей із нержавіючої сталі для забезпечення
якості води) та можливості використання дезінфектантів до належної підготовки
і обстеження персоналу служб тилу заздалегідь до виходу в район бойових дій.
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Проведення декретованим контингентам у повному обсязі досліджень та обстежень з оформленням відповідної до вимог законодавства документації.
Налагодження роботи медичної служби військових частин щодо виконання
комплексу первинних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів відповідно
до директиви начальника ГВМУ Міністерства оборони України від 10 червня 1998
року № 135/5/1936 «Положення щодо розмежування відповідальності медичної
служби та державної санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України з
питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військ» [8].
На шляху проведення якісних заходів профілактичної дезінфекції є відновлення в штатах медичної служби військових частин посад дезінфекторів та
повернення постачання дезінфекційними засобами від комунально-експлуатаційних органів до служби медичного постачання, що забезпечить як закупівлю,
так і використання дезінфекційних препаратів, проведення заходів дезінфекції
навченим і досвідченим персоналом.
Шляхом забезпечення дератизаційних заходів є лише планове застосування
мобільних груп санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони України в зоні АТО з метою проведення цих заходів за поточним графіком роботи по
актуальних військових частинах, як це здійснюється зараз силами 108 регіонального санітарно-епідеміологічного управління Міністерства оборони України.
Висновок.
1. Стан системи протиепідемічного забезпечення ЗС України в районі проведення АТО на цей час не відповідає сучасним вимогам та потребам забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя військ в умовах особливого періоду.
2. Проведені на початку АТО заходи оперативного реагування при змінах епідемічної ситуації були своєчасними і ефективними та дозволили виконати поставлені
завдання, проте системні рішення щодо побудови системи забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя до цього часу не реалізовані в повному обсязі, насамперед через недостатню укомплектованість табельними засобами служб тилу.
4. Однією з основних умов для виконання запропонованих вище заходів
щодо покращення роботи системи забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя військ, які виконують завдання в районі проведення АТО, є створення відповідної нормативної бази, а саме видання наказу Міністра оборони
України щодо організації польового розташування військ з урахуванням знаходження на театрі бойових дій, а не в умовах полігону в мирний час.

Список використаних джерел

1. Досвід організації медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань у ході антитерористичної операції : матеріали науково-практичної конференції в Українській військово-медичній академії, 18 грудня
2014 року. – К., 2014. – С. 108.
2. Медичне забезпечення Збройних Сил України в антитерористичній операції: досвід та напрями його удосконалення / В. Л. Савицький, В. П. Майданюк,
О. М. Власенко та ін. // Військова медицина України. – 2015. – № 1. – С. 5–11.
3. Медичне забезпечення антитерористичної операції: стан, проблеми та напрями удосконалення / В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. В. Кудренко та ін. //
Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2015. – Вип. № 2(34). –
С. 7–12.

218
4. Верба А. В. Досвід медичного забезпечення антитерористичної операції та
шляхи його вдосконалення / А. В. Верба, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський //
Наука і оборона. – 2015. – № 3/4. – С. 28–33.
5. Розвиток системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного
забезпечення військ в особливий період / В. Я. Білий, В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський та ін. // Україна. Здоров’я нації : науково-практичний журнал. – 2016. –
Вип. № 3(39). – С. 5–11.
6. Доктрина медичного забезпечення Збройних Сил України : Затверджена
наказом Генерального штабу ЗС України від 04.09.2014 № 221. – К., 2014. – 25 с.
7. Санітарні вимоги щодо організації розміщення, водопостачання, харчування та лазне-прального обслуговування військ (сил) на полігонах (у таборах) :
наказ Міністра оборони України від 22.06.2001 № 210.
8. Положення щодо розмежування відповідальності медичної служби та
державної санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військ : директива начальника ГВМУ Міністерства оборони України від 10 червня 1998 року
№ 135/5/1936.

Проблемные вопросы противоэпидемического обеспечения войск,
привлеченных к выполнению задач в районе проведения АТО,
и пути их решения
Литовка С. Л., Рожков А. В., Дядюк И. П., Луценко А. В.
Центральное санитарно-эпидемиологическое управление МО Украины
Резюме. В статье рассматриваются проблемы противоэпидемического обеспечения военнослужащих во время антитеррористической операции, а также причины,
которые привели к их возникновению. Освещаются меры, принимаемые Министерством обороны Украины для улучшения состояния противоэпидемического обеспечения войск. Акцентируется внимание на необходимости разработки и утверждения
базовых нормативно-правовых актов по обеспечению санитарного и эпидемического
благополучия военнослужащих во время кризисных ситуаций в особый период. Предлагаются возможные пути решения проблемных вопросов в обеспечении санитарного и
эпидемического благополучия войск.
Ключевые слова: противоэпидемическое обеспечение, требования, личная гигиена.

Issues epidemic security forces involved in the implementation of tasks
in the area of ato, and solutions
Lytovka S., Rozhkov A., Dyadyuk I, Lutsenko O.
Central Sanitary and Epidemiological Control IU Ukraine
Summary. The article deals with issues epidemiological Service personnel during counterterrorist operations, and the reasons that led to their emergence. Highlights the measures taken
by the Ministry of Defense of Ukraine for the improvement of the epidemiological support of
troops. The attention is focused on the need to develop and improve, the base of regulations to
ensure sanitary and epidemiological welfare of military personnel during crisis situations in
a particular period. Zaproponovuyut possible solutions to problems in ensuring sanitary and
epidemiological welfare of troops.
Keywords: epidemic security, health requirements, personal hygiene.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТЕХНІКИ ТА
КОМПЛЕКТІВ ТАБЕЛЬНОГО МАЙНА ДЛЯ ПОТРЕБ
МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Власенко О. М.

Науково-дослідний інститут проблем військової медицини УВМА
Резюме. У роботі наведеної методологічні підходи до проведення наукового супроводження розробки (модернізації) нових видів техніки та комплектів
табельного майна для потреб медичної служби Збройних Сил України.
Ключові слова: медична техніка, комплекти табельного майна, евакуаційнотранспортні засоби.
Вступ. Президент України Указом від 24 вересня 2015 р. № 555 затвердив
нову редакцію Воєнної доктрини України, яка визначає основні положення найважливішої складової національної безпеки – воєнної політики.
Одним із напрямів удосконалення системи забезпечення сил оборони держави є подальший розвиток військової охорони здоров’я з науковим обґрунтуванням сукупності поглядів, принципів, єдиних організаційних вимог щодо організації медичного забезпечення Збройних Сил України, евакуаційної політики та
медичної евакуації.
Однією із складових евакуаційної політики та медичної евакуації є наявність
відповідних евакуаційно-транспортних засобів, комплектно-табельного майна
та медичного персоналу.
Мета роботи: проведення наукового супроводження розробки (модернізації)
нових видів техніки та комплектів табельного майна для потреб медичної служби Збройних Сил України.
Матеріали та методи. Використовувалися нормативно-правові документи
з питань реформування та розвитку ЗС України і медичної служби, матеріали
зборів керівного медичного складу 2014, 2015, 2016 років, звітні матеріали фахівців медичної служби за результатами роботи в зоні АТО, наукові публікації
в наукових джерелах. Методи дослідження: аналітичний, бібліосемантичний,
системного підходу, статистичний.
Результати дослідження та їх обговорення. Наукові засади розробки нових
видів санітарної техніки та комплектно-табельного майна містять розробку та
впровадження законодавчо-нормативної бази, засад застосування Збройних Сил
України, керівних документів з медичного забезпечення, замовлення та виготовлення дослідних зразків, проведення визначальних, державних випробувань,
прийняття на озброєння, серійне виробництво та забезпечення військ санітарною технікою та комплектно-табельним майном (рис. 1).
Для розробки законодавчо-нормативної бази нами були використані результати наукової та науково-технічної діяльності Науково-дослідного інституту
проблем військової медицини Української військово-медичної академії, які були
отримані при вирішенні наукових проблем:
– наукового обґрунтування системи медичного забезпечення Збройних Сил
України в мирний час та на особливий період;
– визначення принципів діагностики та надання хірургічної допомоги постраждалим з ускладненням травматичної хвороби;
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Рис. 1. Наукові засади розробки нових видів санітарної техніки
та комплектно-табельного майна

– обґрунтування переліку та складу аптечок, сумок і комплектів медичного
майна для надання медичної допомоги;
– обґрунтування створення інформаційної системи медичної служби
Збройних Сил України;
– наукового обґрунтування медико-психологічних заходів, спрямованих на
попередження та зниження рівня захворюваності на психічні розлади у військовослужбовців ЗС України на мирний час та особливий період.
Було розроблено 10 нормативно-правових актів, з них: 6 затверджено наказами начальника Генерального штабу Збройних Сил України, 4 перебувають у
стадії погодження: один проект Указу Президента України, два проекти постанов Кабінету Міністрів України, один проект наказу начальника Генерального
штабу Збройних Сил України.
Накази начальника Генерального штабу Збройних Сил України регламен
тують та визначають:
– загальні завдання, умови діяльності та принципи медичного забезпечення ЗС України, організацію роботи медичних підрозділів військових частин
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(з’єднань), особливості медичного забезпечення військ (сил) за різних умов їх
застосування, а також особливості медичного забезпечення військових частин
видів і родів ЗС України;
– загальні положення організації та здійснення евакуації поранених та хворих різними видами транспорту в системі лікувально-евакуаційного забезпечення ЗС України;
– порядок та форми подання термінових донесень щодо медичного забезпечення;
– перелік і кількість медичного майна (аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, сумок і комплектів та іншого медичного майна) для забезпечення військових частин на особливий період;
– перелік і кількість медичного майна в аптечках, сумках та комплектах медичного майна для надання медичної допомоги пораненим і хворим на різних
етапах медичної евакуації;
– перелік і кількість медичного майна (лікарських засобів, витратного медичного майна, лікувально-діагностичної апаратури та іншого медичного обладнання і техніки) для забезпечення військових частин на мирний час;
– створення тимчасових функціональних об’єднань закладів охорони
здоров’я адміністративно-територіальних одиниць для надання своєчасної
та якісної медичної допомоги, лікування та реабілітації військовослужбовців
ЗС України, інших військових формувань і правоохоронних органів, які беруть
участь в антитерористичній операції на Сході України;
– номенклатуру та кількість медичного майна, яке планується використати
(заявити) для надання медичної допомоги, з розрахунку на очікувані санітарні втрати, кількість особового складу та на змішані госпітальні ліжка протягом
певного часу. Використовується для визначення потреби в медичному майні для
медичного забезпечення військ на операцію в особливий період, величини та
обсягів зберігання медичного майна недоторканних запасів у мирний час, обсягів мобілізаційних завдань підприємствам промисловості на розрахунковий рік.
Проекти постанов Кабінету Міністрів України передбачають:
– збільшення переліку завдань і розширення функцій Міністерства оборони
України щодо медичного забезпечення Збройних Сил України та забезпечення
соціально-правових гарантій військовослужбовців;
– створення тимчасових функціональних об’єднань закладів охорони
здоров’я адміністративно-територіальних одиниць для надання своєчасної
та якісної медичної допомоги, лікування і реабілітації військовослужбовців
ЗС України, інших військових формувань та правоохоронних органів, які беруть
участь в антитерористичній операції на Сході України.
Створена нормативно-правова база стала юридичною підставою для наукового супроводження розробки (модернізації) нових видів техніки та комплектів
табельного майна для потреб медичної служби Збройних Сил України.
Суб’єктами розробки (модернізації) нових видів техніки та комплектів
табельного медичного майна є:
І. КБ підприємств – учасників Державного концерну «Укроборонпром»:
1. Державне підприємство «Миколаївський бронетанковий завод»:
броньована медична машина на базі БТР-70;
броньована медична машина на базі БТР-70ДІ (з дизельними двигунами IVEKO).
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2. Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод»:
броньована медична машина БТР-3С на базі бронетранспортера БТР-3Е1;
броньована медична машина на базі БМП-1.
3. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова»:
броньована медична машина БММ-4 C на базі бронетранспортера БТР-4.
4. Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод»:
броньована медична машина на базі бронетранспортера «Дозор-Б».
ІІ. Приватні підприємства, науково-виробничі підприємства:
1. Приватне підприємство «БЮЇК», місто Дніпропетровськ:
на базі БТР-70 був розроблений операційно-хірургічний модуль для надання
першої лікарської та елементів кваліфікованої медичної допомоги.
2. ТОВ «Нью Арк Україна», місто Дніпропетровськ:
медичний мобільний модуль-трансформер;
3. ТОВ «Науково-виробнича компанія КРАС»:
мобільний модуль променевої діагностики;
мобільний операційно-перев’язувальний модуль.
ІІІ. Зразки санітарної броньованої техніки іноземного виробництва:
броньована санітарно-евакуаційна машина на базі шасі бронетранспортера
«Saxon AT-105».
Нами було розроблено ряд медико-технічних вимог до зразків санітарної
техніки, призначеної для надання медичної допомоги пораненим у польових
умовах (табл.).
Медико-технічні вимоги до зразків санітарної техніки

Таблиця

Зразок санітарної техніки

Скорочена назва

Примітка

Броньована медична машина

БММ МТ-ЛБ С

Прийнято на озброєння

Броньована медична машина

БММ-4С

Прийнято на озброєння

Броньована медична машина

БТР «САКСОН»

Допущено до експлуатації

Броньована медична машина

МТ-ЛБу С

Проведені попередні випробування

Броньована санітарноевакуаційна машина

БСЕМ на базі БТР 3

Проведені попередні випробування

Мобільний медичний
модуль-трансформер

ММедМТ

Проведені попередні випробування

Пересувний
стоматологічний кабінет

ПСК «КрАЗ»

Попередні випробування
не проводились

Автомобіль швидкої
допомоги

АШД типу А

Попередні випробування
не проводились

Автомобіль швидкої
допомоги

АШД типу В

Попередні випробування
не проводились

Автомобіль швидкої
допомоги

АШД типу С

Попередні випробування
не проводились
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На підставі розроблених медико-технічних вимог відбувається процедура
проведення державних випробувань санітарної техніки та прийняття на озброєння, яка передбачає погодження з відповідними департаментами Міністерства
оборони України, Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та
військової техніки Збройних Сил України і затвердження директором Державного концерну «Укроборонпром» та Міністром оборони України.
Висновок.
1. Колективом Науково-дослідного інституту Української військово-медичної
академії за співпраці з Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України, Центральним військово-медичним управлінням Генерального штабу
Збройних Сил України. Національним військово-медичним клінічним центром
«ГВКГ» розроблено низку важливих керівних документів військової медицини,
які вдосконалюють організацію медичного забезпечення Збройних Сил України
і є підґрунтям для подальшого розвитку нормативно-правової бази діяльності
медичної служби та перспектив розробки нових видів техніки та комплектів
табельного майна для потреб медичної служби Збройних Сил України.
2. Такі керівні документи, як Тимчасова настанова з медичного забезпечення
військових частин (з’єднань) Збройних Сил України на особливий період, Тимчасова настанова з медичної евакуації на особливий період розроблено з урахуванням сучасних вимог щодо медичного забезпечення військ НАТО, які визначені в керівних документах Альянсу, а саме: Доктрини з медичного забезпечення ЗС НАТО, Доктрини з медичної евакуації у ЗС НАТО, Доктрини з планування
медичного забезпечення застосування ЗС НАТО та ін.
3. Результати наукової роботи було реалізовано в прийнятті на озброєння
(постачання) броньованих медичних машин: БММ МТ-ЛБ С (наказ Міністра
оборони України від 23 вересня 2015 року № 505); БММ-4С на базі шасі БТР 4
(наказ Міністра оборони від 30 березня 2016 року № 171).
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Вооруженных Сил Украины

Власенко О. Н.
Научно-исследовательский институт проблем военной медицины УВМА
Резюме. В работе представлены методологические подходы к проведению научного
сопровождения разработки (модернизации) новых видов техники и комплектов табельного имущества для нужд медицинской службы Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: медицинская техника, комплекты табельного имущества,
эвакуационно-транспортные средства.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ВІЙСЬКОВИХ
ЧАСТИН ТА МЕДИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СИЛ АТО
Гульпа В. С.

Резюме. У статті проведено аналіз проблемних питань стосовно організації медичного постачання військових частин у зоні антитерористичної операції (АТО). Наголошено на підходах до організації системи медичного постачання, її відповідності сучасним вимогам.
Ключові слова: антитерористична операція, постачання медичним
майном,система та схеми медичного постачання.
Вступ. З початком бойових дій на Сході України перед органом управління
медичною службою постали проблеми, пов’язані з удосконаленням організації
забезпечення медичним майном військових мобільних госпіталів, військових
частин та індивідуальними засобами захисту військовослужбовців. Система
медичного постачання зони АТО за період свого існування пройшла ряд удосконалень, але фактично більшість із запланованих заходів за об’єктивних та
суб’єктивних причин очікуваних результатів не дали. Існує низка проблем, які
необхідно дослідити більш досконало з метою приведення системи медичного
постачання у відповідність із сучасними вимогами.
Матеріали та методи. Були використані нормативно-правові документи
щодо медичного постачання, результати виконання планових науково-дослідних робіт, матеріали власних звітів про відрядження. Об’єкт дослідження: система медичного постачання військових частин у зоні АТО.
Предмет дослідження: завдання ВМД МОУ за напрямом медичного постачання.
Методи: системного підходу, структурно-логічний.
Результати досліджень та їх обговорення. Медичне постачання військових
частин та медичних підрозділів у зоні АТО є складовою медичного забезпечення
й охоплює комплекс заходів, спрямованих на своєчасне та повне забезпечення
потреб медичним майном і технікою.
Функціонування системи медичного постачання в умовах ведення бойових
дій має ґрунтуватися на:
– оперативному управлінні матеріальними, фінансовими ресурсами та підрозділами медичного постачання;
– створенні та утриманні запасів медичного майна, що відповідають реальним потребам медичної служби в різні періоди діяльності;
– забезпеченні діяльності підрозділів медичного постачання у правовому
полі держави.
Військові частини та медичні підрозділи військових частин, які беруть
участь в АТО, забезпечуються медичною технікою та медичним майном через
військово-медичні клінічні центри регіонів (ВМКЦ міст Харкова, Одеси, Вінниці, Львова) відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 травня 2007
року № 235 «Про затвердження Положення про організацію та здійснення медичного забезпечення Збройних Сил України за територіальним принципом».
У зоні АТО розгорнуто 4 військово-польових госпіталі, медичні підрозділи
військових частин посилені лікарсько-сестринськими бригадами, лікарсько-
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сестринські бригади також направляються і до центральних районних лікарень
зони АТО.
Система медичного постачання в зоні АТО за період 2014–2016 років поступово вдосконалювалась і наведена на рис. 1 і рис. 2.
Із середини 2014 року у визначених районах були розгорнуті мобільні госпіталі
та лікарсько-сестринські бригади підсилення, які розміщувались у медичних підрозділах військових частин і районних лікарнях. Забезпечення медичним майном
здійснювалось переважно формувачами цих бригад у місцях постійної дислокації
лікувальних закладів, а в подальшому – з мобільних госпіталів. Крім того, з мобільних госпіталів було організовано постачання медичним майном військових частин.
Ураховуючи великий обсяг роботи щодо забезпечення військових частин медичним майном, у 2015 році в кожному мобільному госпіталі було створено пересувні
групи медичного постачання (далі – ПГМП). Крім того, в медичній службі секторів
уведено посади провізора. Нову схему медичного постачання наведено на рис. 2.
З метою вдосконалення медичного постачання військових частин, що перебувають у зоні АТО, Військово-медичним департаментом впроваджується нова
вдосконалена система медичного постачання. Суть зводиться до постачання медичним майном військових частин за нарядами ВМКЦ Північного регіону транзитом через ПГМП мобільних госпіталів (рис. 3).
Усі схеми медичного постачання в процесі вдосконалення дієздатні, однак не
вирішують проблем медичної служби в повсякденній діяльності. Перша проблема логістична. Усі мобільні госпіталі отримують медичне майно зі свого ВМКЦ.
Плече підвозу найдальшого маршруту – 1200 км, ближнього – 220 км. Витрати
на перевезення медичного майна вражаючі. Враховуючи те, що основу габаритних перевезень становлять інфузійні розчини, прості розрахунки показують, що
вартість прогону вантажівки з причепом від м. Львова до м. Покровська та в
зворотній бік еквівалентний за вартістю 1500 флаконам ізотонічного розчину
натрію хлориду. Зменшення плеча підвозу дало б змогу більш раціонально використовувати бюджетні кошти.
Друга проблема організаційна – перерозподіл медичного майна під час ротації військових частин. Перерозподіл медичного майна серед військових частин,
ППД яких відносяться до зони відповідальності різних ВМКЦ, можлива лише
за нарядами ВМД МОУ, тривала за часом і здійснюється таким чином: заявка на
перерозподіл надходить від ОТУ до штабу АТО, далі направляється на адресу
ВМД МОУ, оформлюється наряд в 6-ти примірниках і Новою поштою (або нарочним) направляються до військової частини вантажовідправника, оформлюються там і виконані примірники направляються до двох ВМКЦ, ВМД МОУ та
ППД військових частин.
Третя проблема – юридична. Відомо, що підставою для зарахування військової частини на поточне постачання медичним майном є наказ (директива)
командування про передислокацію (перебазування) або формування військової
частини та атестат, виданий за місцем попередньої дислокації. Атестат здається
органу (закладу) медичного постачання. На сьогодні військові частини не мають
атестатів на медичне майно, немає також і закладу медичного постачання. До
речі, кожна служба в зоні АТО має свої склади та філії баз постачання.
Четверта проблема – облік. Далеко не вся гуманітарна допомога в повному
обсязі обліковується. Медичне майно, що надійшло від волонтерів та благодій-
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Рис. 1. Схема медичного постачання у 2014 році

Рис. 2. Схема медичного постачання в 2015 році
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Рис. 3. Схема медичного постачання в 2016 році (проект)

Рис. 4. Перспективна схема медичного постачання
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них установ, у зоні АТО обліковується тільки в мобільних госпіталях, у групах
підсилення цивільних лікарень і військових частинах у більшості випадків не
обліковується. Більш того, надходження такої допомоги без супровідних документів розхолоджує посадових осіб медичної служби стосовно обов’язкового
обліку медичного майна. Свідоцтвом такої діяльності є поява в мережі Internet
на сайті OLX.ua медичного майна, зокрема аптечок медичних індивідуальних
IFAK, Quikclot та іншого майна.
П’ята проблема – кадри. Відбір кадрів на ключові посади з медичного постачання, зокрема на посади провізора відділення медичного забезпечення ОТУ,
начальника ПГМП та начальника відділення медичного постачання мобільного
госпіталю, відбувається без урахування досвіду роботи на аналогічних посадах,
особистих організаторських здібностей тощо.
Таким чином, схема медичного постачання в такий спосіб працює, однак є
логістично та документально обтяжливою. Причиною обтяжливості такої схеми
медичного постачання є виконання невластивої функції медичного постачання
мобільних госпіталів (через пересувну групу медичного постачання) та відсутність закладу медичного постачання, що є повноцінною юридичною особою в
зоні АТО.
Ураховуючи зазначене, нами запропоновано перекласти невластиві функції
медичного постачання з ПГМП мобільних госпіталів на пересувний медичний
склад.
Пересувний медичний склад – це самостійна військова частина, що має власний штамп і гербову печатку, власне господарство та бухгалтерію, призначений
для приймання, зберігання та обліку медичного майна і забезпечення ним приписаних на постачання з’єднань і частин.
Отже, медичне постачання має перейти під відповідальність юридично відповідальної особи за медичне забезпечення в зоні АТО – начальника відділення медичного забезпечення. Реалізація запропонованого досягається шляхом
відновлення в системі мобілізаційного розгортання військ закладу медичного
постачання воєнного часу – пересувного медичного складу (ПМС). Схему наведено на рис. 4.
Включення до схеми медичного постачання пересувного медичного складу
дозволить оптимізувати систему забезпечення медичним майном військових
частин, що виконують свої завдання в зоні АТО, створити запаси медичного
майна всіх категорій (лікарські засоби, витратне та інвентарне) та здійснювати
його перерозподіл, зменшити логістичні витрати на транспортування медичного
майна та налагодити облік і звітність стосовно надходження його від волонтерів
і благодійних установ.
Окремо слід озвучити масштабну проблему, яку силами відомства вирішити неможливо. Це стосується відсутності ліцензії на обіг наркотичних засобів.
У військових частинах шафи для надання невідкладної медичної допомоги та
укладки не укомплектовані згідно з установленим переліком ліками, що відносяться до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, без яких
невідкладна медична допомога є неповноцінною, особливо при виникненні
масових санітарних втрат.
Тому важливо разом з Міністерством охорони здоров’я України ініціювати
внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речови-
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ни і прекурсори» (щодо порядку обігу підконтрольних речовин) з метою дозволу діяльності з використання, зберігання, перевезення, придбання, ввезення на
територію України, вивезення з території України, знищення наркотичних засобів, включених до списку № 1 таблиці ІІ Переліку, списку № 1 таблиці ІІІ, психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІ і списку № 2 таблиці
ІІІ Переліку, і прекурсорів, включених до списків № 1 і № 2 таблиці ІV Переліку
у військових частинах, з’єднаннях у яких проходять службу військовослужбовці
або особи начальницького і рядового складу, крім закладів охорони здоров’я, без
отримання ліцензії.
У ході вивчення ситуації з медичного постачання в зоні АТО було виявлено
інші проблеми, що свідчать про:
– нераціональну побудову логістичних потоків збору інформації та організації підвезення медичного майна;
– недостатній рівень координації діяльності органів управління військовомедичного постачання (ВМД та ЦВМУ);
– низька ефективність роботи органів управління військово-медичного
постачання, пов’язана з недосконалістю їх організаційно-штатної структури.
Разом з тим стан забезпечення Збройних Сил України медичним майном
дозволяє військовим частинам виконувати завдання за призначенням.
У середньому забезпеченість військових частин станом на 01.06.2016 склала
88% від потреби, у тому числі:
аптечками медичними індивідуальними – 100%;
лікарськими засобами для лікування ГРЗ – 82%;
антибіотиками та антисептиками – 82%;
серцево-судинними препаратами – 79%;
перев’язувальними засобами – 95%;
витратними медичними майном – 91%;
У 2015 році Центральним медичним складом сформовано та видано за нарядами військовим частинам, які виконують завдання за призначенням у районі
проведення антитерористичної операції, 69 688 аптечок АМЗІ. За шість місяців
2016 року ще видано 26 938 аптечок АМЗІ (разом 96 626). До кінця цього року
буде сформовано 100 000 аптечок.
Крім того, отримано індивідуальні аптечки за лінією гуманітарної допомоги
від іноземних країн:
Великобританія – 5700 штук,
США – 2100 штук,
Канада – 324 штуки.
З початку проведення АТО на рахунок Міністерства оборони України для медичного забезпечення в рамках акції «Підтримай Українську армію» надійшло
150 223 тис. грн, які розподілено безпосередньо у ВМКЦ та військових госпіталях. Разом з тим до військово-медичних закладів надійшло лікарських засобів і
медичного обладнання на загальну суму 519 458,9 тис. грн, а саме: ліків та витратного медичного майна – на 228 221,9 тис. грн, медичного обладнання – на
291 236,9 тис. грн.
Також по лінії гуманітарної допомоги отримано від Канади польовий шпиталь на 20 ліжок на загальну суму 310 000,0 дол. та від США військовий мобільний госпіталь, базовий варіант ЕМЕDS на загальну суму 2 689 624,59 дол. США.
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Висновок.
1. У цілому стан забезпечення Збройних Сил України медичним майном дозволяє військовим частинам виконувати завдання за призначенням.
2. Доцільно створити ефективну вертикаль системи військово-медичного
постачання в районі проведення АТО, яка б була повноцінно інтегрована в загальну систему медичного та матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
3. Потребує удосконалення обліку медичного майна та посилення відповідальності посадових осіб за ведення обліку у військових частинах.
4. Необхідно здійснити заходи щодо забезпечення підрозділів у зоні АТО
польовим медичним оснащенням сучасних зразків.
5. Ініціювати внесення змін до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» щодо дозволу обігу наркотичних засобів у військових частинах без ліцензії.

Организация медицинского обеспечения военных частей
и медицинских подразделений сил АТО
Гульпа В. С.
Резюме. В статье проанализированы проблемные вопросы по организации медицинского снабжения воинских частей в зоне антитеррористической операции (АТО).
Отмечены подходы к организации системы медицинского снабжения, ее соответствия
современным требованиям.
Ключевые слова: антитеррористическая операция, поставки медицинского имущества, система и схемы медицинского снабжения.

United medical supply parts and military forces medical units ATO
Hulpa V.
Summary. The paper analyzes the issues concerning the organization of medical supply
units in the area of anti-terrorist operation (ATO). Highlighted approaches to health delivery
system and its compliance with modern requirements.
Keywords: anti-terrorist operation, supply of medical property system and the scheme of
medical supplies.
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БІОЗАГРОЗИ І БІОБЕЗПЕКА В ЗОНІ АТО ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
Комісаренко С. В.

НАН України та Комісія з біобезпеки і біозахисту при РНБО України
Біобезпека є однією з головних складових національної безпеки будь-якої
країни. Як правило, термін «біобезпека» використовується широко для визначення всіх заходів попередження виникнення та боротьби з будь-якими загрозами біологічного походження (біозагрозами), але існують і більш конкретні визначення. «Біобезпека» (Biosafety) – це упередження, зменшення та елімінація
впливу небезпечних біологічних чинників (агентів) на людей, тварин, рослин та
навколишнє середовище. «Біозахист» (Biosecurity) – це заходи, спрямовані на
упередження втрати, викрадання або використання з небезпечною метою (біотероризм) мікроорганізмів, біологічних матеріалів (біоагентів) або інформації.
«Менеджмент біологічних ризиків» (Biological Risk Management) – це взаємоохоплюючий і взаємопов’язаний широкий комплекс стратегій, законодавчих і
регуляторних актів і заходів, спрямованих (як у лабораторіях, так і поза ними)
на мінімізацію ризиків, на те, щоб досягнення науки і технологій або біологічні
матеріали чи інформація не були використані з небезпечною метою.
Сьогодні ми розглядаємо проблему біобезпеки, маючи на увазі, в першу чергу, події в зоні АТО. Насправді великою мірою біозагрози, які там можуть виникнути або вже виникають, є унікальними і, як правило, не зустрічаються в більшості країн за звичайних умов. Це понад 400 км неконтрольованого Україною
кордону, коли пересування (перенесення) небезпечних біоагентів (у широкому
розумінні) не контролюється нашими санітарно-епідеміологічною та фіто-санітарно-ветеринарною службами (вони ж не контролюють стан біобезпеки та
не борються з біозагрозами на окупованій території); це можливе викидання із
землі в повітря при вибухах патогенів з місць захоронення інфікованих тварин
(в першу чергу – сибіркою); це поява великої кількості в «ДНР» і «ЛНР» чужинців – шукачів пригод і заробітку, які можуть бути носіями небезпечних (зокрема,
венеричних) захворювань та поширення проституції; можливість поширення
туляремії, що пов’язано зі зростанням популяції гризунів на неконтрольованих
територіях та на замінованих площах; неконтрольований стан за сказом (відсутність профілактики).
Водночас загальноприйнятим є те, що навіть локальна поява біозагроз вимагає загальнодержавних заходів боротьби з цими загрозами. Біозагрози не мають ані регіональних, ані державних кордонів!
Які ж загрози біологічного походження можуть бути небезпечними для нашої країни? Суто теоретично це:
1) використання проти нашої країни біологічної зброї; 2) небезпечні й особливо небезпечні інфекційні захворювання (людей, тварин, птиць,
рослин); 3) ненавмисне створення під час наукових досліджень біозагроз, які можуть бути використані з подвійною метою (так звані «Dual-use»
research) або ненавмисна (випадкова) «втеча» патогенів з місць зберігання:
4) біотероризм – навмисне створення та (або) використання небезпечних,
біологічних агентів; 5) неякісні харчові продукти, ліки, питна вода тощо;
6) генетично модифіковані організми (ГМО) та продукти, отримані за їх допомогою. Пункти 5 і 6 сьогодні не розглядаються, хоча можна відмітити, що ГМО та
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правильно виготовлені продукти з ГМО є безпечними для людей і можуть бути
загрозою лише для біологічного різноманіття.
1. Біологічна зброя (БЗ). БЗ є однією з трьох видів зброї масового знищення.
На відміну від ядерної та хімічної, БЗ може сама розмножуватися і поширюватися, її вкрай складно визначити до проявів захворювання. Перше використання
БЗ на території України мало місце в 1347 році при облозі Феодосії, коли через
міські мури закинули тіло померлого через чуму. Під час Другої світової війни
Японія проводила досить численні випробування БЗ на окупованій території
Китаю. У роки війни в Кореї КНР неодноразово робила заяви в ООН з твердженням, що США використовують у Кореї БЗ, а керівництво КНР зверталося
до Й. Сталіна з проханням про надання фінансової та медичної допомоги нібито
для боротьби з наслідками використання БЗ США. Як з’ясувалося вже в 1990-ті
роки з відкриттям секретних архівних матеріалів КДБ, згадані заяви КНР були
фальсифікацією.
Після Другої світової війни щонайменше три країни (СРСР, США і Британія) розробляли БЗ та заходи боротьби з нею. Особливо численною була БЗ в
СРСР, де було створено цілу мережу науково-дослідних інститутів, які працювали над збільшенням патогенності особливо небезпечних збудників, над наданням їм властивостей не реагувати на наявні засоби діагностики та протективну
дію вакцин та антибіотиків. Над створенням БЗ в СРСР працювали установи
міністерств: оборони, охорони здоров’я, медичної та мікробіологічної промисловості, сільського господарства, а також АН СРСР, АМН СРСР та ВАСГН
СРСР. Існували підприємства Головмікробіопрому СРСР, де вирощувалися та
зберігалися патогени, готові до використання, у величезній кількості.. Розроблялися також сучасні засоби доставки біологічної зброї ракетами, бомбами та
артилерійськими снарядами. БЗ проти людей мала кодову назву «Фермент», а
проти тварин і рослин – «Екологія». Випробовували біологічну зброю на острові «Возрождение» в Аральському морі. У 1991 році Президент РФ Б. Єльцин
офіційно визнав, що СРСР розробляв і мав БЗ, і пообіцяв її повністю знищити.
Відповідні установи, що були раніше повністю секретними, стали відкритими
для іноземних інспекторів аж до обрання В. Путіна Президентом РФ.
У 1970-х США вирішили припинити розробку БЗ з таких причин: БЗ може
бути такою ж загрозою для великих мас населення, як і ядерна зброя; малоймовірним і складним є створення ефективного захисту проти неї; розробка і створення БЗ – це значно дешевше і простіше за ядерну зброю; поширення БЗ може
значно збільшити кількість країн, що володіють нею; створення БЗ може стати
загрозою для населення та безпеки власної країни. Тому США виступили іні
ціатором заборони БЗ. До цієї ініціативи першими приєдналися Великобританія
і Радянський Союз (який саме тоді розпочав масове виробництво БЗ!)
Конвенція про заборону розробки, виготовлення та зберігання бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї, а також про її знищення, відома як КБТЗ (або
BWC чи BTWC), була ініційована США, Сполученим Королівством Великобританія та СРСР, відкрита до підписання у 1972 році та вступила в дію 26 березня
1975 року. Україна була серед засновників КБТЗ і підписала її 10 квітня 1975
року. Це був перший багатосторонній договір з роззброєння, що забороняв цілу
категорію зброї масового знищення. Договір ефективно забороняє розробку, виробництво, придбання, передачу, утримання, збереження та використання біоло-
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гічної та токсинної зброї. Він є ключовим елементом зусиль міжнародної спільноти по відношенню до проліферації зброї масового знищення. Конвенція не має
обмеження у строках дії й дійсна у всі часи, її членами зараз є понад 17 країн.
Конвенція є доповненням і продовженням Женевського протоколу 1925 року.
Радянський Союз був одним з головних у КБТЗ, але, як з’ясувалося і як офіційно було підтверджено Б. Єльциним, СРСР аж до 1991 року продовжував інтенсивну програму з виробництва біологічної зброї. Дуже можливо, що РФ і зараз має БЗ, але її масове та «відкрите» використання здається малоймовірним,
хоча багато з того, що нам здавалося ще недавно малоймовірним у відношеннях
з Росією сталося. Водночас локальне, обмежене і таємне використання Росією БЗ
проти тварин і рослин, а, можливо, і людей України вже не є таким неможливим.
2. Небезпечні та особливо небезпечні інфекційні захворювання. Можливо, однією з найбільших загроз біологічного походження для України є інфекційні захворювання людей, тварин і рослин – як ті, що викликаються особливо
небезпечними патогенами, так і «звичайними», які спричиняють захворювання,
масштаби яких викликають великі загрози з економічної, біологічної або соціальної точки зору. Глобальні спалахи інфекційних захворювань є постійно зростаючою загрозою для міжнародної безпеки. Більшість найбільш небезпечних
інфекційних захворювань часто виникають у тропічних країнах з невисоким
рівнем життя. Зараз інфекційні захворювання поширюються, легко минаючи
міждержавні кордони. Природні спалахи інфекцій є непередбачуваними джерелами небезпечних патогенів для терористів. Готовність успішно боротися зі
спалахами небезпечних інфекційних захворювань є критерієм готовності країни
до ефективної боротьби з проявами біотероризму.
Постійно зростає важливість вивчення та боротьби з зоонозними патогенами. Понад 60% патогенів людини є зоонозами. 75% емерджентних хвороб є зоо
нозними. Кожні 8 місяців виникає нове інфекційне захворювання. 80% агентів,
що мають потенціал, можливий для використання з метою біотероризму, є зоонозними патогенами. З точки зору боротьби із зоонозними інфекціями цікавим є
приклад спалаху пташиного грипу H5N1. Було 602 підтверджених захворювання людей, 355 інфікованих осіб загинуло (більшістю здорові дорослі). Летальність складала 60%. Вірус передавався між птахами та від птахів – людям і, на
щастя, не було жодної підтвердженої передачі від людини до людини. У вересні
2011 року на конференції з грипу Dr. Ron Fourchier з Університету в Роттердамі
та Dr.Yoshihiro Kawaoka з Університету Вісконсин-Медісон оголосили, що їхні
команди, працюючи окремо і незалежно, «успішно» створили мутантний штам
вірусу H5N1, який передається повітряним шляхом між тхорами (модель грипу людини). Статті, що детально описують експерименти, були опубліковані в
Science та Nature у 2012 році. Обидві групи мали гранти US NIH/NIAID; обидві
групи працювали за умов BSL3 E. Тобто, фактично була створена високоефективна БЗ, що є суворим порушенням першої статті КБТЗ, але ці дослідження
показали механізм патогенності вірусу для людини. А це дозволяється тією ж
статтею.
Серед найбільш серйозних викликів лабораторній біобезпеці (біозахисту) є
пташиний H5N1, H7N9 та свинячий H1N1(а також: H5N8, H7N3, H7N7…) віруси грипу, пріони, SARS, MERS, Ебола, повернення віспи та поліомієліту, резистентні до ліків мікроорганізми (зокрема, туберкульозу - M(X)DRTB) та інші.
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Поширення нових і повернення колишніх інфекцій викликало бурхливе
створення у світі лабораторій для роботи з особливо небезпечними патогенами.
Щойно створено лабораторії в багатьох країнах Європи, Латинської Америки,
Азії та навіть Африки. 9 нових BSL4 лабораторій у США вже працюють чи добудовуються; 16 BSL4 лабораторій у Європі; 2 – в Африці (Південна Африка і
Габон); нові BSL4 лабораторії у Китаї, Індії; існуючі в Австралії, Японії (в Токіо
не працює, але вивчається створення нової BSL4 лабораторії). Велика кількість
діючих BSL3, BSL3+ лабораторій у Таїланді, Кореї, Лаосі, Аргентині, Кенії. І
не має жодної сертифікованої BSL3, BSL3+ чи BSL4 лабораторії в Україні!
Тобто при виникненні особливо небезпечної інфекції в Україні ми залишаємося
без захисту!
Спалах Еболи ще раз продемонстрував, що вакцинація залишається єдиним ефективним профілактичним заходом боротьби з інфекційними захворюваннями, і повинен бути зовсім інший – сучасний спосіб швидкого створення
ефективних вакцин. Раніше (та ще й зараз) створення вакцини було складним,
довгим і дорогим процесом, що включав: наукове створення; розробку технології; доклінічне дослідження; І, ІІ і ІІІ фази клінічних досліджень (WHO, 2006).
Розробка деяких вакцин тривала десятиліття, коштувала понад 1 млрд доларів
США і часто не приносила успіху. Прогрес у сучасній біології відкриває нові
можливості за рахунок: переходу від «in vivo» до «in vitro» до «in silico»; раціонального і цілеспрямованого дизайну (rational-design approach), зокрема за допомогою біоінформатики; появи «синтетичної» біології; використання трансгенних тварин і рослин для виробництва вакцин. Вкрай важливим є пошук шляхів
і засобів ефективної доставки вакцин (до органів, тканин та клітин-мішеней) та
нових можливостей модуляції імунної відповіді. Усе це відкриває можливість
створення вакцини за 10-12 днів з виробництвом кілограмових кількостей протягом місяця.
3. Біозагрози можуть виникати при ненавмисному їх створенні під час
наукових досліджень, які можуть бути використані з подвійною метою (так звані
«Dual-use» research). Можлива також ненавмисна (випадкова) «втеча» патогенів
з місць зберігання.
При ідентифікації досліджень «подвійного» використання в біології необхідно брати до уваги знання, технології, які можуть:
• підсилювати негативний ефект біологічних агентів або токсинів; підривати імунітет або ефективність імунізації; надавати біологічним агентам або токсинам властивості запобігати їхній детекції або викликати в них резистентність
до профілактики чи терапії;
• підсилювати стабільність, трансмісивність або можливість до дисемінації біологічних агентів чи токсинів; змінювати мішені або тропізм біологічних
агентів чи токсинів; підвищувати схильність мішеней до дії біологічних агентів;
створювати нові патологічні агенти чи токсини або реконструювати зниклі біологічні агенти; створювати умови для «вепонізації» біооб’єктів.
Ще відносно недавно ми вважали, що рівень біологічних наук є недостатнім
для створення «суперпатогену» для його використання з небезпечною метою,
тому що складність у створенні штучного геному залежить від його величини та
природи бажаної послідовності; опубліковані послідовності геному мікроорганізмів мали помилки, які робили неможливим його штучне відтворення; інфор-
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мація про те які зміни в геномі бактерій чи вірусів впливають на їхні функції,
була недостатньою.
Але протягом останнє десятиліття ми є свідками бурхливого прогресу в науках про життя. Відбулася революція в секвенуванні. Нове покоління секвенаторів дозволяє мати структуру геному людини менше ніж за один день, а мікроорганізму – за хвилини. Нещодавно з’явилася нова техніка – CRISPR/Cas, що
дозволяє швидко, досить просто і точно вносити зміни в геноми різних типів
клітин і організмів: людини, мишей, щурів, риб, дрозофіл тощо. У Британії цього року дозволили використовувати CRISPR/Cas для внесення генетичних змін
у ембріони людини.
Ми також є свідками появи нових біологічних наук – системної біології,
біоінформатики, синтетичної біології. Остання дозволяє отримувати біологічні
об’єкти з хімічних реактивів без участі біологічних систем. Так, у 2002 році було
проведено хімічний синтез cDNA поліовірусу у відсутності природної матриці
(Celo et al. Science, 297, p.1016). У 2003 році створено синтетичний геном бактеріофагу phiX174 (PNAS, 2005), у 2008 році в Інституті Craig Venter було синтетично створено повну мікробіальну хромосому – найбільшу в світі молекулу з
мол. вагою 300 млн, що призвело до створення «нового виду» бактерії з новими
протеїнами, іншого кольору, іншими функціями.
Прогрес у біології закладає основи для сучасної медицини та ветеринарії на
благо суспільства. Він дозволяє створювати нові біологічні агенти з унікальними та (або) непередбачуваними властивостями. Також сучасні дослідження та
біотехнології «подвійного» використання можуть одночасно використовуватися
як з корисною, так і небезпечною метою, про що наукова спільнота повинна
знати та брати до уваги. Тому що ті ж самі знання або технології можуть бути
використані для створення БЗ. Тому важливою складовою боротьби з біозагрозами має бути активність наукової спільноти – створення традицій соціальної
відповідальності, розробка правил поведінки та механізмів контролю над біологічними дослідженнями.
4. Біотероризм – навмисне створення та (або) використання небезпечних
біологічних агентів. Ми є свідками того, що тероризм набуває все більшого поширення у світі, а біотероризм може мати найбільш жахливі наслідки. Уже є
аксіомою, що готовність до боротьби з природними «вибухами» інфекційних захворювань тотожна готовності до боротьби з можливими біозагрозами (зокрема
з біотероризмом). Також вважають, що якщо країна не спроможна боротися із
«сезонним» грипом – вона не готова боротися з біотероризмом.
Одним з прикладів біотероризму є історія 2001 року з листами із сибіркою у
США. Зі звіту ФБР (дослідження ФБР тривали понад 7 років) відомо, що було 22
випадки зараження: 11 повітряних, 11 через шкіру; 5 людей загинуло; 31 особа
була «позитивна» щодо спор, 35 поштових відділень було заражено сибіркою.
Довелось терміново вакцинувати 10000 осіб з групи «ризику». Винним виявився д-р Брюс Івінс з військово-медичної лабораторії.
Останнім часом спостерігаються численні випадки тероризму з використанням хімічної зброї (гірчичного газу – іприту, хлору, рицину, зарину) в Сирії,
Іраку, Афганістані, а також Марокко, Кенії тощо. У серпні 2014 року в Інтернеті
було опубліковано детальний рецепт, як з комерційно доступних реагентів створити зарин. Цей рецепт було відтворено в лабораторії Spiez у Швейцарії. Відо-
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мо, що 50 г зарину 80 відсоткової чистоти достатньо, щоб отруїти всіх пасажирів
великого авіалайнеру, і він не визначається контролем аеродромного устаткування. Зараз відбувається конвергенція засобів, що належать до біологічної та
хімічної зброї, і особливу увагу привертають хімічні препарати, що діють на
центральну нервову систему. Вони фактично також є БЗ. Тому існує реальна загроза використання сильних наркотичних речовин як хімічної зброї (як, наприклад, фентаніл, що РФ використала в Москві, в театрі на Дубровці у 2002 році,
та його похідні, що в 100–1000 раз більш активні за морфін та героїн). РФ видає
їх за «поліцейську зброю», але це хімічна зброя.
А що ж у нас в Україні?
Деякі концептуальні питання стосовно системи біобезпеки та біозахисту
України: біобезпека (та біозахист) є суттєвою частиною загальної системи безпеки України; біобезпека охоплює широке коло проблем, вирішення яких, за порядком пріоритетів для України, повинно мінімізувати всі загрози біологічного
походження, які існують чи можуть виникнути в нашій країні. Тому зменшення
рівня біозагроз (посилення біобезпеки) є одним з головних завдань системи національної безпеки.
Яке б не було їхнє походження, усі біозагрози потенційно мають національні масштаби.
На жаль, система біобезпеки в Україні є далекою від ефективної і достатньої
для забезпечення необхідної боротьби із загрозами біологічного походження.
Наприклад, епідемія грипу 2009–2010 років показала повну безпорадність МОЗ
України у боротьбі з цією інфекцією.
В УРСР існувала добре організована і фінансована частина радянської системи боротьби з біозагрозами (біозброєю, інфекціями, тощо), до якої входили,
зокрема санітарно-епідеміологічна служба та ветеринарна медицина в 25 областях, Києві та більше як у 600 районах;. санітарно-епідеміологічна служби інших
міністерств; науково-дослідні інститути, виробництво імунобіологічних препаратів та протимікробних ліків. Україна часів незалежності (1991–2014) продемонструвала деградацію всієї системи біобезпеки. Зараз українська система
біобезпеки перебуває в стані реформування.
В Україні було дві установи, що мали право зберігати і працювати з особливо небезпечними патогенами – це Одеський протичумний інститут імені
Мечнікова та Кримська протичумна станція у місті Сімферополі. Коли Росія
незаконно захопила Криму, ми втратили один з найважливіших компонентів
нашої біобезпеки – Кримську протичумну станцію, що вдосконалювалася за
допомогою ЄС та США. Зараз ми маємо тільки одну таку установу – в Одесі. Позатим, Росія також захопила в Криму Республіканську СЕС, відділення
Харківського інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
та деякі інші установи. У зоні АТО втрачені: Донецький та Луганський обласні лабораторні центри Державної санітарно-епідеміологічної служби України (зараз – Головне управління Держсанепідслужби у Донецькій області розташоване у м. Слов’янську, а у Луганській – у м. Сєвєродонецьку). Втрачено
лабораторію BSL-2 Луганської державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини. На її реконструкцію в рамках програми CBRP (Cooperative
Biological Research Projects) було витрачено 1746312 доларів США. На території лабораторії було розміщено базу бойовиків. Наразі лабораторія цілком

237
знищена, доля обладнання невідома (здається, вивезена до РФ). Доля потужностей Донецької державної регіональної лабораторії ветеринарної медицини
невідома. Достовірної інформації немає, але є припущення, що лабораторія продовжує функціонувати для потреб ДНР.
В Україні за 2014–2016 роки відбулося значне поширення африканської чуми
свиней (АЧС). Не виключаємо, що вона перейшла до нас із Росії. Так, нещодавно
трапилися два випадки АЧС в Білорусі через заражені корми з Росії.
На щорічних зустрічах з КБТЗ в Женеві представники делегації РФ цинічно
розповідають, як Росія допомагає іншим країнам покращувати їх системи біобезпеки. Насправді, російська агресія призвела до суттєвого ослаблення системи біобезпеки в Україні.
Серед інших проблем у біобезпеці України можна назвати також відсутність
державної системи боротьби з біозагрозами, відсутність органу, який би координував і контролював стан біобезпеки в Україні, міжвідомчої скоординованої взаємодії, сучасного устаткування термінової діагностики інфекційних захворювань та чутливості інфекцій до ліків, системи підготовки кваліфікованих кадрів,
ефективних вітчизняних імунобіологічних препаратів та антибіотиків.
Сумно констатувати, але нещодавно ми втратили (дуже сподіваюсь, шо не
назавжди) можливість створити основу для національної інтегрованої системи з
біобезпеки. Так, у 2005 році США виступили ініціатором створення системи боротьби з біозагрозами в Україні. У присутності сенаторів США Лугара та Обами (Президента США) була підписана Угода між Міністерством оборони США
і МОЗ України, до якої потім приєдналися українські аграрії. Згідно з Угодою
США зобов’язувалися побудувати дві референс-лабораторії BSL3+ рівня біобезпеки (кожна коштує біля 200 млн доларів.США) та підвищити рівень обласних санітарно-епідеміологічних. та ветеринарних станцій. На жаль, виконання
Угоди було зірвано, як тепер зрозуміло, Службою безпеки України, очевидно, за
підказкою ФСБ Росії. Подібний проект у Грузії (але одна референс-лабораторія)
коштував США біля 400 млн доларів. Вона побудована, функціонує як Грузинський центр контролю над інфекційними захворюваннями і носить назву Центр
імені Лугара.
На цій вельми песимістичній ноті можна було б і закінчити. Але є світло в
кінці тунелю. За 2014–2016 роки до проблем з біобезпеки в Україні повернулася
увага міжнародної спільноти: США, країн Європейського Союзу, Канади, Японії. У рамках GPP (Програми Глобального Партнерства) зараз розглядаються
проекти допомоги Україні. Деякі проекти вже ефективно виконуються, зокрема
Національною академією наук України разом з Міністерством оборони Великобританії в галузі освіти з біобезпеки. Вкрай важливим було б повернутися до
повно розмірної імплементації Угоди між США та Україною 2005 року, але вирішення цього питання, на мою думку, можливе лише на найвищому рівні. Водночас наше головне завдання – це створення власної національної інтегрованої
ефективної системи біобезпеки і біозахисту в Україні.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОГО
КООРДИНАЦІЙНОГО ШТАБУ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАКИХ ШТАБІВ
В ОБЛАСТЯХ
Корчинська О. А.

Комітет з питань охорони здоров’я Верховної Ради України,
народний депутат України
Створення Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги (ВЦКШМД) відбулося на виконання Указу Президента України №880 від
4 листопада 2014 р. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
«Про невідкладні заходи із забезпечення державної безпеки».
Військово-цивільний координаційний штаб медичної допомоги створено на
підставі спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Національної академії наук України від 13.05.2015 № 207/272/556/311/34,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2015 за № 647/27092.
Головним завданням Штабу є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з функціонуванням державної системи
надання медичної допомоги військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів і цивільному населенню в зоні проведення антитерористичної операції та на територіях де введено воєнний стан.
Відповідно до покладених на нього функцій, ВЦКШМД веде реєстри:
– поранених військовослужбовців та представників інших силових відомств в районі проведення антитерористичної операції (далі – АТО);
– щоденний моніторинг безповоротних та санітарних втрат;
– з жовтня 2015 року – інформацію щодо трупів, які надходять до моргів
бюро судово-медичної експертизи в Донецькій та Луганській областях (дані є
інформацією з обмеженим доступом).
У ВЦКШМД зосереджено інформацію та встановлено оперативний
зв’язок щодо:
– сил та засобів медичної служби силових структур у зоні АТО: медичної
служби штабу АТО, оперативних угруповань, військових мобільних госпіталів,
груп підсилення в цивільних лікарнях;
– мобілізаційних карт усіх лікувальних закладів у районі проведення АТО
(містять інформацію про ліжковий фонд, обладнання, можливості надання допомоги, медичний персонал, резерви медичних препаратів, здатність до автономної роботи);
– резервів другої та третьої черги бригад екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф (інформація про вузькопрофільних фахівців, резервістів,
автотранспорт);
– резервних медичних бригад Національної академії медичних наук України (висококваліфіковані кадри за основними спеціальностями, готові виїхати на
вимогу до зони АТО – 78 фахівців з науково-дослідних інститутів: нейрохірургії, хірургії та трансплантології, травматології, серцево-судинної хірургії);
– резервів ліжкового фонду, евакуаційного транспорту Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Луганської та Донецької областей.
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(Довідково: у Дніпропетровській області резерв санітарного автотранспорту становить 152 одиниці, Запорізькій – 233 одиниці, Харківській – 88 одиниць, Донецькій – 122 одиниці, Луганській – 97 одиниць).
Проведено 10 засідань ВЦКІПМД, на яких було прийнято 10 рішень з окремих
питань. Усі рішення стосувалися проблемних питань медичного забезпечення та
координації сил і засобів військової та цивільної медицини та суміжних галузей.
Під час подій під Верховною Радою України 30 серпня 2015 року, співголови
Штабу взяли на себе координацію надання медичної допомоги потерпілим. Було
проведено експертну оцінку якості і своєчасності наданої допомоги на місці події, етапах евакуації і в лікувальних закладах. Штаб постійно інформував суспільство про перебіг лікування поранених.
На екстреному засіданні штабу прийнято рішення про внесення змін до табеля оснащення бригад швидкої допомоги, проведення контролю навичок надання домедичної допомоги працівниками патрульної поліції міста Києва.
Розроблено алгоритм організації медичного забезпечення масових заходів,
установлено оперативний зв’язок з черговою частиною Управління національної поліції в м. Києві.
У перспективі на 2016 рік – створення регіональних відділень Штабу, включення Штабу в єдину систему антитерору в Україні.
Перспективи роботи штабу на 2016 рік:
1. Включення Штабу в єдину систему протидії терористичній загрозі, створення регіональних відділень, розробка ситуативних планів реагування при терористичних актах, масових порушеннях громадського порядку.
2. Проведення аналізу випадків суїцидів серед учасників АТО, проведення
досліджень з формування «портрету потенційного самогубця» для активної психопрофілактики. Подальший розвиток системи психологічного моніторингу.
3. Проведення контрольних перевірок навичок домедичної підготовки працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії. Організація перманентного навчання тактичній медицині в усіх структурах сектору державної безпеки.
4. Координація заходів соціальної реабілітації та адаптації, працевлаштування ветеранів АТО.
1. Підвищення ролі патріотичного виховання молоді, організація конкурсів з
домедичної підготовки, військово-патріотичніх ігор.
2. Участь у розробці законопроектів «Про альтернативну службу» та «Про
парамедицину».
Зважаючи на тривалість АТО, велику кількість санітарних втрат як серед військовослужбовців ЗС України, інших військових формувань, так і цивільного
населення України, стало очевидним, що необхідно створювати військово-цивільні штаби в усіх областях України для організації чіткої взаємодії медичної
служби ЗС України та медичних служб інших військових формувань і правоохоронних органів, а також широко використовувати потужності цивільних закладів охорони здоров’я для лікування та реабілітації поранених військовослужбовців, що передбачає формування єдиного медичного простору України.
Про відсутність ефективної взаємодії медичних служб ЗС України та інших
військових формувань між собою та з МОЗ України яскраво свідчить таке:
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– усі силові структури спільно діють у районі бойових дій, проте кожне військове формування має власну евакуаційну політику та власні евакуаційні напрямки;
– попри наявність у державі за стандартами Всесвітньої організації охорони
здоров’я надлишкового госпітального ліжкового фонду, Державна прикордонна
служба України здійснює розгортання госпіталю для легкопоранених шляхом
перепрофілювання санаторно-курортного закладу, а МО України формує нові та
збільшує ліжкову місткість наявних ВГ;
– досі не вирішено питання оплати послуг за надання медичної допомоги
в «єдиному медичному просторі» військовослужбовцям Національної гвардії в
закладах охорони здоров’я МО України;
– не існує єдиного державного замовлення та не вирішене питання фінансування підготовки військових лікарів в Українській військово-медичній академії
для медичних служб інших військових формувань та ще багато фактів, які потребують негайного вирішення.
Висновок.
Наявний досвід медичного забезпечення АТО та його детальний аналіз свідчать, що для надійного медичного забезпечення військ необхідно мати повноцінну організаційно-штатну структуру медичних підрозділів військових частин
і військово-медичних закладів. Актуальним є питання забезпечення військовослужбовців сучасними індивідуальними засобами медичного захисту та навченість користування ними, забезпечення медичних підрозділів відповідним комплектно-табельним оснащенням, спеціальною медичною технікою та засобами
евакуації. Особливої важливості набуває необхідність удосконалення нормативно-правової бази організації медичного забезпечення військ та формування єдиного медичного простору держави.
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НЕБОЙОВІ ВТРАТИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ
(дані на 01.10.2016 р.)

Козлов І. М.

Генеральна прокуратура України
Щиро вдячний за можливість виступити перед вами – представниками найгуманнішої професії сучасності – військовими медиками. У непростий час вами
обрано почесну і шляхетну справу – рятувати життя людей – захисників неньки
України.
Найбільшим нещастям людства протягом його багатовікової історії, без сумніву, були війни. За 6 тисяч років, які відомі нам з письмових пам’яток, тільки
протягом трьох століть на Землі не велись війни, а протягом інших 5700 літ відбулося більш як 15 тисяч великих і малих війн. Таким чином, у середньому щорічно велося майже 3 війни, жертвами котрих за цей час стало майже 4 млрд осіб.
Наразі в Україні триває збройна агресія Російської Федерації, окуповано
Кримський півострів, біля східних кордонів зосереджено для так званих військових навчань 45-тисячне угруповання північного «сусіда».
Треба визнати, що тривалий час наша армія фактично руйнувалася, система
медичного забезпечення занепадала зокрема:
– безпідставно скорочувалися бойові військові частини, у тому числі госпіталі та медичні установи;
– реалізовувалося озброєння – танки, бойові машини піхоти та медична
техніка, у якій тепер відчувається гостра потреба;
– популістський підхід до реформування спричинив колапс у системі військової медицини;
– низький рівень грошового забезпечення військовослужбовців сприяв відтоку з армії медичних фахівців.
Разом з наявністю зовнішньої загрози суверенітету і територіальній цілісності України активізуються деструктивні псевдопатріоти, які під гаслами захисту народних інтересів підривають ситуацію всередині країни.
Погіршується криміногенна обстановка.
У цих складних умовах триває реформування правоохоронної системи держави.
Причини – необхідність зміни структури правоохоронних і судових органів
України, розмежування їх функцій та компетенцій, усунення дублювання повноважень, приведення національного законодавства у відповідність із міжнародними стандартами.
До речі, інститут військових прокуратур було ліквідовано у червні 2012 року.
Ця ініціатива знайшла повну підтримку в тодішнього Міністра оборони України
Д. А. Саламатіна. Не варто забувати, що активна позиція військових прокурорів
завжди заважала і заважає «нечистим» на руку чиновникам оборонного відомства.
Проте ліквідація військових прокуратур була величезною помилкою, і це
стало зрозуміло кожному вже через два роки.
Утворені цивільні прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній
сфері були позбавлені головного – можливості мобільного пересування разом з
військами в умовах особливого періоду для забезпечення законності та правопорядку, а також оперативного вирішення поставлених завдань.
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До того ж особливості діяльності військ вимагають від прокурорсько-слідчих працівників спеціальних знань, володіння спеціальними методиками виявлення та розслідування військових злочинів.
Створення нової військової прокуратури відбулося лише в серпні 2014 року,
і з того часу ми вже тричі вдосконалювали її структуру, щоб максимально наблизитися до району проведення бойових дій, враховували місця розташування
найбільш великих військових з’єднань, полігонів тощо, а також нові реалії у веденні агресивної війни проти України.
На сучасному етапі органами військової прокуратури приділяється постійна
увага забезпеченню законності у військових частинах Збройних Сил України та
інших військових формуваннях. Особливе занепокоєння викликає інформація
щодо небойових втрат військовослужбовців, кількість яких залишається надзвичайно високою.
Нагадаю, що до небойових санітарних втрат відносять військовослужбовців,
які захворіли від причин, не пов’язаних з використанням противником бойових
засобів, а також тих із них, які отримали небойову травму.
Правильне та своєчасне визначення величини і структури санітарних втрат є
основою для планування медичного забезпечення майбутніх бойових дій.
За отриманою інформацією, з початку проведення антитерористичної операції станом на жовтень 2016 року небойові втрати становить 10 990 війсь
ковослужбовців з усіх військових формувань, з яких безповоротні – 1940 і
9050 – санітарні (див. табл.).
Здебільшого небойові безповоротні та санітарні втрати за весь період бойових дій обліковано у Збройних Силах України: 1575 та 5145 відповідно.
Найбільші втрати прийшлися на 2015 рік: 61% від їх загальної кількості.
Підкреслю, що початок небойових втрат у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях безпосередньо пов’язано з проведенням антитерористичної операції (цілодобове поводження із зброєю, боєприпасами, вибуховими
речовинами, експлуатація бойової техніки). Негативного впливу на збільшення
небойових втрат завдає вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями
під час виконання службових обов’язків.
Водночас такі втрати нерідко допускаються не лише в районі проведення
антитерористичної операції, але й в інших місцях дислокації військових частин
і підрозділів.
Серед найрозповсюдженіших офіційно зафіксованих причин небойових безповоротних втрат переважають хвороби та самогубства.
Так, у Збройних Силах України із 1575 таких випадків 510 (найбільше),
або 30% настали саме внаслідок хвороби. Наступною причиною є самогубства (305), кількість яких також, певним чином залежить від стану психічного
здоров’я військовослужбовців.
Решта випадків здебільшого пов’язана з нещасними випадками, дорожньотранспортними пригодами, порушенням правил поводження зі зброєю та бойовими припасами, отруєнням наркотичними речовинами або алкоголем (найменше).
Санітарні небойові втрати переважно пов’язані з порушенням правил поводження зі зброєю та бойовими припасами, дорожньо-транспортними пригодами, порушенням заходів безпеки та спробами самогубства.
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Таким чином, виникає серйозне питання щодо якості організації роботи військово-лікарських комісій у частині проведення медичних оглядів призовників,
насамперед, призваних за мобілізацією, відбору кандидатів для участі в цій роботі військкоматами.
Як показали раніше проведені вивчення з цього питання, випадки призову за
мобілізацією непридатних до військової служби громадян з наступним їх звільненням з військової служби за станом здоров’я або летальними наслідками є
непоодинокими, про що побічно свідчать наведені вище дані.
Наведу лише окремі цифри.
Із призваних за мобілізацією у 2014 році, у 1266 виявлено захворювання, що
не пов’язані з проходженням військової служби, внаслідок чого 130 з них визнано непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, а ще
581 – непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними
у воєнний час.
У свою чергу, з призваних за мобілізацією у 2015 році осіб у 1139 виявлено захворювання, не пов’язані з проходженням військової служби, що призвело
до визнання непридатними до військової служби з виключенням з військового
обліку 204 військовослужбовців; визнання непридатними до військової служби
в мирний час, обмежено придатними у воєнний час – 557 осіб; обмежено придатними до військової служби – 378.
Причинами цього є хаотичність проведення відбору призовного контингенту, відсутність системної роботи щодо вивчення стану здоров’я
військовозобов’язаних, а в окремих випадках – гоніння за кількісними показниками виконання мобілізаційного плану.
Окремо зазначу, що корисливі зловживання членів військово-лікарських
комісій, зокрема, стали підставою для реєстрації та розслідування органами
військової прокуратури чотирьох кримінальних проваджень.
Зокрема, у травні цього року військовою прокуратурою Одеського гарнізону
під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 дол. США за звільнення
громадянина від призову за станом здоров’я затримано лікаря-хірурга військово-лікарської комісії Малиновського районного військового комісаріату міста
Одеси. Обвинувальний акт щодо підозрюваного передано до суду. Розгляд справи в суді триває.
Також перманентне реформування в галузі Міністерства охорони здоров’я та
скорочення штатної чисельності військових комісаріатів призвели до того, що
протягом останніх двадцяти років медичний огляд військовозобов’язаних і таких, що зараховані в команди, планово не проводився взагалі.
На мій погляд, назріла необхідність вжиття термінових заходів щодо налагодження системи поглибленого медичного обстеження призивного контингенту
із залученням всіх ланок охорони здоров’я, створення єдиної медичної бази, що
унеможливить ухилення від проходження військової служби.
Крім цього, ми пропонуємо розглянути питання щодо створення в районних
та обласних військових комісаріатах постійно діючих позаштатних медичних
комісій.
Близько 90 відсотків поранених під час бойових дій гинуть безпосередньо на
полі бою, ще до того, як встигнуть потрапити до медичного закладу. У більшості випадків не вдається запобігти загибелі таких поранених. Близько 20 відсот
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ків поранених, які гинуть, не досягнувши медичного закладу, можна врятувати,
якщо буде вжито необхідних заходів. Саме тому питання швидкої та оперативної
евакуації поранених вкрай важливе. При спланованій та ефективній евакуації
можна зберегти життя та здоров’я великої кількості людей. Слід враховувати, що
евакуація є вимушеним заходом і негативно впливає на стан здоров’я поранених. Зведення, за можливості, до мінімуму витрат часу на транспортування поранених і хворих, використання для евакуації різних видів транспорту, включаючи санітарну авіацію, та проведення спеціальних медичних заходів потерпілим
до початку та під час евакуації дозволяють здійснювати цей захід з найменшою
шкодою для здоров’я евакуйованих.
Організовують евакуацію командири відповідно у своїх підрозділах, вони ж
виділяють сили та засоби для посилення штатних підрозділів медичної служби,
які безпосередньо проводять розшук поранених і хворих, надають їм першу медичну допомогу. Швидка діагностика й оперативно розпочате лікування – запорука зниження небойових утрат у цілому і виживання постраждалих зокрема.
Якщо повернутися до загальних причин та умов, що сприяють небойовим
втратам у військовому середовищі, то не можна не звернути увагу на систематичне вживання військовослужбовцями спиртних напоїв, низький рівень контролю за військовою дисципліною з боку безпосереднього командування підрозділів, невжиття належних профілактичних заходів щодо попередження наведених
фактів та особиста недисциплінованість військовослужбовців.
Так, лише в цьому році військовими прокурорами та командуванням військових формувань виявлено безліч фактів розпивання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями та складено понад 8,5 тис. протоколів
за статтею 17220 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У минулому році після введення в дію нової глави Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо військових адміністративних правопорушень (тобто з березня) таких протоколів складено 7884, у тому числі стосовно
військовослужбовців Збройних Сил України – 4839 (61%).
Певною мірою і через це ми є ініціаторами гауптвахт.
Слід зазначити, що тільки чітке та неухильне виконанню командирами та їх підлеглими вимог Статутів Збройних Сил України, які поширюються також на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію
України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України,
Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України сприятиме забезпеченню необхідного рівня військової
дисципліни, який унеможливить настання небойових втрат особового складу.
Хочу зупинитися на ще одній проблемі, яка, на наш погляд, має безпосереднє
відношення до певної частині небойових втрат.
Безперечно, особистість воїна, його духовний світ, психічні й психофізіологічні якості та військовий колектив, його соціально-психологічні риси та якості є
конкретним і головним предметом морально-психологічного впливу. У зв’язку з
цим зміст морально-психологічного забезпечення є різноманітним і багатогранним, торкається всіх сфер життєдіяльності військовослужбовця і військового
колективу, організації та проведення бойових задач.
Тому морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень має стати системою організаційних, соціально-пра-
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вових і виховних заходів щодо формування та розвитку у військовослужбовців
особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів
України, військових статутів, Військової присяги, функціональних і службових
обов’язків, наказів командирів і начальників, досягнення такого рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил), який забезпечуватиме
своєчасне, повне та якісне вирішення поставлених завдань.
З огляду на наявний досвід потребує активізації, а в окремих випадках запровадження, психологічна підготовка особового складу до виконання службовобойових завдань, психологічне супроводження виконання завдань бойової служби (бою), а також психологічна допомога військовослужбовцям, які отримали
бойові психічні травми, та їх соціально-психологічна реабілітація і реадаптація.
Хотілося б зазначити, що з прийняттям у жовтні 2014 року Верховною Радою України Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури позбавлені повноважень щодо проведення перевірок, а тому змушені реагувати лише на
факти вже вчинених кримінальних та адміністративних правопорушень. Працювати на їх попередження ми наразі не можемо.
У зв’язку з необхідністю виправлення такої ситуації Головною військовою
прокуратурою ініційовано внесення змін до Закону України «Про прокуратуру»
(законопроект № 5177) в частині наділення тільки військових прокурорів в особливий період наглядовими повноваженнями, реалізація яких, на наш погляд,
сприятиме підвищенню правопорядку у військових формуваннях, та, як наслідок, зниженню кількості небойових втрат особового складу Збройних Сил та
інших військових формувань України.
Крім того, у першому читанні прийнято законопроект № 5112 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності
військовослужбовців та деяких інших осіб».
Зокрема, проектом пропонується в санкціях статей 17212-17219 КУпАП, разом
з передбаченими адміністративними стягненнями у виді арешту з утриманням
на гауптвахті запропоновано альтернативне стягнення у виді штрафу. Це надасть
суду можливість за результатами розгляду адміністративних справ призначати
стягнення з урахуванням характеру і ступеня тяжкості правопорушення, а також
забезпечити невідворотність покарання окремих категорій, зокрема військовослужбовців-жінок, щодо яких арешт з утриманням на гауптвахті не застосовується.
У новій редакції статті 17220 передбачено можливість притягувати до адміністративної відповідальності військовослужбовців не лише за розпивання пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, але й за вживання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів. Адже практика свідчить про наявність
фактів правопорушень, пов’язаних із вживанням військовослужбовцями наркотичних засобів і психотропних речовин, які, незважаючи на їх суспільну небезпеку в умовах виконання військових обов’язків, залишаються за межами відповідальності.
На мій погляд, виконання зазначених заходів у комплексі неодмінно досягне
позитивного результату, сприятиме посиленню військової дисципліни та зменшить кількість втрат військовослужбовців.
Хочу ще раз подякувати всіх присутніх за співпрацю, бажаю натхнення
у Вашої важкій та такій необхідній праці, а також мирного неба вам і вашим
близьким.
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СТАН І ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ ТА СИЛ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ:
ПРАВОВІ, РЕСУРСНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
Кравченко В. В.

Медичний департамент МОЗ України
Первинна, вторинна та третинна медична допомога надається пораненим
військовослужбовцям, а також громадянам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції (АТО), у
державних та комунальних закладах охорони здоров’я системи МОЗ України за
місцем їх тимчасового чи постійного перебування відповідно до законодавства
України та в межах бюджетного фінансування.
Міністерство охорони здоров’я України веде постійний моніторинг звернень
тимчасово переміщених громадян України з АР Крим, м. Севастополя та зони
проведення антитерористичної операції (АТО).
По медичну допомогу з числа тимчасово переміщених осіб (станом на
09.06.2016) звернулось 241655 дорослих та 124647 дітей, з яких взято на медичний
облік 146307 дорослих і 68811 дітей, госпіталізовано 57549 дорослих і 31895 дітей. Проведено 321853 медичні інструментальні дослідження та огляди внутрішньо переміщених осіб. У жінок зазначеної категорії народилося 6594 немовлят.
МОЗ України наказом від 18 лютого 2015 року № 75 «Про додаткові заходи
щодо забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я в умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня
соціального та воєнного характеру» визначило 30-відсотковий резерв ліжок у
закладах охорони здоров’я для проведення стаціонарного лікування цивільних
осіб та військовослужбовців, які постраждали у зоні проведення АТО.
З метою організації ефективного надання медичної допомоги пораненим
військовослужбовцям і цивільним особам МОЗ України доручило структурним
підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних
адміністрацій перевірити та привести обласні резерви функціональної підсистеми медицини катастроф у повну відповідність із наказами МОЗ України від
10 серпня 2001 р. №331 «Про затвердження положення про Державну службу
медицини катастроф» та від 6 лютого 2014 р. № 101 «Про затвердження При
мірного табеля (переліку) оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 300
«Про затвердження переліку і норм накопичення в системі екстреної медичної допомоги лікарських засобів та медичних виробів першої необхідності для організації
медико-санітарного забезпечення цивільного населення під час особливого періоду» затверджено необхідний перелік лікарських засобів та медичних виробів для
функціонування системи екстреної медичної допомоги на місцях. Визначено лікарські засоби дозволяють працювати закладам охорони здоров’я не менш як 30 діб.
Під час медичного обслуговування військовослужбовців і мешканців у зоні
проведення АТО МОЗ України співпрацює з представниками громадських
організацій України, Національного товариства Червоного Хреста України та
іноземних представництв: Міжнародного Червоного Хреста, «Лікарі без кордонів», представниками та консультантами місій ВООЗ тощо.
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Міністерство охорони здоров’я України опрацювало та погодило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про удосконалення медичного забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції на
Сході України», який розроблено Міністерством оборони України.
МОЗ України, Міноборони України, Генеральним штабом Збройних Сил
України та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова» 5 лютого 2016 року було підписано Меморандум про взаємодію в рамках проекту «Перший добровольчий
мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова».
Протягом березня – квітня цього року МОЗ України було проведено дві узгоджувальні наради щодо порядку подальшої взаємодії.
З випускників вищих навчальних закладів за державним розподілом було
розподілено у 2015 році до Донецька – 118 та Луганська – 24, у 2016 році – 185 та
67 випускників відповідно.
Протягом 2015–2016 років згідно з Положенням про порядок направлення
громадян на лікування за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 08 грудня 1995 року № 991, Комісією МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон прийнято позитивне рішення щодо направлення
на лікування за кордон за бюджетні кошти двох з учасників АТО за державною
програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном».
З метою забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я для надання
медичної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово непідконтрольних
Україні територій Донецької та Луганської областей на контрольовану Українською владою територію регіонів, у яких питома вага (додаткове навантаження)
за рахунок таких осіб складає 5% до наявного населення відповідної області, а
саме Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської, МОЗ України за клопотанням зазначених обласних державних адміністрацій розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу медичної субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році в обсязі 434 367,8 тис. грн,
зокрема для Донецької області – 237 188,2 тис. грн, Запорізької – 41391,0 тис.
грн, Луганської – 87 126,0 тис. грн. та Харківської – 68 662,6 тис. грн.
На сьогодні проект розпорядження перебуває на погодженні в Міністерстві
юстиції України.
З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб МОЗ України завдяки
співпраці з міжнародними організаціями та компаніями отримано гуманітарну
допомогу в вигляді лікарських засобів, виробів медичного призначення та вакцин, яку розподілено відповідними наказами (усього видано 29 наказів).
Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я
України» у рамках міжнародного науково-технічного співробітництва у 2014 –
2016 роках долучився до 32 науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів та семінарів з міжнародною участю.
Проблемні питання:
Співпраця з медичними службами силових структур у зоні проведення АТО.
Відсутнє єдине фінансування медичної служби в зоні АТО та єдине підпорядкування персоналу військових лікарських бригад, відряджених до територіальних лікувальних закладів.
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Військові медики, що відряджені до територіальних лікувальних закладів,
практично не підпорядковуються керівникам цих закладів.
Екстрена медична допомога (ЕМД).
Відсутня юридична підстава для переїзду бригад ЕМД сусідніх областей на
територію Донецької та Луганської областей (центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф є комунальними закладами та фінансуються з
обласного бюджету відповідної адміністративно-територіальної одиниці).
Відсутній захист при роботі в умовах бойових дій, надійний зв’язок (рації),
належний статус і відповідна зарплата.
На сьогодні є необхідність у заходах з відновлення роботи центрів екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф у зоні АТО та закупівлі санітарного
автотранспорту.
Стаціонарна допомога.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65
«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» накладені
обмеження на придбання основних засобів, комп’ютерів, меблів тощо. Проте
лікувальні заклади, що переміщені із зони бойових дій, потребують покращення
матеріально-технічної бази.
Матеріально-технічна база переважної більшості закладів охорони здоров’я
в Донецькій та Луганській областях є незадовільною. Приміщення потребують
проведення капітального ремонту, необхідна заміна та оновлення наявного лікувально-діагностичного обладнання на сучасне.
Первинна медико-санітарна допомога.
ПМСД працює в селах, які безпосередньо наближені до лінії розмежування,
проте умови роботи, статус, заробітна плата залишаються такими, як у мирний час.
У зв’язку з перебуванням у зоні бойових дій додатково до раніше зареєстрованих у внутрішньо переміщених осіб хронічних захворювань, додалась низка
різних соціально стресових розладів психіки та поведінки, що потребує розгортання системи медико-психологічної реабілітації цього контингенту осіб.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
НА ЕТАПАХ ЕВАКУАЦІЇ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Хорошун Е. М.

Центральне військово-медичне управління
Сучасне керівництво системою медичного забезпечення ЗС України базується на науково-обгрунтованих принципах управління, які полягають у:
забезпеченні готовності сил та засобів медичної служби до виконання зав
дань за призначенням;
здійсненні лікувально-евакуаційного забезпечення своєчасно, безперервно
та відповідно до сучасних досягнень медичної науки.
Принцип готовності сил і засобів медичної служби пов′язаний з трьома складовими якісної організації медичного забезпечення, а саме: дієве управління,
наявність кваліфікованого персоналу та належне матеріально-технічне забезпечення (у тому числі спеціальний вид матеріально-технічного забезпечення для
військових медичних частин (підрозділів) – медичне постачання).
Метою системи медичного забезпечення ЗС України є досягнення високого
показника виживаності та зниження інвалідизації поранених. Система ЛЕЗ ЗС
України передбачає поєднання лікувальних заходів з евакуацією постраждалого
до того лікувального закладу, де йому може бути надано максимально вичерпну
медичну допомогу.
Динаміку обстрілів незаконних збройних формувань подано на рис. 1, а динаміку безповоротних і санітарних втрат ЗСУ за період з 1 квітня 2015 року по
31 травня 2016 року (помісячно) – на рис. 2.
Після припинення активних бойових дій в аеропорту міста Донецька та на
Дебальцівському плацдармі на початку 2015 року бойові дії набули позиційного
характеру. НЗФ продовжували обстріли та інші терористичні дії.
Сьогодні відношення кількості поранених до загиблих є відображенням таких факторів військового життя, як ставлення військовослужбовців до групового та індивідуального захисту, тяжкості отриманого поранення та якості надання
медичної допомоги.
З початку бойових дій станом на 14 червня 2016 р. більше 8000 військово
службовців ЗС України отримало різного ступеня тяжкості та локалізації бойові
поранення. Структуру бойових поранень військовослужбовців ЗС України за
локалізацією (станом на 14 червня 2016 року) наведено на рис. 3.
За останні 6 місяців проведення АТО збільшився відсоток осіб, які отримали поранення кінцівок та потребують на етапі кваліфікованої медичної допомоги
проведення операцій на судинах. За відсутності в системі МОЗ України у лікарнях району проведення АТО в достатній кількості лікарів-травматологів, нейрохірургів, судинних хірургів як тимчасовий захід у центральні районні лікарні у
2014 році введено групи медичного підсилення військово-медичного персоналу
військових госпіталів. В особливий період ця проблема має вирішуватися шляхом активної мобілізації відповідних фахівців до лав ЗС України, попередження
ухилення від військової служби під час особливого періоду медичного персоналу.
У випадку загострення ситуації на Сході України проблема некомплекту мобілізованого медичного персоналу ще більше загостриться. Це питання потребує невідкладного вирішення на державному рівні.
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Рис. 1. Динаміка обстрілів незаконних збройних формувань позицій ЗС України

Рис. 2. Динаміка, безповоротних та санітарних втрат ЗСУ за період
з 1 квітня 2015 року по 31 травня 2016 року
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Рис. 3. Структура бойових поранень військовослужбовців ЗС України
за локалізацією (станом на 14 червня 2016 року)

Скорочення: СМП – середній медичний персонал,
ММП – молодший медичний персонал, ВС – водії-санітари
Рис. 4. Укомплектованість медичної служби Збройних Сил України середнім,
молодшим медичним персоналом та водіями-санітарами.
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Укомплектованість медичної служби Збройних Сил України медичним персоналом подано на рис. 4.
З метою виправлення тих недоліків у медичній допомозі, які виявилися після
початку АТО, для підготовки медичного персоналу та особового складу розроб
лено та впроваджено військово-медичні стандарти підготовки особового складу
та санітарів.
Нами впроваджено програму підготовки молодшого медичного персоналу за
адаптованою програмою підготовки санітарів медичної служби ЗС США 68W
«68 Виски». Проблемним питання залишається неможливість у працевлаштуванні в системі цивільної медицини немедичних спеціалістів, підготовлених за
цією програмою, у той час як у країнах – членах НАТО це питання вирішено
(та є стимулом для залучення особового складу до цієї програм).
Наступний, не менш важливий принцип організації медичного забезпечення
в АТО – своєчасність. Це надання медичної допомоги протягом часу, визначеного загальнодержавними медичними стандартами у військовому даному стані.
Наявність санітарного транспорту є запорукою вчасності лікувально-евакуаційних заходів та підвищує вірогідність виживання після поранення. Укомплектованість санітарним транспортом (рис. 5): УАЗ-452 – 73%, броньований санітарний
транспорт – 29%, санітарними машинами АС-66 – 28%, спеціальна медична техніка – 80%. Отримано 15 одиниць МТЛБ-С з ВК Система. Для вирішення проблеми
необхідно закупити 145 одиниць повнопривідного санітарного транспорту.
Дотримання принципу безперервності – це постійний медичний нагляд та
медична допомога з моменту поранення або захворювання до одужання.

Скорочення: БСТ – броньована санітарна техніка, СМТ – спеціальна медична техніка.
Рис. 5. Укомплектованість санітарним транспортом медичної служби
ЗС України, %
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Після отримання поранення на військовослужбовця заповнюються різні медичні форми та документи. Для того, щоб на наступних етапах медичної допомоги медичний персонал зміг використати дані з попередніх етапів для лікування або проведення наукового аналізу, необхідно створити систему накопичення
медичної документації у вигляді військової історії хвороби. Ця історія хвороби
після закінчення лікування має бути збережена в спеціально створеному архіві.
Упроваджено форму первинного обліку та звітності «КОЛЕСО-МІСТ рапорт» (рис. 6), яка достатньо проста й інформативна для фіксації первинної
інформації про пошкодження.
Зараз проходить випробування система обміну медичною інформацією
«КАСПЕР», яка дозволяє відстежувати рух хворого на шляхах медичної евакуації від місця отримання поранення до лікувальних закладів.
Медичні пункти батальйонів та бригад виконують в АТО стабілізаційну
функцію на шляхах медичної евакуації постраждалого до найближчого лікарняного закладу. МП бригад і батальйонів не мають ліцензії на лікувальну практику,
що є великою проблемою, яка потребує вирішення на державному рівні.
Відповідність сучасним науковим принципам медичної науки є критичним
принципом сучасної військової медицини України. Законодавцем у галузі надання медичної допомоги є Міністерство охорони здоров’я України, яке надає
відповідні протоколи для використання в медичній практиці. Дотримання сучасних принципів діагностики та лікування є обов’язковим для системи медичного
забезпечення ЗС України.
Забезпечення впровадження в клінічну практику уніфікованих підходів лікування бойової травми з використанням досвіду країн – членів НАТО, міжнародні навчання та інші заходи міжнародного співробітництва підтримують
інформаційний обмін і збагачують військових медиків знаннями та практичними навичками. Розробка клінічних протоколів надання медичної допомоги при
бойових травмах є одним з пріоритетних організаційно-наукових питань.
Досягнення. Удосконалення досягнуто шляхом:
1) скорочення часу від отримання пошкодження до надання домедичної та
кваліфікованої медичної допомоги;
2) впровадження стабілізаційних пунктів;
3) введення груп медичного підсилення до ЦРЛ;
4) адаптації сучасної програми надання долікарської допомоги молодшим
медичним персоналом з упровадженням у практику сучасних підходів до надання домедичної допомоги;
5) упровадження удосконаленої форми первинної медичної документації.
Загрозами для дотримання принципу готовності та своєчасності надання медичної допомоги медичною службою АТО, особливо при погіршенні операційної обстановки, залишаються недостатня укомплектованість кваліфікованим медичним персоналом, відсутність ліцензій на право ведення медичної практики
в медичних пунктах бригад. Останнє питання вже декілька років не може бути
вирішено на рівні відповідних органів виконавчої влади.
Упровадження протоколів лікування бойової травми та уніфікація медичної
документації зі створенням для потреб АТО єдиного інформаційного медичного
простору є також суттєвими питаннями для вирішення в державному масштабі.
Також актуальним є розмежування потоків поранених військовослужбовців і
цивільного населення з небойовою патологією в районі проведення АТО.
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Рис. 6. Форма первинного обліку та звітності «КОЛЕСО-МІСТ рапорт»
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ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ
УКРАЇНИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ В ЗОНІ
ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
Михайлик О. П.
Вступ. Основні зусилля роботи медичної служби Національної гвардії
України (далі – НГУ) спрямовані на організацію якісного всебічного медичного забезпечення особового складу НГУ відповідно до специфіки покладених на
війська завдань. Це досягається шляхом проведення вчасних і повних за змістом
організаційних, лікувально-профілактичних, протиепідемічних заходів і заходів
з медичного постачання.
Основна частина. На самому початку проведення антитерористичної операції (далі – АТО) рівень забезпеченості військовослужбовців НГУ індивідуальними засобами медичного захисту був дуже низьким. Не було знеболюючих
препаратів у шприц-тюбиках. Потреба в перев’язувальних пакетах забезпечувалась на 50%. Кровоспинні джгути були лише в укладках медичних працівників.
Особовий склад не мав навичок у наданні медичної допомоги шляхом само- та
взаємодопомоги. Некомплект військових лікарів сягав близько 45%, забезпеченість санітарною технікою – 60%.
Таке становище пояснювалось тим, що внутрішні війська МВС України, на
базі яких було створено НГУ, в попередні роки зовсім не мали бюджетного фінансування на придбання медичного обладнання та техніки, а закупівля ліків
фінансувалась у розмірі близько 15% від потреби.
Таким чином із самого початку розбудови НГУ прийшлося негайно вирішувати питання щодо організації забезпечення військовослужбовців медичним
майном. Розпочалась активна взаємодія з громадськими та волонтерськими організаціями не лише з метою отримання гуманітарної допомоги, але й для поширення серед військовослужбовців знань з тактичної медицини за сучасними
стандартами.
За таких обставин змінились погляди на підготовку особового складу військ
з військово-медичної підготовки. Організовано за участю медичних працівників
підрозділів проведення занять з військово-медичної підготовки з усіма категоріями військовослужбовців військових частин за планами, які затверджені розпорядженням командувача НГУ. Програма занять відпрацьована з урахуванням
стандартів з тактичної медицини військ НАТО. Постійно проводиться відповідна робота з удосконалення професійної підготовки медичних працівників із залученням міжнародної експертної допомоги.
У навчальному центрі НГУ запроваджено навчання за програмою «санітарний інструктор». У цілому за допомогою громадських організацій підготовлено
близько 80 інструкторів з тактичної медицини.
Крім того, в рамках сумісних українсько-американських навчань близько
1000 військовослужбовців пройшли підготовку за курсом «бійця-рятувальника».
У складі військово-медичного управління Головного управління НГУ було
створено службу медичного постачання. За умов додаткового фінансування з
боку держави це дало змогу розпочати переоснащення медичним обладнанням
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медичних пунктів з’єднань та військових частин і лікувально-профілактичних
закладів, значно поповнити парк санітарних автомобілів. Розроблена та втілена
в життя норма щодо забезпечення кожного військовослужбовця, на час виконання службово-бойових завдань аптечкою медичною військовою індивідуальною.
До складу якої увійшли: пакет перев’язувальний, джгут (турнікет), знеболювальний та кровоспинний засіб.
Зазнали перегляду підходи в питаннях організації системи евакуації поранених. З метою здійснення своєчасної евакуації поранених солдат безпосередньо
з-під обстрілу прийнято на озброєння та закуплено броньовані медичні машини
(БММ) на базі БТР-4М. У подальшій евакуації активно використовується авіаційна техніка. Від НГУ до зведеного міжвідомчого авіаційного загону увійшли
літак АН-72П і два вертольоти Мі-8МСБ-В, які спроможні забезпечити евакуацію на ношах близько 50 чоловік.
Завдяки проведеній роботі медична служба НГУ спромоглася організувати
медичне забезпечення особового складу, який задіяний у зоні проведення АТО,
з питань надання першої медичної, долікарської та першої лікарської допомоги
з подальшою евакуацією поранених і постраждалих до лікувальних закладів.
До виконання завдань з медичного забезпечення в зоні проведення АТО
було залучено близько 180 лікарів та 540 осіб середнього медичного персоналу
(фельдшери, санітарні інструктори).
Станом на 1 червня 2016 року з початку проведення АТО поранено 743 військовослужбовці НГУ (2014 рік – 436; 2015 рік – 299; 2016 рік – 8); загинуло –
183 особи (2014 рік – 104; 2015 рік – 74; 2016 рік – 5); 12 військовослужбовців
отримали поранення тяжкого ступеня з втратою кінцівок та очей.
Усі поранені військовослужбовці отримують відповідне лікування в лікувальних закладах МО, МОЗ, МВС та НАМН України. Направлено на лікування
і реабілітацію за кордон 54 військовослужбовці.
З метою проведення реабілітації та оздоровлення учасників АТО на власній
лікувально-профілактичній базі в медичному центрі НГУ «Нові Санжари» (смт
Нові Санжари Полтавської обл.) створено та укомплектовано необхідним сучасним медичним обладнанням реабілітаційне відділення. Відкрито кабінети та
впроваджено сучасні методики лікування: галотерапія, підводне бальнеологічне витягування хребта, світлолікування, лазеротерапія. Уведено в експлуатацію
нові сучасні медичні апарати: УЗД, велоергометрії, фітотерапії, пресотерапії.
Завдяки тісній співпраці між командуванням НГУ та Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) в Україні за кошти Трастового Фонду НАТО закуплено сучасне медичне обладнання для проведення реабілітації пацієнтів з
патологією опорно-рухового апарату. Це дало змогу за сучасними стандартами
обладнати зал з лікувальної фізкультури.
За сприяння Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні було організовано
проведення скринінг-тестування особового складу на вірусний гепатит С та надано пропозиції щодо вирішення питання про можливість лікування учасників
АТО, у яких підтверджено гепатит С, у лікувальних закладах МОЗ України.
Для координації дій між міністерствами та відомствами з питань медичного
забезпечення військовослужбовців у єдиному медичному просторі офіцери військово-медичного управління Головного управління НГУ беруть участь у роботі
Військово-цивільного координаційного штабу медичної допомоги, який створе-
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но спільним наказом МО, МОЗ, МВС, СБ, НАМН України від 13 травня 2015 р.
№ 207/272/556/311/34.
Триває робота удосконалення нормативно-правової бази з питань медичного забезпечення Національної гвардії України відповідно до євроатлантичних
стандартів.
Перспективним напрямом розвитку медичної служби НГУ вважаємо:
• підтримання на належному рівні боєздатності, мобілізаційної та бойової
готовності медичних підрозділів військових частин і з’єднань НГУ шляхом
розроблення та впровадження новітніх стандартів з організації медичного
забезпечення військових формувань;
• розширення міжнародного співробітництва з аналогічними (військовомедичними) структурами держав – членів і партнерів НАТО та ЄС.
Висновок. Ураховуючи вищевикладене, вважаємо, що командування НГУ в
дуже стислий термін спромоглося організувати медичне забезпечення особового складу військових частин і підрозділів на достатньому рівні, що сприяє якісному виконанню покладені на війська службово-бойових завдань і своєчасному
наданню медичної допомоги пораненим на етапах евакуації.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО
ПРОСТОРУ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Клименко П. М.

Департамент охорони здоров’я Луганської обласної
військово-цивільної адміністрації
У частині Луганської області, підконтрольній українській владі (12 районів та
3 міста обласного підпорядкування – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне) мешкає 800 тис. осіб постійного населення (607,7 тис. дорослих; і 111,6 тис. дітей;
населення працездатного віку – 375,3 тис. осіб (61,8% від дорослого населення);
населення непрацездатного віку – 232,4 тис. осіб (38,2% від дорослого населення).
У містах обласного підпорядкування мешкає – 296,0 тис. осіб (41,2% від
усього населення), а в районах – 423,4 тис. осіб (58,8% від усього населення).
В області зареєстровано 250,4 тис. осіб, як внутрішньо переміщених (217,5
тис. сімей; 29,5 тис. осіб працездатного віку; 19,8 тис. дітей; 6,8 тис. інвалідів;
184,4 тис. пенсіонерів).
Частина внутрішньо переміщених осіб, а саме особи пенсійного віку, постійно мігрують через лінію зіткнення.
Ця маятникова міграція тимчасово переміщених осіб негативно впливає на:
– організацію надання медичної допомоги населенню;
– санітарно-епідеміологічний стан у регіоні;
– планування потреби та своєчасне використання лікарських засобів, що
надходять до області за централізованими поставками.
Характеризуючи систему охорони здоров’я області, слід зазначити, що на
первинному рівні в області сьогодні функціонує 16 центрів первинної медикосанітарної допомоги (зі 127 амбулаторіями, де ведуть прийом 411 лікарів ЗПСМ),
у тому числі 4 у містах, 12 – у сільській місцевості.
На вторинному рівні в містах 5 міських лікарень із загальним ліжковим фондом 1795 ліжок, у тому числі 1 дитяча – на 155 ліжок; а у 12 районах – центральні районні лікарні з загальним ліжковим фондом 1880 ліжок.
На третинному рівні – 5 обласних лікарень і 5 обласних диспансерів із загальним ліжковим фондом 1490 ліжок, також на територію, підконтрольну українській
владі, переміщено центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Характеризуючи демографічні процеси в регіоні, необхідно відмітити, що
рівень народжуваності – 7,4 на 1000 народжених живими (по Україні – 9,6), значно нижчий за середній по Україні показник, тоді, як рівень загальної смертності
населення – 20,1 на 1000 жителів (по Україні – 13,9), значно вищий ніж у середньому по Україні. При цьому природній приріст негативний і становить – 12,7
(по Україні – 4,3).
Рівень смертності дітей віком до 1 року – 12,1% на 1000 народжених живими) при середньому по Україні показнику 8,1%).
Рівень первинної інвалідності серед дорослого населення склав 34,9 на 10
тис. (по Україні – 43,7), а рівень первинної інвалідності серед працездатного населення – 45,4 на 10 тис. (по Україні – 48,8).
Водночас слід зазначити, що на території області розташована велика кількість техногенно-небезпечних промислових підприємств, а саме: підприємства
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вугільно-добувної та хімічної промисловості, які в разі виникнення надзвичайної ситуації можуть спричинити наслідки з великою кількістю постраждалого
населення та великою площею забруднення території області, що разом з проведенням антитерористичної операції накладає на нас велику відповідальність
за чітку організацію проведення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків
цих надзвичайних ситуацій.
Характеризуючи організацію надання первинної медико-санітарної допомоги, слід відмітити такі проблемні питання:
• надання медичної допомоги (крім постійного населення) великій кількості внутрішньо переміщених осіб, які постійно мігрують (середнє навантаження
на одну штатну посаду лікаря в місті складає 3,3 тис. осіб, при середньому по
Україні – 1,4 тис. осіб);
• відсутність інформації щодо перенесених захворювань внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово мешкають у зоні обслуговування медичного
закладу;
• низька укомплектованість штатних посад лікарями (62,8%);
• недостатня питома вага оснащених відповідним медичним обладнанням
амбулаторій (13,1%);
• низький рівень укомплектованості амбулаторій автотранспортом – 30,6%
(з розрахунку одне авто на одного лікаря);
• незадовільний технічний стан автотранспорту (списанню підлягає 85%
автомобілів);
• неукомплектованість амбулаторій автоматизованими робочими місцями
(комп’ютерна техніка);
• низька питома вага рівня фінансування центрів ПМСД у містах і районах –
16,3% при рекомендованому на рівні 24–25% (в бюджеті охорони здоров’я міста, району на рік).
З метою поліпшення організації та якості надання первинної медико-санітарної допомоги Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації за
дорученням МОЗ України підготовлено заявку на доукомплектування закладів
первинної ланки медичним обладнанням (типові набори для фельдшерсько-акушерських пунктів (50 од., вартість кожного – 25 тис. грн); типові набори для
лікарських амбулаторій (24 од., вартість кожного – 200 тис. грн) та автотранспортом (18 од.,. вартість кожного – 360 тис. грн), а з метою укомплектування
лікарських амбулаторій комп’ютерною технікою підготовлено та направлено на
погодження проект відповідної цільової обласної програми.
Також в області планується будівництво лікарських амбулаторій за модульно-контейнерною технологією в селах області, де сьогодні вкрай незадовільний
стан будівель, капітальний ремонт яких потребує значних капіталовкладень
(сьогодні таких амбулаторій – 18 од., ФАПів – 73 од.) та реорганізація фельдшерських пунктів у селах області (з кількістю населення менш ніж 300 мешканців) у медичні пункти тимчасового базування з їх фінансуванням за рахунок
коштів сільських рад або фермерських господарств.
З переходом у 2017 році на нову систему фінансування закладів охорони
здоров’я області ми зможемо збільшити обсяг фінансування закладів первинної
ланки з 16% (у бюджеті охорони здоров’я міста, району на рік) до рекомендованого рівня (до 24–25%).
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Сподіваємося, що реалізація запланованих заходів значно поліпшить рівень
та організацію надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.
Зупиняючись на характеристиці спеціалізованої медичної допомоги (ліжковий фонд – 3755 ліжок, забезпеченість ліжками на 10 тис. населення в містах –
58,1, у сільській місцевості – 50,5 (у розрахунку на постійне населення разом з
внутрішньо переміщеними особами), вартість одного ліжка дня за медикаментами – 7,15 грн, харчуванням – 7,37 грн; робота ліжка – 339,0 (2015 р.); рівень
госпіталізації – 5,8; середня тривалість лікування – 13,0, летальність у стаціонарі – 1,7; летальність від хвороб системи кровообігу – 5,4; від ішемічної хвороби серця – 4,9; від інсультів – 21,2), хочу відмітити такі проблемні питання, як:
укомплектованість штатних посад лікарями – 60%, на 15 територіях – один мамограф, відсутність комп’ютерних томографів, 100-відсоткова зношеність рентгенівських апаратів та флюорографів (усі 30 апаратів підлягають заміні), відсутність можливості консультування ЕКГ каналами телемедицини в обласному
кардіодиспансері та направлення на консультацію біоматеріалів від хворих до
обласних лабораторій, незадовільна (усього 10%) забезпеченість комп’ютерною
технікою районних і міських лікарень, практично повна зношеність (70%) лікувально-діагностичного обладнання та санітарного автотранспорту (89% автомобілів підлягають заміні).
Усе це разом зі зруйнованими приміщеннями лікарень (у 2015 р. виконано
робіт з відновлення загальною вартістю 17,3 млн грн, на 2016 р. планується
освоїти 27,0 млн грн) значно впливає на своєчасність та якість надання спеціалізованої медичної допомоги, як населенню області, так і постраждалим військовослужбовцям внаслідок АТО.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази міських і районних лікарень
за дорученням МОЗ України підготовлено заявку на придбання 13 мамографів
та 23 апаратів ультразвукової діагностики вітчизняного виробництва, а з метою
до оснащення цих закладів комп’ютерною технікою проведено відповідні розрахунки, складено та направлено на погодження обласну цільову програму.
Вживаються заходи щодо організації роботи міських та районних лікарень
за принципом госпітальних округів. Сьогодні належним чином функціонує два
таких округи: Сєвєродонецький, Лисичанський.
Коротко зупинюсь на характеристиці екстреної медичної допомоги населенню області (виїзна екстрена медична допомога надається силами 63 бригад, зокрема 11 лікарських і 52 фельдшерські; час доїзду бригади за викликом у місті
(до 10 хв.) – 76%, у сільській місцевості (до 20 хв.) – 76,8%; навантаження на
лікарську бригаду становить 6 викликів за зміну; на фельдшерську бригаду –
9 викликів за зміну; лікарськими бригадами надано медичну допомогу 18,6 тис.
осіб, зокрема 4,3 тис. осіб у сільській місцевості; фельдшерськими бригадами –
114,9 тис. осіб, з них 52,4 тис. осіб у сільській місцевості; бригадами екстреної
медичної допомоги доставлено на госпіталізацію 27,6 тис. осіб, яка надавалася
практично за відсутності відповідного обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, оснащеного оперативно диспетчерською службою, що також не сприяло створенню належної організації надання цього виду
медичної допомоги.
Обстріли території області незаконними озброєними формуваннями не тільки зруйнували частину лікувальних закладів, а й негативно вплинули на забез-
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печеність лікарень медичними кадрами (працює 1870 лікарів, 5180 молодших
медичних спеціалістів; забезпеченість сімейними лікарями – 2,3 на 10 тис. населення) що також погіршило організацію надання медичної допомоги населенню на всіх рівнях (укомплектованість лікарями зменшилася з 75% до 63%, а в
деяких районах до – 30%).
Характеризуючи фінансову складову системи охорони здоров’я області, слід
зазначити, що видатки склали 1,0 млрд грн (медикаменти – 125,4 млн грн, продукти харчування – 17,3 млн грн, капітальні видатки – 149,8 млн грн у тому
числі обладнання – 11,2 млн грн), при цьому залучено позабюджетних коштів за
період АТО: 34,4 млн. грн. – на медичне обладнання, 87,9 млн грн – на лікарські
засоби, 2,2 млн грн – на продукти харчування.
Незважаючи на всі вищезазначені проблеми, що мали місце на первинному,
вторинному рівнях надання медичної допомоги та в організації екстреної медичної допомоги протягом останніх двох років, медична служба області разом з
військовою медичною службою тісно та продуктивно співпрацювали та забезпечували надання своєчасної спеціалізованої (хірургічної тощо) медичної допомоги всім пораненим і постраждалим, як військовослужбовцям, так і цивільним
особам:
• бригади екстреної медичної допомоги приймають від військових медиків
постраждалих;
• евакуація постраждалих забезпечується до найближчих лікувальних закладів (Станично-Луганська, Попаснянська, Новоайдарська ЦРЛ та до міської
лікарні м. Щастя);
• персоналом приймального відділення лікувального закладу здійснюється сортування постраждалих і поранених за ступенем тяжкості та локалізацією
ушкоджень;
• легкопоранені з непроникними ушкодженнями відразу транспортуються
до військових шпиталів, переважно до шпиталю № 59 (м. Сватове, зараз м. Сєвєродонецьк);
• при тяжких пораненнях проводиться хірургічне втручання (у вищезазначених ЦРЛ, міській лікарні м. Щастя та міських лікарнях міст Лисичанськ і
Сєвєродонецьк);
• після надання спеціалізованої медичної допомоги та стабілізації життєвих функцій військовослужбовці, стан яких дозволяє транспортування, направляються до військових шпиталів переважно санітарним транспортом ЗСУ, а
цивільні особи продовжують лікування в закладі або транспортуються в інші
заклади охорони здоров’я для надання високоспеціалізованої допомоги;
• вибір засобу транспортування (авіаційний або наземний) здійснюється
залежно від ступеня тяжкості стану, поранень та необхідності в терміновому
наданні високоспеціалізованої медичної допомоги.
Спеціалісти хірургічного профілю лікувальних закладів області разом з фахівцями виїзних бригад лікарів у період АТО виконали більше ніж 3,1 тис. оперативних втручань при пораненнях і травмах у військовослужбовців та цивільних осіб
(інтегральний індекс летальності при травмах і пораненнях не перевищує 1,4%).
За статистичними даними, через стаціонари області пройшло 2,7 тис. пора
нених військовослужбовців (вартість лікування становить – 2,3 млн грн) та
394 постраждалих цивільних особи (вартість лікування – 886,8 тис. грн).
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У роботі з надання медичної допомоги пораненим та постраждалим нам надавали всебічну допомогу спеціалісти МОЗ та МОН України.
За період 2014–2016 років до наших територіальних лікувальних закладів (першої та другої лінії) було направлено 38 бригад у складі більше ніж 140 спеціалістів.
В організації надання медичної допомоги пораненим і постраждалим значну допомогу надала співпраця з міжнародними благодійними лікарськими організаціями.
Надання первинної медичної допомоги біля лінії «зіткнення»:
• Лікарі світу – 2 мобільні бригади;
• Лікарі без кордонів – 2 мобільні бригади;
• Міжнародний Червоний Хрест – 3 мобільні бригади.
Загальна координація: ВООЗ та ДОЗ ЛОВЦА
Результати роботи:
• оглянуто 7 тис. пацієнтів;
• передано лікарських засобів на 2,6 млн грн;
• передано 16 одиниць медичного обладнання;
• передано виробів медичного призначення на 318 тис. гривень.
Крім того, особливо в останній період, лікарі територіальних закладів охорони здоров’я області вимушені були займатися також проведенням експертиз
станів сп’яніння (які, на жаль, ще мають місце) у військовослужбовців та організацією надання їм відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару.
Кількість і вартість медичних експертиз, які були проведені лікувальнопрофілактичними закладами області за 2015 рік:
• кількість осіб – 5995;
• проведення експертиз станів сп’яніння – 5823;
• надання стаціонарної наркологічної допомоги – 108;
• надання стаціонарної психіатричної допомоги – 14
• кодування алкогольної залежності – 50;
• кошти, які були витрачені для обстеження та лікування (грн) – 322382,22.
Разом з тим територіальні заклади охорони здоров’я надавали медичну допомогу військовослужбовцям із соматичною патологією (за минулий рік надано
допомогу 1754 особам, вартість наданих послуг становила 101,3 тис. грн).
З огляду на вищезазначене можна сформулювати низку проблемних питань
в організації надання медичної допомоги пораненим і постраждалим у нашому
регіоні, а саме:
• недопрацьована нормативно-правова база, яка регламентує роботу системи охорони здоров’я в умовах проведення гібридної війни;
• немає єдиного координаційного штабу медичної служби в зоні АТО та
єдиного підпорядкування персоналу військових лікарських бригад, відряджених
до територіальних лікувальних закладів;
• заклади охорони здоров’я недостатньо укомплектовані автотранспортом,
який у більшості своїй підлягає заміні;
• автомобілі швидкої медичної допомоги не мають радіостанцій;
• діагностичне обладнання лікарень підлягає заміні на 85%, заклади охорони здоров’я практично не комп’ютеризовані (25–30% від потреби);
• частина медичного персоналу територіальних лікувальних закладів покинула область, укомплектованість лікарями в деяких районах менше 50%, а лікарів пенсійного віку – 60 – 80%;
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• унаслідок обстрілів постраждали 15 будівель у 9 лікувальних закладах та
1 заклад зруйнований повністю, втрачено 15 санітарних автомобілів.
• 80% демобілізованих військовослужбовців потребують психологічної
допомоги та реабілітації.
З метою вирішення вищезазначених проблемних питань Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації бачить такі шляхи їх вирішення:
напрацювати правову базу, яка регламентувала б роботу системи охорони
здоров’я в умовах проведення гібридної війни (бойових дій) на території нашої
країни;
створити Луганський військово-цивільний штаб з координації роботи системи надання медичної допомоги в секторі, підпорядкувавши йому:
• обласні лікарні,
• міські лікарні,
• районні лікарні,
• ТМО МВС України,
• поліклініка СБУ,
• обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф,
• військовий шпиталь,
• військові медичні підрозділи;
• спростити систему фінансування медичних закладів;
• спростити системи медичного, кадрового, матеріального забезпечення;
• розробити систему соціальних компенсацій для медичних працівників
зони АТО.
Зі своєї сторони Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації з метою вирішення проблемних питань в організації надання медичної допомоги
пораненим військовослужбовцям, цивільним особам у надзвичайних ситуаціях
у цьому році вжив відповідних заходів з метою зміцнення матеріально-технічної
бази лікувальних закладів регіону, а саме:
• розроблено та подано на затвердження до голови обласної військової цивільної адміністрації: проекти регіональних цільових програм з переоснащення лікувальних закладів діагностичним обладнанням (рентген-діагностична
техніка) та комп’ютерною технікою; проект регіональної цільової програми з
відновлення роботи обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (передбачає відновлення матеріальної бази центру, створення
централізованої диспетчерської служби; радіофікацію рухомого складу; заміну
санітарного автотранспорту, який відпрацював свій моторесурс;
• створено реєстр учасників АТО, які потребують надання психологічної
допомоги, та організовано відповідну роботу з їх реабілітації;
• створено 7 центрів (на базі кабінетів) з надання соціально-психологічної
допомоги та укомплектовано їх медичними психологами (міста Лисичанськ,
Рубіжне і Сєвєродонецьк, Біловодський, Кремінський, Новоайдарський та
Новопсковський райони).
Сподіваємося, що реалізація запланованих заходів сприятиме поліпшенню
організації та якості надання медичної допомоги пораненим і постраждалим на
всіх етапах.

265

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК У ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ
Бадюк М. І.

Збройний конфлікт на сході країни виявив низку проблем у медичному забезпеченні Збройних Сил України, що проявились через 60% неврятованих у
перші години після поранень життів найактивніших українців. Основні з проблем – незграбне управління і низький рівень матеріально-технічного забезпечення медичної служби військової ланки.
Типові проблеми медичного забезпечення.
1. Військовослужбовці ЗС України та інших військових формувань не забезпечені уніфікованими індивідуальними засобами медичного захисту і не мають
достатніх знань і практичних навичок їх застосування (причини: недолуга система медичного постачання, неорганізоване навчання тактичній медицині).
2. У медичних службах немає сучасних засобів розшуку поранених в осередках санітарних втрат, індивідуальних носіїв медичної інформації, інформаційних систем підтримки процесу управління медичним забезпеченням, засобів
цифрового зв’язку тощо (причина: недолуга система медичного постачання).
3. У ЗС України та інших військових формуваннях немає в достатній кількості броньованого санітарного транспорту для вивезення поранених з поля бою
(осередків санітарних втрат) і санітарного транспорту для медичної та аеромедичної евакуації (причини: недолуга система медичного постачання, неорганізована система лікувально-евакуаційного забезпечення).
4. Наявне комплектно-табельне оснащення медичних служб морально і фізично застаріло та не відповідає вимогам сучасності, немає мобільних модулів
для розгортання етапів медичної евакуації тощо (причина: недолуга система медичного постачання).
5. Медичні підрозділи військових частин і з’єднань (медичні пункти, медичні
роти), військові мобільні госпіталі (ВМГ), що використовуються для надання
медичної допомоги в районах бойових дій, не забезпечені сучасними засобами
життєдіяльності в польових умовах, які б гарантували їх автономність, мобільність, спроможність розгортання та згортання в найкоротші терміни, стабільне
електроживлення, водо- та теплопостачання (причини: недолуга система медичного постачання, відсутня система управління).
6. Штати медичних підрозділів не відповідають сучасним вимогам, а наявні
пропозиції, розроблені на основі сучасних підходів, не вводяться (причини: недолуга система управління медичним забезпеченням, низький рівень підготовки
керівного складу органів управління).
7. Під час надання медичної допомоги пораненим у цивільних лікувальних
закладах виявилася проблема необізнаності медичного персоналу з особливостями перебігу бойової патології, зумовленої вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями, що не дозволяло цивільним лікарям (хірургам) застосувати
правильну тактику лікування на початкових етапах лікування, а в подальшому призводило до ускладнень, необхідності повторних хірургічних втручань і
збільшення тривалості лікування та реабілітації поранених (причини: відсутня
система підготовки і перепідготовки медичних кадрів на воєнний час).
8. Практично відсутня система управління та координації дій медичних
служб ЗС України, інших військових формувань і системи цивільної охорони
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здоров’я України (причина: відсутня система управління медичним забезпеченням у державі).
Зважаючи на економічний стан держави, заходи слід проводити за пріоритетністю.
Першочергові заходи.
Формування екстреної і первинної медичної допомоги.
Забезпечити всіх військовослужбовців стандартизованими вітчизняними засобами індивідуального медичного захисту. Забезпечити виконання стандарту
військово-медичної підготовки. Запровадити первинну медичну картку (Ф-300).
Запровадити централізований облік особового складу і наявність індивідуальних жетонів (для всіх категорій військовослужбовців). Укомплектувати медичні
підрозділи військових частин навченим медичним персоналом згідно зі штатами воєнного часу. Штати медичних підрозділів відомчих військових частин
уніфікувати і привести у відповідність із вимогами МО України. До штатів
військових підрозділів увести санітара і санітарного інструктора включно до
взводу, у підрозділах спеціального призначення – до відділення (групи). Забезпечити медичні підрозділи військових частин броньованими засобами медичної
евакуації, а по можливості – броньованими засобами для медичних підрозділів.
Запровадити стандарти надання першої медичної допомоги (домедичної) при
пораненнях, травмах. Запровадити стандарти надання першої лікарської (екстреної медичної) допомоги при пораненнях, травмах. Зазначені заходи провести
комплексно, як Програму зменшення летальності військовослужбовців в АТО.
Подальші заходи.
1. Створення системи медичного забезпечення військ.
Сформувати центр управління медичним забезпеченням зони АТО під егідою
МО України, але підпорядкуванням керівникові АТО. Перевести управління медичним забезпеченням на воєнний час (запровадити штат органу управління,
зв’язок, облік і звітність, медичне постачання).
Запровадити процес планування медичного забезпечення та управління в
ході бойових дій.
Об’єднати органи управління медичної служби (МО України і ГШ ЗС Украї
ни) в єдиний функціональний орган управління з повною переатестацією особового складу. Запровадити горизонтальні управлінські зв’язки з відомчою медициною і МОЗ України.
Відновити функціонування вченої медичної ради, обговорити і запровадити
військово-медичну термінологію як стандарт.
2. Формування вторинної і третинної медичної допомоги пораненим на
південному сході і півдні країни.
Провести підготовчі заходи з формування ТФО МОЗ України (Харківської,
Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей) з формуванням стійкої управлінської вертикалі. Завершити нормотворчу
діяльність з цього питання.
Забезпечити стійкість функціонування госпіталів територіальних госпітальних баз МОЗ України, їх медичне постачання та допідготовку медичних кадрів
силами Української військово-медичної академії (УВМА) і профільних кафедр
ВНЗ МОЗ України.
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Сформувати підрозділи аеромобільної евакуації в межах територіальних
госпітальних баз МОЗ України. Відновити можливість евакуації залізничним і
річковим транспортом.
Продовжити формування системи медичної реабілітації.
3. Реформування системи військово-медичної освіти.
Переформатувати УВМА на підготовку військових лікарів (лікарів загальної
практики – сімейної медицини) для забезпечення медичних підрозділів військових частин у першу чергу. Створити у військово-медичних клінічних центрах
регіонів філії кафедр УВМА для допідготовки і перепідготовки середнього та
молодшого медичного персоналу (зокрема для силових відомств) та підготовки
парамедиків (санітарних інструкторів).
Відновити державне замовлення військової підготовки студентів ВМНЗ і
сформувати резерв офіцерів медичної служби запасу (з атестацією і стажуванням на посадах у військових частинах раз на 5 років).
Усі запропоновані заходи необхідно проводити паралельно, в першу чергу ті,
що не потребують значного фінансування.
Але достовірною інформацією щодо стану медичного забезпечення не сьогодні не володіє ніхто. Хто може дати відповіді на питання?
Які часові показники надання різних видів медичної допомоги та евакуації
поранених (немає облікових документів!)?
Яка функціональна ефективність лікарів-фахівців: хірургів, анестезіологів
тощо (впродовж 2015 року було мобілізовано близько 500 лікарів, з них близько
50% хірургічного профілю. Усі вони в медичних ротах бригад, де хірургія відсутня! Частково чергують у прифронтових цивільних лікарнях і все!).
Який рівень санітарних втрат у бойових підрозділах бригад у різні часові
проміжки бойових дій?
Який рівень і структура госпіталізованої захворюваності військовослужбовців у зоні АТО?
Який рівень хірургічних ускладнень у поранених, прооперованих на передових етапах медичної евакуації?
Як керується система медичної евакуації, якщо вимкнути мобільний зв’язок?
Чи сформована система аеромедичної евакуації?
Чи сформовано державне замовлення на необхідну броньовану, санітарну та
спеціальну медичну техніку?
Чи спроможні органи управління організувати систему медичного забезпечення за кращими сучасними зразками? Чи знають керівники медичним забезпеченням вимоги до сучасних показників надання медичної допомоги, результатів лікування та медичної евакуації?
Яка ефективність системи медичного забезпечення в цілому? Медична,
соціальна, економічна.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО
Кавюк В. Ю.

Медичний центр Даржспецзв’язку
Медичний центр Держспецзв’язку є головним державним закладом охорони
здоров’я в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку), що забезпечує виконання завдань, покладених на
Держспецзв’язку, стосовно проведення комплексу заходів з охорони здоров’я
особового складу Держспецзв’язку, а також окремих категорій населення, які
згідно із законодавством мають право на користування закладами охорони
здоров’я Держспецзв’язку.
Відповідно до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку
та захисту інформації України» медичне забезпечення особового складу здійснюється медичною службою Держспецзв’язку, медичними закладами Служби
безпеки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства охорони здоров’я України за рахунок бюджетних коштів,
передбачених на утримання Держспецзв’язку, за відповідними угодами згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року № 1923 «Про
затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних зак
ладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями».
Під час проведення антитерористичної операції у зв’язку зі специфічністю
призначення та розгортанням підрозділів урядового зв’язку на значній території та значній віддаленості від лікувальних закладів надання першої медичної
допомоги організовується методом само- та взаємодопомоги, медичним персоналом евакуаційних бригад Збройних Сил України та інших військових формувань (якщо такі будуть на шляху евакуації) з подальшим направленням їх до
лікувальних закладів Збройних Сил України або інших лікувальних закладів,
які знаходяться ближче до травмованого чи пораненого, незалежно від відомчої
приналежності.
На теперішній час спеціальних медичних підрозділів (госпіталів, мобільних
медичних рот чи загонів) у Держспецзв’язку немає.
Тому для нас є надзвичайно важливим і актуальним проведення з військовослужбовцями нашого відомства занять з військово-медичної підготовки з урахуванням знань і практичних навичок, отриманих під час проведення воєнних
конфліктів.
З метою покращення медичного забезпечення військовослужбовців
Держспецзв’язку представники Медичного центру неодноразово брали участь
у засіданні робочих груп, міжвідомчих нарад з питань медичного забезпечення,
на яких виходячи зі своїх можливостей і наданих повноважень активно вносили
пропозиції щодо його вдосконалення.
Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України (до пункту 2 Постанови
Верховної Ради України від 22 квітня 2015 року № 351-VІІІ) №117748/1/1-15 від
30 квітня 2015 року, ми надіслали пропозиції та взяли участь у парламентських
слуханнях на тему: «Про військово-медичну доктрину України».
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Керівний склад Медичного центру взяв участь у першій міжнародній конференції «Розвиток, стандартизація та впровадження тактичної медицини в
Україні, яка проводилися під егідою гуманітарної ініціативи Світового Конгресу
Українців «Захист патріотів», та в інших заходах з питань упровадження та розвитку тактичної медицини в Україні.
З цього часу ми тісно співпрацюємо зі Світовим Конгресом Українців «Захист патріотів», їхні інструктори неодноразово проводили заняття з тактичної
медицини у форматі курсів бійця-рятувальника за стандартами армії США та
країн НАТО (Київ, Харків, Миргород, Миропіль, Одеса, ІСЗЗІ НТУУ «КПІ»),
що дало нам можливість забезпечити особовий склад, який брав участь в антитерористичній операції, аптечками відповідно до стандарту ТССС) та навчити
правилам надання першої допомоги на полі бою за новими стандартами.
Пропозиції Медичного центру Держспецзв’язку до Рекомендації учасників
науково-практичної конференції: «Медичне забезпечення антитерористичної
операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти»:
1) розробити єдині об’єднуючі загальнодержавні нормативно-правові акти
та керівні документи щодо порядку медичного забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ІВФ у мирний час та в умовах особливого періоду;
2) привести систему організації медичного забезпечення військовослужбовців (ветеранів військової служби) військових формувань, у яких немає лікувальних та санаторно-курортних закладів, у відповідність вимогам законодавства України, а саме забезпечити їх безплатною кваліфікованою медичною
допомогою та необхідним санаторно-курортним лікуванням (реабілітацією) за
територіальним принципом, без укладання окремих угод, як у мирний час, так і
в умовах особливого періоду;
3) підготовку (спеціалізацію) лікарів для ЗСУ та ІВФ здійснювати безплатно
на базі Української військово-медичної академії та на спеціалізованих кафедрах
навчальних закладів МОЗ та Академії медичних наук України за відповідними
заявками;
4) з урахуванням основ сучасних передових технологій упровадити єдину
систему підготовки військовослужбовців до надання першої медичної допомоги
в обсязі само- і взаємодопомоги при пораненнях, травмах і ураженнях та єдину
програму тактико-спеціальної підготовки санітарних інструкторів (парамедиків) ЗСУ та ІВФ;
для реалізації зазначених пропозицій та організації взаємодії пропонуємо
центральним координуючим органом щодо медичного забезпечення військовослужбовців ЗСУ та ІВФ визначити Військово-медичний департамент Міністерства оборони України.
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ПОГЛЯДИ НА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Шекера О. Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Перехід до ринкових відносин і відповідне реформування державних структур, зокрема й Збройних Сил України, обумовили необхідність посилення со
ціально-економічної захищеності військовослужбовців. Їхня праця відноситься
до специфічної сфери зайнятості, вони виконують соціально-відповідальні
функції, покладені на них державою і суспільством.
У провідних країнах світу спостерігається підвищення вимог щодо рівня
здоров’я і підвищується ціна відновлення та підтримки здоров’я. Ці фактори
певним чином утворюють мотивацію реформування систем охорони здоров’я
як на макрорівні національних проблем і проблем управління, так і на мікрорівні
відомчих служб охорони здоров’я.
У країнах Європи в питаннях ефективності реформ і, відповідно, підвищення рівня здоров’я велика увага приділяється стратегії активної участі людини в
зміцненні свого здоров’я. Функціональний ланцюжок ланок охорони здоров’я:
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я – ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ – ДІАГНОСТИКА – ЛІКУВАННЯ – РЕАБІЛІТАЦІЯ – розглядається як цілісна система, в
якій ослаблення однієї ланки підсилює напругу в інших, а кінцевим результатом
є здоров’я і тривалість життя людини. Акцент на першу ланку системи сприяє
активній участі військовослужбовця в охороні особистого здоров’я.
Ураховуючи орієнтацію реформи Збройних Сил України на стандарти НАТО,
є всі підстави вважати, що реформування військово-медичної сфери має здійснюватись на науково обґрунтованих засадах створення нової моделі охорони
здоров’я військовослужбовців зразка 2020 року. Це передбачає високу якість
лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, усіх
компонентів процесу медичного забезпечення на підставі адекватного рівня організації, наявність сучасного технічного оснащення, всебічного ресурсного забезпечення як факторів, які базуються на передових науково-теоретичних розробках.
Концептуальні пропозиції щодо досягнення поставленої мети в умовах недостатнього бюджетного фінансування необхідно здійснювати з концентрацією
зусиль і державних коштів на найбільш важливих програмах і проектах пріоритетних напрямів розвитку військово-медичної галузі.
У цілому система медичного забезпечення Збройних Сил України має бути
ефективною, стійкою, гнучкою, надійною, дієвою та оперативно керованою, забезпечувати реалізацію розглянутого спектру цільових установок усім комплексом елементів, які складають цю систему.
З метою підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців шляхом
збереження та підвищення рівня гарантованої медичної допомоги в медичних
закладах Міністерства оборони України та поліпшення умов надання медичної
допомоги військовослужбовцям, забезпечення умов збереження та розвитку
системи медичного забезпечення Збройних Сил України необхідно впровадити
медичне страхування осіб, які проходять службу та працюють у системі Збройних Сил України.
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Механізм медичного страхування дозволяє, акумулюючи незначні за розміром страхові платежі за кожного застрахованого, забезпечити оплату вартості
медичної допомоги, наданої застрахованому військовослужбовцю, в повному
обсязі. При цьому, чим більший контингент військовослужбовців вдасться охопити медичним страхуванням, тим більш сталим буде фінансове наповнення
системи та кращою медична допомога.
Проведення медичного страхування не потребує залучення додаткових бюджетних коштів, а буде здійснюватися за рахунок власних коштів військовослужбовців. Кожний застрахований військовослужбовець отримає реальну можливість, у разі потреби, звернутися по медичну допомогу до будь-якої медичної установи Міністерства оборони України та Міністерства охорони здоров’я
України. Своєю чергою, медичний заклад одержить гарантовану оплату за надану
медичну допомогу від страхової компанії, яка повинна ретельно контролювати
результати та якість лікування, аналізувати витратну ефективність лікувального
процесу.
Результатом реформування та розвитку системи медичного забезпечення
Збройних Сил України буде:
• створення єдиного медичного простору;
• упровадження сучасної системи надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, лікування, реабілітації хворих за територіальним принципом;
• формування ефективної в економічному плані системи медичного забезпечення за рахунок запровадження медичного страхування всіх категорій військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.
Концептуальні положення реформування системи медичного забезпечення Збройних Сил України базуються на розумінні того, що створення сучасної
системи може бути можливим тільки за умови використання наукових знань
і заснованих на них нових технологій, здатних сприяти вирішенню критично
важливих проблем, забезпеченню першочергових потреб, і це дасть можливість
здійснювати медичне забезпечення особового складу Збройних Сил України та
військових пенсіонерів у повному обсязі.
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ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО ЯКІСНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАСОБІВ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ (ДОСВІД АФГАНІСТАНУ)
Шекера О. Г.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Вимоги до санітарного транспорту та медичної техніки
Забарвлення та розпiзнавальнi знаки мають вiдповiдати вимогам Женевських конвенцій. Санітарний транспорт має бути розробленим на базі шасі, що
застосовуються в Збройних Силах України на базі легкоброньованої техніки у
протикульовому та протиуламковому виконанні.
Оснащення санітарного транспорту (транспортери, автомобілі, гелікоптери)
повинно передбачати можливість транспортування поранених та уражених як
сидячих, так i на ношах, а також надавання медичної допомоги в процесі транспортування, для чого мають бути вмонтовані відповідні роз’єми, гнізда та штативи для встановлення і підключення необхідної медичної апаратури. Салони
санітарних автомобілів мають бути оснащені завантажувально-розвантажувальними механізмами.
Вимоги до лікарських засобів, лікарських форм
і медичних укладок (комплектів)
Медико-технічні вимоги до лікарських форм і лікарських засобів формуються на підставі медико-технічних вимог до аналогічних засобів загальної аптечної
мережі та низки специфічних вимог, пов’язаних з умовами, в яких функціонує
медична служба Збройних Сил України. Перш за все, це наявність двох періодів:
мирного та воєнного, які суттєво відрізняються за умовами, обсягами, характером медичної допомоги, силами і засобами, що для цього залучаються.
Для повноцінного медичного забезпечення особового складу військових формувань у воєнний період створюються резерви медичного майна, проводиться підготовка особового складу медичної служби до роботи в бойових умовах, готується польова та стаціонарна база підрозділів медичного забезпечення. Накопичення
медичного майна в мирний час для потреб воєнного періоду пов’язане з багатьма
труднощами – короткий термін зберігання більшості лікарських препаратів, значні
витрати на створення, поновлення та утилізацію запасів медикаментів, необхідність
створення спеціальних сховищ з підтриманням регульованих мікрокліматичних
умов. Наявні лікарські форми, їх упаковка і тара мало пристосовані до надання медичної допомоги в польових умовах та до умов транспортування в ході бойових дій.
Таким чином, основними медико-технічними вимогами є: забезпечення
придатності протягом усього періоду тривалого зберігання; забезпечення надійного збереження лікарських засобів і захист від дії сучасних видів зброї; наявність спеціальної багаторазової тари, яка забезпечує цілісність медикаментів
при транспортуванні в непристосованій техніці, короткочасному зберіганні на
відкритій місцевості, використанні медикаментів у польових умовах; подвійне
призначення тари для зберігання та транспортування, а також для організації
роботи в польових умовах; тара та упаковка мають надійно захищати препарати
від забруднення радіоактивними, токсичними продуктами та патогенними мікроорганізмами; табельні засоби повинні бути пристосовані для дезактивації,
дегазації та дезінфекції.
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Вимоги до комплектів медичних інструментів та апаратури
для застосування в польових умовах
Медична апаратура повинна бути пристосована до роботи в польових умовах з використанням різних джерел живлення, стійка до механічних і мікрокліматичних впливів, малогабаритна, транспортабельна, проста у використанні, з
взаємозамінними блоками та вузлами, укомплектована текстовими та схематичними інструкціями з експлуатації.
Засоби першої медичної допомоги повинні забезпечувати необхідний обсяг
медичної роботи під час бойових дій. Це потребує від них максимальної ефективності, простоти в обігу, компактності, високої надійності.
Укладки для розміщення особистих і групових комплектів першої медичної
допомоги мають виготовлятися з сучасних матеріалів, які забезпечують збереження їх вмісту, бути зручними у використанні, компактними, стійкими до
теплових і механічних впливів. Їх оптимальні масо-габаритні характеристики
мають поєднуватися з широким спектром функціональних можливостей при наданні першої медичної допомоги під час бойових дій.
Технічні засоби для захисту потерпілих від несприятливих умов (переохолодження, обмороження, опіки) повинні вдосконалюватися на основі створення
нових зразків медичних накидок з високоміцних полімерних матеріалів, хімічних, термостатичних чи електричних індивідуальних обігрівачів з терміном дії
від 30 хвилин до кількох годин, а також різного типу термозахисних транспортних мішків (пакетів).
Засоби медичної евакуації мають забезпечувати: високі евакоможливості
транспортних засобів, найкоротші терміни евакуації, посилення захисту евакуйованих контингентів, надання їм невідкладної медичної допомоги за життєвими показниками під час транспортування. Розробку цієї групи технічних засобів необхідно проводити для підвищення їх ємкості та захисту, мобільності та
автопрохідності, механізації завантаження (вивантаження) потерпілих, маючи
як пріоритетне завдання підвищення евакоємкості та можливість надання допомоги під час евакуації.
Засоби дистанційного пошуку потерпілих повинні включати комбіновані
технічні засоби, побудовані на принципах нелінійної радіолокації та теплопеленгації, а також пошукові системи на принципах інфразвукового зондування
ґрунту в діапазоні 1-2 Гц для пошуку потерпілих на полі бою та під завалами в
осередку катастроф.
Технічні засоби мобільного розгортання медичних підрозділів, частин та
установ – група засобів, які містять пересувні модулі з автономними системами життєзабезпечення, потребують підвищеної уваги, а важливість цих засобів,
що забезпечує мобільність підрозділів, частин і установ служби, велика. Вимоги щодо мобільності випливають з динаміки розвитку бойових дій. Усі вимоги
обґрунтовуються вибором засобів руху та конструкцією основного обладнання.
Таким чином, ураховуючи зростання питомої ваги технічних засобів військово-медичної служби, тенденцій до об’єднання цих засобів у рухомі комплекси,
вимоги до них повинні відповідати перспективному розвитку автомобільної
техніки.
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МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО
ЛІКУВАННЯ МІННО-ВИБУХОВИХ ТРАВМ В УМОВАХ
ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ КЛІНІКИ
Усенко О. Ю., Салютін Р. В., Галич С. П.,
Лаврик А. С., Мазур А. П.

Війні та збройні конфлікти початку нового тисячоліття чітко визначили
основні пріоритетні напрямки військових дій, насамперед дистанційний бій,
який відбувається за допомогою авіаційних та ракетно-артилерійських ударів.
Застосування таких видів зброї змінило характер поранень військовослужбовців та цивільних осіб. Відсоток поранень від вогнепальної зброї має чітку
тенденцію до зменшення, водночас збільшується кількість поранених, які мають
ураження м’яких тканин, кістково-м’язового комплексу, внутрішніх органів,
нервово-судинних стволів як моно так і в комбінації, що зумовлені міно-вибуховою дією та осколками боєприпасів.
Зазначені травми носять множинний характер, з ураженням декількох областей тіла (поєднанні травами) та значною за обсягом руйнацією кістковом’язового скелету та внутрішніх органів.
Спостерігається також зсув відсотку легких поранень в сторону поранень середнього та важкого ступеня, при яких найчастіше відмічаються шокові стани,
потребуються невідкладні протишокові заходи та хірургічна допомога.
При чому саме хірургічна допомога пораненим з міно-вибуховою травмою
характеризується етапністю і потребує кваліфікованої та спеціалізованої допомоги з залученням фахівців мультидисціплінарних хірургічних напрямів – від
абдомінальних до судинних хірургів, від травматологів до хірургів реконструктивно-відновного та пластично-естетичного профілю.
Три роки тому військові медики вивчали особливості лікування поранених з
міно-вибуховими травмами здебільшого за підручниками та зрідка на практиці
в шпиталях, до яких надходили травмовані на військових навчаннях або при виконані миротворчих місій військовослужбовці.
Цивільні медики, особливо молодого покоління, які в більшості своєму при
навчанні навіть не проходили військових дисциплін та середнього покоління,
період навчання яких припав на вибухово-кримінальні дев’яності, фактично
не мали знань та практичних навичок щодо лікування зазначеної категорії постраждалих. Маститі хірурги загальної практики особливо ті що працювали в
лікарнях швидкої допомоги великих міст за 20 років без системних кримінальних розборок з застосуванням вибухових пристроїв поступово забули основи
надання хірургічної допомоги пораненим з міно-вибуховими травмами, а на
курсах підвищення кваліфікації про це ніхто не розповідав, навіть у теорії.
Незважаючи на значні за обсягом здобутки в науковому, практичному та навчально-методичному напряму, які стали можливими за умов спільної роботи
Міністерства оборони, НАМН, МОЗу, про прогалини в медичній освіті ми розплачуємося на жаль і сьогодні та надолужуємо їх зокрема і в стінах Інституту
імені Олександра Шалімова, навчаючись як на своїх досягненнях, так і помилках і успіхах свої колег.
Співробітники нашого Інституту одними з найперших з інституцій Національної академії медичних наук почали надавати високоспеціалізовану допомо-
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гу пораненим з важкими та комбінованими ушкодженнями відповідно до профілю Інституту.
Загалом з вересня 2014 року у відділеннях Інституту прооперовано 112 поранених з міно-вибуховими, осколковими та комбінованими ураженнями, з яких
86% отримали ушкодження внаслідок мінно-вибухової травми.
У більшості випадків поранені надходили до клінічних підрозділів Інституту
через 2-3 тижні після отримання поранень та первинних оперативних втручань.
Поранення носили поєднаний характер – ураження органів черевної порожнини поєднувались зі значними дефектами м’яких покривних тканин та
м’язового апарату, або ураження магістральних судин, нервових стволів та
кістково-м’язового скелету, або в інших комбінаціях та варіантах.
Загалом за характером бойової травми поранені складали дві основні групи:
перша група поранених – це поранені з ураженням м’яких тканин у поєднанні з
травмою кістково-м’язової системи та судинно-нервових пучків;
друга група поранених – це бійці з ураженням органів черевної порожнини
в поєднанні з об’ємними дефектами м’яких тканин, магістральних судин та
кісток.
Необхідно зазначити, що поранені надходили до Інституту в стадії антибіо
тикорезистентності особливо до протею, синьогнійної палички, з наслідками
контузії тканин поза зоною візуальних пошкоджень, що зумовлює складності
при діагностиці порушення функцій важливих структур і тканин, та з порушеннями мікроциркуляції при збереженому магістральному кровотоці.
Вище наведене є характерними ознаками ранового процесу як наслідку
бойової травми.
Коригувати ці особливості довелося разом з підручниками з військовопольовою хірургії, вже забутими та поміщеними в дальній кут книжкової шафи.
Враховуючи характер уражень та різноплановість хірургічних алгоритмів,
було прийнято рішення про створення окремих лікувальних бригад, до складу
яких обов’язково входили анестезіолог-реаніматолог, абдомінальний і судинний
хірург, або спеціаліст з реконструктивно-відновної та пластичної хірургії, і травматолог. До складу бригади за необхідності долучались фахівці функціональної
діагностики та терапевтичного профілю.
На перших етапах виконувались заходи з загально-клінічної стабілізації поранених, боротьба з гнійно-септичними ускладненнями, виконувались невеликі
за обсягом оперативні втручання – вторинна хірургічна обробка ран, накладання
провізорних швів, відновлення магістрального кровотоку.
Другим етапом виконувались великі за обсягом оперативні втручання – реконструкція, відновлення прохідності шлунково-кишкового тракту, закриття
значних дефектів покірних тканин за допомогою мікросудинної пересадки або
транспозиції складних комплексів тканин, реконструкції магістрального кровотоку і кісткового скелету.
Третій етап – це здебільшого реконструктивно-відновні втручання і пластично-естетичні втручання, метою яких є покращення естетичного вигляду пораненого та відновлення функцій кінцівок.
Правильність запропонованого мультидисціплінарного підходу можливо
простежити на декількох клінічних випадках.
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Випадок 1
Постраждалий через півтори неділі після поранення з множинними осколковими пораненнями аксилярної зони та плеча, багатоуламковим переломом
плечової кістки, дефектом та інфікованою раною аксилярної зони доставлений
в Інститут. На першому етапі пораненому було протезовано аксилярну артерію
аутовеною але внаслідок гнійно-некротичних процесів дефект аксилярної зони
збільшився, а зона протезування перебувала в оточенні некротичних мас, що
збільшувало ризик артеріального тромбозу та втрати кінцівки.
Після стабілізації та етапних економних некректомій було виконано мікросудинну транспозицію шкірно-м’язового клаптя широчайшого м’язу спини та
репозицією уламків плечової кістки. Донорська та реципієнтська рани загоїлись
первинним натяжінням. Верхня кінцівка була збережена та функціонально відновлена (рис. 1).
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Рис. 1. Етапи хірургічного лікування
пораненого з множинними осколковими
пораненнями аксилярної зони та плеча,
багатоуламковим переломом плечової
кістки, дефектом та інфікованою раною
аксилярної зони:
А – протезування аксилярної артерії ауто
веною;
Б – репозиція уламків плечової кістки;
В – донорська та реципієнтська рани після
загоєння
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Випадок 2
Поранений був доставлений в Інститут через місяць після отримання мінно-вибухової травми. На першому етапі було протезовано плечову артерію та
виконано хірургічну обробку з максимально можливим закриттям дефекту ауто
тканинами та штучною шкірою. Внаслідок ранової інфекції поставало питання
про ампутацію кінцівки. Після відповідної підготовки пацієнту було виконано
заміщення дефекту повношаровим клаптем широчайшого м’язу спини на судинній ніжці. Оперативне втручання не тільки дозволило зберегти кінцівку, а й
відновити більшість її функцій.
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Рис. 2. Хірургічне лікування пораненого
з мінно-вибуховою травмою:
А – вихідний стан рани;
Б – заміщення дефекту повношаровим
клаптем широчайшого м’язу спини на су
динній ніжці

На рис. 3 зафіксована клінічна картина на момент госпіталізації та етапи лікування. У пораненого фактично відсутня п’яточна кістка та активний гнійнонекротичний процес (рис. 3 А). Надалі дефект м’яких тканин закрито ротованим
шкірно-фасціальним клаптем (рис. 3 Б, 3 В). Донорська зона закрита штучною
шкірою з подальшою аутодермопластикою.
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Рис. 3. Хірургічне лікування пораненого з трав
мою стопи:
А – вихідний стан стопи;
Б, В – закриття дефекту м’яких тканин ротованим
шкірно-фасціальним клаптем

В
Випадок 3
Поранений, після отримання поранення і первинного оперативного втручання, госпіталізований в Інститут більш ніж через місяць.
Поперекова ділянка з вираженою в’яло-гранулюючою рановою поверхнею
(рис. 4 А).
За допомогою методів реконструктивно-пластичної хірургії, а саме формуванню ротаційних клаптів, дефект поперекової ділянки було усунуто (рис. 4 Б).
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Рис. 4. Хірургічне лікування військовослужбовця з раною в поперековій ділянці:
А – вихідний стан рани;
Б – закриття ранового дефекту ротаційними клаптями м’яких тканин
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Випадок 5
Поранений з поєднаним ураженням – ушкодженням кишківника та дефектом передньої черевної порожнини. На першому етапі були виконані етапні
некректомії та місцеве лікування ранового процесу (рис. 5); на другому етапі
було виконано закриття дефекту передньої черевної стінки шляхом транспозиції
клаптя широкої фасції стегна (рис. 6), а в подальшому була закрита колостома.

Рис. 5. Етапні некректомії та
місцеве лікування ранового процесу
у пораненого з ушкодженням
кишківника та дефектом передньої
черевної порожнини

Рис. 6. Закриття дефекту передньої
черевної стінки шляхом транспозиції
клаптя широкої фасції стегна
у пораненого з ушкодженням
кишківника та дефектом передньої
черевної порожнини

Випадок 6
Представлено один із найскладніших клінічних випадків. Поранений був доставлений до Інституту в край важкому стані: з вираженими гнійно-некротичними ранами, фактично без передньої черевної стінки, переломом стегнової кістки
та з протезуванням дефекту стегнової артерії.
На першому етапі були виконані економні некректомії, відновлено магістральний кровоток та васкуляризована ліва нижня кінцівка,

Рис. 7. Хірургічне лікування військовослужбовця
з вираженими гнійно-некротичними ранами,
значним дефектом передньої черевної стінки,
переломом стегнової кістки та з протезуванням
дефекту стегнової артерії
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Надалі, після стабілізації пораненого, отримання грануляційної тканини
в зоні дефектів та боротьби з сепсисом, виконано закриття дефекту шляхом
транспозиції клаптів прямого м’язу живота і м’язу напружувача широкої фасції
стегна та повторним відновленням кровотоку лівої нижньої кінцівки за рахунок
шунтування загальної стегнової артерії з басейну зовнішньої здухвинної артерії,
проведено репозицію переламів кісток тазу.

А
Рис. 8. Закриття дефекту передньої
черевної стінки шляхом транспозиції
клаптів прямого м’язу живота та
м’язу напружувача широкої фасції
стегна:
А, Б, В – закриття ранового дефекту
ротаційними клаптями м’яких тканин
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В
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Випадок 7
У лікуванні цього пораненого (рис. 9) приймали участь фахівці не тільки
нашого Інституту, а й спеціалісти Національного військово-клінічного центру
та Інституту нейрохірургії, що є одним з наочних прикладів та обґрунтування
доцільності створення єдиного медичного простору.
Дефект покривних тканин тім’яної та потиличної кістки черепу, оболонок
мозку ускладнився ліквореєю, гнійно-некротичним процесом м’яких тканин та
абсцесом мозку (рис. 9 А).
Після підготовчого етапу, а саме дренування абсцесу, антибактеріальної, неврологічної терапії та місцевого лікування, дефект м’яких тканин було закрито
шляхом транспозиції клаптя трапецієвидного м’язу (рис. 9 Б).
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Рис. 9. Етапне хірургічне лікування пораненого з дефектом покривних тканин
тім’яної та потиличної кістки черепу, оболонок мозку і з вираженим гнійнонекротичним процесом м’яких тканин та абсцесом мозку:
А – вихідний стан рани; Б – заміщення дефекту шляхом транспозиції клаптя
трапецієвидного м’язу

Сьогодні ми почали стикатися в клінічній практиці з випадками, коли у поранених через рік-півтора, після перенесення декількох оперативних втручань на
органах черевної порожнини та одужання і збільшення ваги і необов’язково надмірної, деформується передня черевна стінка, і не через наявні післяопераційні
грижі, а за рахунок зменшенням функціональності м’язово-апоневротичного
каркасу черевної стінки.
Наявність таких дефектів, що є наслідком різноманітних етіологічних причин, потребує мультидисциплінарного хірургічного підходу з використанням
сучасних герніологічних та мікрохірургічних методик для досягнення максимального ефекту від лікування.
Нами розроблено алгоритм надання спеціалізованої хірургічної допомоги таким пацієнтам, який дає змогу значно покращити естетичну складову
суб’єктивного відчуття та морально-психологічний стан.
Зазначене вище цілком відповідає третьому етапу надання високоспеціалізованої медичної допомоги – етапу естетичної та пластичної хірургії.
Приклад такого пораненого у віддалені терміни надано на рис. 10.
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Рис. 10. Хірургічне лікування пораненого з деформацією у віддалений період
передньої черевної стінки:
А – деформація передньої черевної стінки; Б – лікування деформації передньої черевної
стінки з використанням сучасних герніологічних та мікрохірургічних методик

Зазначу, що повноцінне комплексне лікування поранених з міно-вибуховими
травмами є прерогативою лише потужних, мультидисціплінарних медичних закладів, в яких поранений у найкоротший термін може отримати компетентну та
мультидисціплінарну медичну допомогу.
Що до залучення цивільних медичних закладів до надання допомоги пораненим, то відповідну медичну допомогу в змозі надати лише лікарні третього
рівня (але будемо відверті, що не всі обласні лікарні відповідають необхідному
рівню оснащення та кадровому складу) та мультидисціплінарні хірургічні інститути Національної академії медичних наук.
Доцільно в рамках реформування системи військової медицини мати в таких закладах лікарські бригади військового резерву, основою яких є спеціалісти
анестезіологічно-хірургічного профілю, які б мали відповідні навички та знання
з військової медицини, та у разі необхідності могли б не тільки надати відповідну допомогу, а й забезпечити розгортання повноцінного військового медичного
закладу.
Слід зазначити, що фахівці Інституту імені Шалімова завжди напоготові
щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги і завжди готові поділитися своїми досягненнями з колегами та друзями.
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МЕХАНІЗМИ І ПРИЧИНИ СМЕРТІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ
В ЗОНІ АТО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ПРОТОКОЛІВ
СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ
Савченко С. В.

Комунальний заклад «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної
експертизи Дніпропетровської обласної ради»
З початку проведення антитерористичної операції на Сході України до комунального закладу «Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи» Дніпропетровської обласної ради» надійшло 1166 тіл загиблих бійців підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів і добровольчих загонів.
Перші загиблі надійшли 10 травня 2014 р. після відомих подій у м. Маріуполі, коли відбувся напад на міський відділ міліції, де був розташований штаб
антитерористичної операції, і навколо нього почався бій. Динаміку надходжень
тіл загиблих за місяцями наведено на рис. 1, 2 і 3.
У червні 2014 року досліджувалися тіла загиблих військовослужбовців внаслідок аварії літака ІЛ-76, який був збитий терористами в районі Луганського
аеропорту, коли загинули 9 військових льотчиків та 40 десантників 25-ї аеромобільної бригади. Літак упав на території, що контролювалася бойовиками
14 червня 2014 року.

Рис. 1. Динаміка надходжень тіл загиблих по місяцях у 2014 році
герніологічних та мікрохірургічних методик)
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Рис. 2. Динаміка надходжень тіл загиблих по місяцях у 2015 році

Рис. 3. Динаміка надходжень тіл загиблих по місяцях у 2016 році
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Саме сьогодні друга річниця цієї сумної події. Після тривалих перемовин
тіла загиблих були передані на територію, підконтрольну Україні, та доставлені
в Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи лише 20 червня.
Всі тіла були зруйновані, фрагментовані, частково зазнали дії високої температури (полум’я при пожежі). Внаслідок теплої погоди та несприятливих умов
перебування на відкритій місцевості всі тіла та фрагменти були в стадії різко виражених гнильних змін. В усіх випадках з урахуванням даних судово-медичної
експертизи та відомих обставин встановлено діагноз «Розтрощення тіла, ушкодження внаслідок військових операцій, спричинених аварією літака». Дуже
важливим завданням, що стояло перед слідчими органами та судово-медичними
експертами, була ідентифікація тіл загиблих.
У вересні 2014 року в бюро досліджувалася значна кількість тіл військово
службовців, що загинули в серпні 2014 року під Іловайськом. У лютому-березні
2015 року досліджувалася значна кількість тіл воїнів, які загинули під м. Дебальцеве та в Донецькому аеропорту. Практично в усіх випадках особи загиблих при
надходженні не були встановлені.
Основні питання, що вирішувалися судово-медичними експертами при проведенні експертиз загиблих під час бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції, були такими:
1. Встановлення причини смерті загиблого.
Вирішення цього питання в переважній кількості випадків викликало певні труднощі через зруйнування тіл загиблих, фрагментацію тіл, дію термічного
фактору (обвуглення), різко виражені пізні трупні явища (гнильні зміни, скелетування).
У випадках, коли була встановлена травматична причина смерті на фоні виражених пізніх трупних явищ, виявлення морфологічних проявів (як макроскопічних, так і мікроскопічних), таких як порушення кровообігу, нерівномірність
кровонаповнення судин, судинна реакція та інші, за якими можна було б встановити ознаки шоку, гострої крововтрати чи гострого недокрів’я було практично
неможливим.
Насильницька смерть встановлена в 1049 випадках. З них вибухова травма –
759, кульові поранення – 175, авіатравма – 49, ушкодження тупими предметами – 17, дія високої температури – 24, механічна асфіксія – 11, отруєння – 10,
автотравма – 4 (рис. 4).
Ненасильницька смерть унаслідок захворювань була встановлена в 10 випадках (кардіоміопатія, гостра недостатність кровообігу, розрив аневризми грудного відділу аорти, пневмонія).
Причина смерті не була встановлена в 96 випадках через скелетування трупа,
значні гнильні зміни, обвуглення, фрагментацію.
Для летальних випадків унаслідок бойової вогнепальної травми на полі бою
характерним є виключна тяжкість поранень несумісних з життям. Переважна
кількість поранень це сполучені і множинні травми (70%), що особливо властиво для вибухових поранень та ушкоджень. Значна частка загиблих – з великими
руйнуваннями тіла (30%). Така тенденція визначає сучасну бойову травму, коли
переважно застосовується важке артилерійське озброєння великої потужності.
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Рис. 4. Причини насильницької смерті у загиблих в АТО

За локалізацією ушкодження найчастіше зустрічалися сполучені осколкові,
коли були пошкоджені голова, тулуб і кінцівки (близько 60%), спостерігались
ізольовані поранення шиї, торакальні, абдомінальні, торакоабдомінальні, поранення кінцівок з ушкодженнями кісток та магістральних сосудів.
За характером травматичного предмета значну перевагу мали осколкові
ушкодження внаслідок застосування артилерійських снарядів, мін з мінометів
різних систем та калібрів, ракетних систем залпового вогню, гранат з гранатометів тощо. Дещо меншу частку складали кульові поранення. Як правило, кульові
поранення були наскрізними через високу кінетичну енергію кулі при пострілі з
сучасної зброї. В тілах загиблих іноді вдавалося виявити фрагменти куль (фрагменти оболонки, сердечники, фрагменти важкого металу) у випадках руйнування куль при рикошетах від металевих або ж бетонних перешкод.
Безпосередня причина смерті найчастіше (близько 85%) була пов’язана зі
смертельними тілесними ушкодженнями, несумісними з життям, – грубі порушення цілих ділянок тіла (голови, розриви грудної клітини, живота, відрив кінцівок) та цілості життєво важливих внутрішніх органів, масивна крововтрата,
шок тяжких ступенів, гемопневмоторакс, опіки 90-100% поверхні тіла.
Водночас аналіз летальних випадків свідчить про те, що разом з безумовно смертельними пораненнями, несумісними з життям, у частині випадків (5%)
мали місце поранення, при яких своєчасне надання відповідної медичної допомоги можливо змогло б запобігти настанню смерті на догоспітальному етапі.
До цієї групи належала частина смертельних випадків, що настали внаслідок
гострої крововтрати, переохолодження та шоку.
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2. Вид і механізм утворення ушкоджень.
Під час дослідження тіл загиблих унаслідок вогнепальної або вибухової
травми (або поєднання їх) може виникати потреба в здійсненні судово-медичної
балістичної експертизи.
Залежно від завдань, поставлених на вирішення експертизи, судово-медичними експертами вирішуються чисельні класифікаційні, діагностичні та ситуаційні питання.
Під час судово-медичної експертизи визначають локалізацію, кількість, характер тілесних ушкоджень. Проводять діагностику, чи є ушкодження вогнепальні –
кульові, вибухові – осколкові, або комбіновані. За слідами пострілу встановлюють
вид і зразок вогнепальної зброї, кількість зроблених пострілів, послідовність пострілів, напрямок ранових каналів у тілі, напрямок і дистанцію пострілу.
За допомогою експертних судово-медичних балістичних досліджень розв’язують
завдання ситуаційного характеру. Визначають більш вірогідні механізми та умови
вогнепальної або вибухової травми. Під час ситуаційних досліджень вирішують чисельні питання, пов’язані з обставинами застосування вогнепальної зброї (моделювання пози потерпілого в момент поранення; визначення місцезнаходження особи,
яка стріляла; встановлення взаємного розташування особи, яка стріляла, потерпілого і зброї в момент пострілу; визначення факту рикошету та яке було взаємне розташування перешкоди і зброї в момент пострілу, та інше).
Як правило, такі дослідження здійснюють у рамках комплексної експертизи (спільно судовими медиками та спеціалістами з балістики науково-дослідних експертних криміналістичних центрів (НДЕКЦ). Ситуаційні дослідження,
пов’язані з реконструкцією механізму травми та встановленням обставин подій, потребують ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, з
урахуванням результатів раніше проведених експертиз, слідчих експериментів,
розшукових заходів, з вивченням рельєфу та предметної обстановки місця події.
3. Час настання смерті.
При проведенні судово-медичної експертизи осіб військовослужбовців, загиблих у зоні АТО, визначення часу настання смерті дуже важливе в експертному, моральному та соціальному плані. Залежно від завдань, поставлених на
вирішення експертизи, судово-медичними експертами вирішуються чисельні
класифікаційні, діагностичні та ситуаційні питання.
4. Ідентифікація особи загиблого.
Виникла серйозна проблема ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців.
Процес ідентифікації значно ускладнюється через застосування важкої артилерійської зброї, ракетних систем залпового вогню, потужної вибухової зброї, дії
полум’я, коли тіла зазнають значної руйнації, понівечені до невпізнання, обвуглені
або ж спалені до тла. Результатом таких дій стали сотні невпізнаних тіл або фрагментів тіл, які необхідно ідентифікувати. З такою кількістю загиблих і зниклих
безвісти Україна за всю свою історію незалежної держави зіткнулася вперше.
Великий обсяг робіт і значні пошкодження тканин та органів трупів, які перешкоджають їх впізнання, роблять ідентифікацію особи загиблих внаслідок надзвичайних подій з масовими людськими жертвами особливо складним завданням.
Останніми роками можливості ідентифікації особи значно розширилися з
появою технологій, пов’язаних з аналізом ДНК, який дозволяє з високою мірою
достовірності (99,999....%) встановити або виключити родинність, з повною науко-
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вою точністю. Не без підстав вважається, що в науковому і в прикладному аспекті
ДНК-аналіз краще розроблений для цілей ідентифікації людини, ніж будь-який
інший традиційний ідентифікаційний метод дослідження в судовій медицині.
При проведенні заходів, спрямованих на ідентифікацію загиблих, у 100 відсот
ках застосовувався аналіз ДНК. З усіх невстановлених тіл та фрагментів бралися
зразки і після відповідного оформлення документів передавалися слідчим для подальшого дослідження в лабораторії Державного науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ). Туди ж направлялись і зразки
біологічного матеріалу від близьких родичів загиблих та зниклих безвісти. Створена
база дозволила в значній кількості встановити особи загиблих. Але, незважаючи на
вищезазначене, 142 тіла до цього часу залишаються невстановленими.
У випадках масової загибелі внаслідок воєнних конфліктів зростає роль
встановлення так званого біологічного профілю, тобто визначення загальних
ознак: расової приналежності, статі, віку, зросту, розміру головного вбрання,
групи крові, інших загальних ідентифікаційних ознак, які не тільки є джерелом
додаткової інформації, а й дозволяють провести судово-медичне розмежування
об’єктів, що підлягають ідентифікації з допомогою ДНК-аналізу.
Складається картка, куди вносяться описи одягу, взуття, індивідуальні риси,
особливі прикмети загиблого.
Зараз для цілей ідентифікації особи невпізнаних трупів, у тому числі розчленованих, підданих руйнуванню і спотворенню, застосовуються різноманітні
способи і методи, що зазначені нижче.
Ідентифікація за рисами обличчя проводиться при порівнянні фотографій
трупа і прижиттєвих фотографій особи, а також і за словесним портретом.
Дактилоскопічне дослідження можливе навіть при значних гнильних змінах,
при застосуванні спеціальних відновлювальних розчинів.
Виявлення анатомічних особливостей (вроджені аномалії розвитку тіла і
внутрішніх органів, перенесені травми тощо).
Вивчення особливих прикмет (рубці, вроджені плями, деформація частин
обличчя, протези, вади опорно-рухового апарату, татуювання).
Серологічні дослідження зі встановлення видової, групової, статевої приналежності, належності фрагментів одному трупу.
Дослідження предметів одягу, документів, прикрас, різних предметів є цінним інформаційним матеріалом для встановлення особи.
Ідентифікація особистості за кістковими останками і зубами, які найбільш
стійкі до руйнівних факторів навколишнього середовища.
Портретно-остеологічна ідентифікація, коли визначають прижиттєві риси
обличчя людини за будовою лицевого кістяка черепа загиблого.
Висновок. Судово-медична експертиза вирішує цілу низку специфічних питань у межах своєї компетенції. Разом з тим вона є важливою складовою частиною лікувально-діагностичних заходів, що проводяться медичною службою,
оскільки в умовах збройних конфліктів може бути спрямована на удосконалення
лікувально-евакуаційного забезпечення військ. Ретельно проведений аналіз причин смерті ставить перед медичним керівництвом безліч питань як наукового,
так і організаційного характеру, зокрема поліпшення первинної допомоги на
полі бою, удосконалення діагностики та засобів боротьби з безпосередніми наслідками травм, у першу чергу крововтратою та шоком, удосконалення методів
діагностики, лікування та запобігання ускладнень.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ЗОНІ АТО: ПОГЛЯД ВОЛОНТЕРА
Малиш О. О.

Комітет з організації медичного забезпечення ЗС України Громадської ради
при МО України, Всеукраїнська громадська організація ім. М. І. Пирогова
«Військова медицина України»
Кожен рік, очолюваний мною, Комітет з організації медичного забезпечення
ЗС України Громадської ради при Міноборони України готує та проводить засідання Громадської ради (ГР) при Міністерстві оборони (МО) України, виїзні
засідання Правління ГР, на яких обов’язково розглядаються питання медичного
забезпечення АТО. Для надання громадськістю дієвих пропозицій із цього питання керівному складу МО України члени Комітету постійно виїжджають для
вивчення стану медичного забезпечення в райони АТО.
На нашу думку, на організацію медичного забезпечення АТО впливають такі
особливості проведення операції:
– зараз бойові дії проводяться на обмеженій території силами і засобами,
наявними в мирний час;
– застосування для ведення бойових дій невеликих військових контингентів;
– щодобове надходження санітарних втрат на етапи медичної евакуації
мало відрізняється від ситуації в локальних війнах та збройних конфліктах;
– організація надання медичної допомоги відповідає організації медичного
забезпечення маневрених бойових дій;
– використання для медичного забезпечення в основному медичного ресурсу мирного часу.
Проведений нами аналіз організації медичного забезпечення АТО на Донецькому лікувально-евакуаційному напрямку показав, що є всі підстави говорити
про успішність використання в умовах АТО концепції ранньої спеціалізованої хірургічної допомоги, яка також успішно використовувалась в Афганістані. Це на
той час був оптимальний варіант системи лікувально-евакуаційного забезпечення.
Евакуація поранених (краще гелікоптерами) після надання першої лікарської
допомоги у ВГ першого ешелону, де спеціалізована хірургічна допомога (СХД)
надавалась пораненим за допомогою груп посилення, так звана система двоетапного лікування.
Але, на наш погляд, настав час йти далі. Через неможливість використання
авіамедичної евакуації поранених (вертольотів), знаючи, в якому стані шляхи
евакуації на суходолі, треба почати реалізовувати концепцію надання невідкладних заходів СХД пораненим з найбільш тяжкими пораненнями, засновану на
висунені спеціалізованих груп медичного підсилення в стаціонарно розміщені
(на базі закладів охорони здоров’я МОЗ України) медичні підрозділи поблизу
районів інтенсивних бойових дій.
Для цього треба вжити нижчезазначених заходів.
На полі бою:
• Організувати своєчасне та якісне надання само- та взаємодопомоги. Негайно припинити практику знеболювання поранених «у складчину». До складу
індивідуальної медичної аптечки включити ефективний знеболюючий засіб.
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Замість неякісних кровоспинних турнікетів терміново видати у війська механічні кровоспинні засоби, які надані ЗСУ як іноземна гуманітарна допомога.
Зрозуміло, що життя пораненому військовому в основному рятують на полі
бою.
• Для ефективної роботи стрілків-санітарів, санітарів, санітарних інструкторів вирішити питання щодо термінового введення в дію розробленої «Молодим крилом» нашої Організації концепцію їх екіпірування (яке неодноразово
презентувалось на всіх рівнях МО України), та яку можна зараз побачити у виставковому залі.
• Замінити неефективні, незграбні, які видають своє місце знаходження
гучним звуковим ефектом, транспортери переднього краю (що використовувались в Авдіївці, на базі МТЛБ (багатоцільовий тягач, легкий броньований) та
британські «Саксони» на розроблені вітчизняними фахівцями сучасні надлегкі
вертольоти.
У тилу батальйонних тактичних груп:
• Медичні пункти батальйонних тактичних груп поблизу районів інтенсивних бойових дій розташовувати (де можливо та в першу чергу) в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
• Першу лікарську допомогу в цих медичних пунктах надавати силами лікарів, які отримали первинну підготовку з хірургії, а також з анестезіології та
реаніматології.
• Для надання невідкладної спеціалізованої хірургічної допомоги висунути
спеціалізовані групи медичного підсилення в стаціонарно розгорнуті медичні
пункти батальйонних тактичних груп. Приклад – операція, проведена директором Військово-медичного департаменту МО України генерал-майором медичної служби Вербою В’ячеславом Андрійовичем.
• Розгорнути біля медичного пункту батальйону майданчик санітарного
транспорту та вертолітний майданчик для евакуації поранених до мобільного
військового госпіталю (МВГ) експедиційного підрозділу медичної підтримки,
заклади охорони здоров’я МОЗ України першого ешелону (Артемівськ, ЧасівЯр, Костянтинівка, Димитрів, Красноармійськ, Гришино, Селідово).
Надання кваліфікованої медичної допомоги розглядати як вимушений захід,
надавати її лише на тих напрямках, де немає можливості для постійної евакуації
поранених.
У закладах охорони здоров’я МО України та МОЗ України першого ешелону за участю груп посилення завершувати надання ранньої спеціалізованої
хірургічної допомоги та стабілізувати стан пораненого для евакуації в заклади
охорони здоров’я МО України та МОЗ України другого ешелону, направляти
групи посилення з Української військово-медичної академії (УВМА) та Військово-медичних клінічних центрів (ВМКЦ) регіонів.
Поранених з більш тяжкими (сполученими) пораненнями, які потребують
високоспеціалізованої хірургічної допомоги із застосуванням сучасних технологій, а також поранених з тяжкими ускладненнями – евакуювати в Національний
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ВМКЦ, високоспеціалізовані лікувальні заклади МОЗ України та Національної
академії медичних наук України (третій ешелон). Для цих цілей використовувати, якщо це можливо, нещодавно створений санітарний літак.
Насамкінець хочу сказати, що доповідь, яку я зробив, це підсумок того, що
мною особисто виконувалось при організації медичного забезпечення виводу
військ на Кушкінському лікувально-евакуаційному напрямку. Зрозуміло, що
враховані особливості організації медичного забезпечення АТО, які ми бачили
при неодноразових виїздах в АТО та думки членів нашої Всеукраїнської громадської організації ім. М. І. Пирогова «Військова медицина України» (які є провідними науковцями та практичними фахівцями ЗС України, а також учасниками
АТО). Не можу не доповісти про дуже активну діяльність нашого «Молодого
крила». Я бачу в них фахівців, які вже знають, як організувати медичне забезпечення АТО. Вони – наша надія і майбутні керівники військово-медичної служби
та вітчизняної медицини. Не знаю, але десь на рівні інтуїції я відчуваю, що вони
й зараз готові це робити.
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ПРО МЕДИЧНУ ГОТОВНІСТЬ ВІЙСЬКОВИХ ДО НАСЛІДКІВ
ЗАСТОСУВАННЯ ЯДЕРНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ
ЗБРОЇ
Базика Д. А., Чумак А. А., Янович Л. А.

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Оперативна оцінка ситуації та прийняття командним складом військових
підрозділів адекватних рішень в умовах застосування ядерної, хімічної чи
біологічної зброї мають вирішальне значення для забезпечення боєздатності
та збереження здоров’я підлеглих їм контингентів.
Воєнні дії на Сході України не виключають можливості диверсійно-терористичних актів на ядерних об’єктах чи застосування пристроїв, що розсіюють радіацію, пошкодження ємностей з хімічними агресивними субстанціями на промислових підприємствах у зоні бойових дій, застосування біологічних засобів з
терористичною метою. У кожному випадку медичні заходи протидії потребують
знання механізмів впливу, наслідки від застосування ядерної, хімічної та біологічної зброї, заходи і засоби для мінімізації вказаних впливів.
В Україні, крім різної якості та повноти посібників з цивільної оборони, в
яких розглядається зброя масового ураження, немає джерел достовірної, науково обґрунтованої інформації, яка була б доступною для командного складу військових підрозділів.
Серед військової літератури Збройних Сил США нашу увагу привернула
Медична ядерно-хімічно-біологічна бойова книга – Технічна настанова №244
Центру зміцнення здоров’я і профілактичної медицини збройних сил США (The
Medical NBC Battlebook – USACHPPM Tech Guide 244).
У книзі 8 розділів: загальні операційні аспекти; ядерна зброя; радіаційне ураження; біологічне ураження; хімічне ураження; лазерне і радіочастотне ураження;
обладнання; точки контакту, а також 3 додатки:
а – список термінів і скорочень;
b – посилання;
c – покажчик.
Повнота і професійність викладу не викликають сумнівів. Разом з тим для використання цієї інформації в Збройних Силах
України необхідно не тільки перекласти, а й
адаптувати настанови з урахуванням установ,
сил і засобів нашої країни.
Отримано згоду Головного управління
оперативного забезпечення Збройних Сил
України на переклад «Медичної ядернохімічно-біологічної бойової книги» силами
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».
Наразі проводяться узгодження щодо
отримання дозволу на переклад від компетентних органів Сполучених Штатів Америки та пошук партнерів серед військових спеціалістів для адаптації перекладеного матеріалу до реальних умов України.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
УКРАЇНИ З НАДАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАСЛІДКІВ ЗБРОЙНОГО
КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ ТА АНЕКСІЇ КРИМУ
Усіченко І. Г.

Товариство Червоного Хреста України
Товариство Червоного Хреста України – одна з небагатьох організацій, яка
завдяки своїй розгалуженій мережі працює на всій території, включаючи райони
обмеженого доступу на південному сході України.
Через погіршення соціальної та економічної ситуації, поглиблення гуманітарної кризи в країні перед Товариством постали нові виклики, у зв’язку з чим
був розширений спектр діяльності та переглянуті пріоритети в роботі. Зусилля
були спрямовані на зміцнення служби реагування на надзвичайні ситуації, удосконалення та підвищення ефективності роботи з надання допомоги найбільш
соціально незахищеним верствам населення, вимушеним переселенцям з місць
збройного конфлікту та анексованої території.
Це в першу чергу діти, жінки, багатодітні неповні сім’ї, одинокі люди похилого віку, інваліди, поранені, які перебувають на лікуванні в госпіталях, члени сімей загиблих воїнів. При Національному комітеті та обласних організаціях
були створені волонтерські загони швидкого реагування, основна мета яких –
надання першої допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
Протягом 2014–2016 років Товариство надало допомогу 1,2 млн вимушеним
переселенцям на загальну суму 260 млн грн. Допомога їм надається на всій території Україні. Найбільш інтенсивно працюють із вимушеними переселенцями, окрім Луганської та Донецької обласних організацій, Харківська, Дніпровська, Запорізька, Полтавська, Київська організації і м. Києва. Загалом, фактично
кожен 2-3 (залежно від області) переселенець отримав допомогу від Червоного
Хреста. Для надання допомоги вразливим категоріям населення із числа вимушених переселенців Товариство застосовує ваучерну систему для забезпечення
продуктами харчування, медичними препаратами, предметами побуту, будівельними матеріалами тих, хто їх потребує. А останнім часом ми поступово переходимо на допомогу через банківські картки. Всього надано 201 тис. ваучерів
(на суму 20,6 тис. гривень).
Товариство як складова частина Міжнародного Руху Червоного Хреста спрямувало свою діяльність на залучення можливостей Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, партнерських національних товариств, міжнародних інституцій
і фондів до фінансування гуманітарних програм допомоги постраждалим. Усього з початку цих подій було залучено гуманітарної допомоги від міжнародних
донорів на суму більше 400 млн грн.
Для лікування та реабілітації поранених ми надаємо допомогу медикаментами, хірургічними матеріалами та медичним обладнанням, засобами індивідуального захисту госпіталям та медичним установам, посилюємо потенціал загонів першої допомоги Червоного Хреста, навчаємо населення навичкам надання
першої допомоги, організовуємо поставки гуманітарної допомоги.
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У рамках вже проведених гуманітарних операцій, лікарням та госпіталям
надано апарати УЗД, електрокардіографи, пересувні рентгенівські апарати, дефібрилятори, апарати для електрокоагуляції судин. Як засоби реабілітації надані
милиці, ходунки, візки. Так, Національний військово-медичний клінічний центр
«Головний військовий клінічний госпіталь» (Київ) отримав допомогу на суму
2,4 млн грн, а Дніпропетровська обласна лікарня ім. Мечнікова – на 5,7 млн грн,
Київський опіковий центр – на 1,1 млн грн, Міська лікарня м. Слов’янська отримала від Червоного Хреста допомогу на закупівлю медикаментів та обладнання
на суму 5 млн грн.
Щорічно інструктори Червоного Хреста щодо надання першої допомоги
навчають у середньому понад 20 000 осіб. Наразі в Товаристві працюють 368
інструкторів, 56 тренерів та 1 майстер-тренер з навчання навичкам надання
першої допомоги. Програми Товариства сертифіковані в Паризькому референсцентрі з першої допомоги Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця (МФТ ЧХ і ЧП). Це дозволяє видавати курсантам, які навчалися за цими програмами, сертифікати міжнародного зразка, що визнаються у світі.
На Товариство було покладено координуючу роль у Харківській, Дніпровській, Запорізькій областях за підтримки уряду Німеччини.
У травні 2014 року ми спільно з експертами підготували Надзвичайне звернення до Міжнародної Федерації для підтримки наших проектів надання невідкладної допомоги для 107 000 внутрішньо переміщених осіб із зони збройного
конфлікту. У рамках цього звернення вже залучено в сумі кошти 48,6 млн гривень.
За зверненням Товариства допомогу надали Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація, 29 національних товариств Червоного Хреста Європи, Азії, США, Канади.
Використовуючи наш досвід роботи мобільних діагностичних лабораторій
за Чорнобильською програмою Червоного Хреста, ми разом із ВООЗ реалізуємо
програму «Надання первинної медичної допомоги вимушеним переселенцям та
приймаючим їх громадам мобільними медичними бригадами ЧХ». Із лютого
2015 року по червень 2016 року створено 17 мобільних медичних бригад, персонал яких надав медичну допомогу біля 150 тис. пацієнтів. Мобільні медичні
бригади Червоного Хреста працюють в Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій, Полтавській і Харківській областях.
За підтримки наших зарубіжних партнерів виконується повний спектр гуманітарних проектів, серед яких є унікальні для Червоного Хреста. Так, за підтримки Люксембурзького ЧХ виконується проект «Відновлення місць компактного проживання вимушених переселенців» – заміна вікон, відновлення систем
життєзабезпечення і повна відбудова будинків третього ступеня зруйнованості.
Минулого року відбудовано 10 будинків, цього року планується відбудувати 22
будинки. Також за цим проектом проводиться надання вразливим категоріям населення непродовольчих товарів: побутові прилади, меблі, предмети гігієни та
домашнього вжитку. На фінансування цього проекту цього року наші люксембурзькі колеги надають біля 500 тис. євро.
Разом з Датським ЧХ за підтримки Австрійського ЧХ, уряду Японії,
ЮНІСЕФ ми запровадили програму «Психосоціальна підтримка вразливих
верств населення в Україні», яка включає 5 пілотних проектів, націлених на
полегшення наслідків кризової ситуації для вимушених переселенців. Проект
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виконується в 14 обласних організаціях Товариства. За минулий рік 38 тис. вимушених переселенців, поранених та демобілізованих військовослужбовців
отримали психосоціальну підтримку від Червоного Хреста.
Окремо слід відзначити проекти, які ми виконуємо за підтримки Міжнародної Федерації, Польського та Австрійського ЧХ, які спрямовані на забезпечення
фармацевтичними ваучерами для придбання ліків і товарів медичного призначення вимушених переселенців. На закупівлю фарм-ваучерів Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою обласними організаціями ЧХ вже витрачено
майже 6 млн гривень.
За підтримки Німецького, Латвійського, Чеського і Китайського ЧХ Товариством надано допомогу госпіталям і лікарням на загальну суму понад 73 млн
гривень. Уряди Німеччини, Чехії, Словаччини, Естонії через Український Червоний Хрест надали медикаменти, реабілітаційне обладнання для установ охорони здоров’я. Підприємства медико-біологічної промисловості України надали
Товариству своєї продукції на суму біля 7 млн грн. А всього Товариством для
потреб закладів охорони здоров’я було залучено лікарських засобів і товарів
медичного призначення на суму понад 84 млн гривень.
Таким чином, протягом 2014–2016 років для роботи Товариства, спрямованої на подолання кризи, надано гуманітарної та благодійної допомоги на суму
398,5 млн грн. Окрім обласних організацій Товариства, допомогу надавали партнерські національні товариства, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна Федерація ЧХ і ЧП, уряди, міжнародні організації ЮНІСЕФ, ВООЗ,
УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Фонд народонаселення та українські підприємства.
За підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста волонтери Товариства проводять велику роботу з інформування населення щодо питань мінної безпеки, ознайомлюють із основами міжнародного гуманітарного права та пропагують безоплатне донорство. Через зловживання використанням символіки Червоного Хреста волонтерським неурядовими організаціями і комерційними структурами Товариство значно посилило роботу з захисту символіки Червоного Хреста.
З метою залучення коштів для гуманітарних програм ми проводимо регулярні наради з керівниками місій Міжнародної Федерації та Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, скайп-конференції з партнерськими національними товариствами, зустрічі з організаціями ООН в Україні, посольствами.
У грудні 2015 року в Женеві під час проведення Генеральної Асамблеї Міжнародної Конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця делегація Товариства провела понад 30 важливих зустрічей та переговорів з партнерськими
національними товариствами з питань підтримки гуманітарних програм для постраждалих від збройного конфлікту на Сході України. Делегація також провела
переговори з президентом і Генеральним секретарем Міжнародної Федерації
Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, та президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста, які запевнили, що питання подолання гуманітарних наслідків збройного конфлікту в Україні є для них пріоритетним.
Подолання наслідків анексії Криму і збройного конфлікту на Сході України,
допомога вразливим категоріям населення країни, розширення можливостей національного товариства – це наше головне завдання, яке нині поставила перед
нам складна дійсність і яке ми повинні вирішувати.
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РОЛЬ АСОЦІАЦІЇ «ВИРОБНИКИ ЛІКІВ УКРАЇНИ»
У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ АТО: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ
Багрій П. І.

Асоціація «Виробники ліків України»
Хіміко-фармацевтичне виробництво є важливим сектором медичної галузі
та значущим сектором реальної економіки. Кожне робоче місце у фармацевтичному секторі надає сплачених на рік податків 116 000 грн, а загалом складає
3,5 млрд грн сплачених податків.
Фармацевтичний сектор забезпечує близько 300 000 робочих місць, із них
майже 31000 – у фармацевтичній промисловості.
Значна заробітна плата, що становить в середньому 12 000 грн на місяць
у працівників фармацевтичного сектору, забезпечує їм високі соціальні стандарти.
Ліцензії на промислове хіміко-фармацевтичне виробництво в Україні мають 117 підприємств. Вітчизняні виробники – лідери ринку: ПАТ «Фармак»,
ПрАТ «ФФ «Дарница», Корпорація «Артеріум», Група компаній «Здоров’я»,
Київський вітаміний завод, ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Кусум Фарм», ПАТ НВЦ
«Борщагівський ХФЗ», ТОВ «Фарма Старт», ТДВ «ІнтерХім», ПрАТ «Індар»
тощо. Ці компанії у 2015 році забезпечили близько 80% виробництва лікарських
засобів; виробляють 90% асортименту лікарських засобів; формують понад 2%
ВВП країни.
Ринок лікарських засобів в Україні в цілому складає 50,2 млрд грн / 1,14 млрд
упаковок.
Частка вітчизняних лікарських препаратів у гривнях складає 21,7 млрд грн,
або 44%, а імпортних – 28,53 млрд грн, 56% відповідно (рис. 1).
Частка вітчизняних фармацевтичних препаратів в упаковках складає
897,3 млн упаковок, або 79%, а частка імпортних – 242,2 млн упаковок або
21% (рис. 2).
Середня ціна однієї упаковки в різних сегментах фармацевтичного ринку в
Україні наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Середня ціна однієї упаковки в різних сегментах фармацевтичного ринку
Середня ціна упаковки, грн
Сегменти ринку

вітчизняних препаратів

імпортних препаратів

Роздрібний

22,65

108, 21

Госпітальний

33,27

346,21
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Рис. 1. Частка (млрд грн) вітчизняних та імпортних лікарських засобів в Україні

Рис. 2. Частка в упаковках (млн упаковок) вітчизняних та імпортних
лікарських засобів в Україні
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Вартість лікування різних захворювань вітчизняними генериками порівняно
з вартістю лікування оригінальними препаратами та європейськими генериками
наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Вартість лікування різних захворювань вітчизняними генериками
порівняно з вартістю лікування оригінальними препаратами
та європейськими генериками
Нозологічні
форми

Деталізація

Гострий
коронарний
синдром

Походження препарату і вартість
1 місяця лікування ним, грн
оригінальні європейські
молекули
генерики

вітчизняні
генерики

5070

4606

2740

Артеріальна
гіпертензія ІІ ст.+

Ішемічна хвороба серця,
серцева недостатність

243

200

47

Артеріальна
гіпертензія ІІ ст.+

Атеросклероз,
вік після 65 років,
серцево-судинні ризики

1268

135

75

331

424

148

Цукровий діабет
другого типу

Очевидно, що лікування наведених нозологій вітчизняними генериками
найнижча, порівняно з лікуванням оригінальними препаратами і європейськими
генериками.
Експорт українських ліків здійснюють 22 вітчизняні підприємства у 54 країни загалом на 200 млн доларів США на рік.
Номенклатуру експорту складають понад 400 лікарських засобів. Основні
регіони експорту: країни ЄС (Німеччина, Польща інші); країни СНД; країни
Азії, Близького Сходу, Африки та Південної Америки.
Асоціація «Виробники ліків України», членами якої є провідні фармацевтичні підприємства: ПАТ «Фармак», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТДВ «ІНТЕРХІМ», ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Кусум Фарм»,
ПрАт «По виробництву інсулінів «ІНДАР», бере активну участь у медикаментозному забезпеченні сил АТО:
– лікарськими засобами та виробами медичного призначення власного виробництва (це близько 300 тис. флаконів життєво необхідних інфузійних розчинів та сучасних антибіотиків і 200 тисяч одиниць виробів медичного призначення на загальну суму близько 3 млн гривень);
– адресною допомогою сім’ям загиблих;
– закупівлею обладнання, одягу і спеціалізованої техніки для АТО;
– переобладнання машини БТР на карету швидкої медичної допомоги для
надання екстреної медичної допомоги та евакуації поранених на полі бою.
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Форми надання допомоги різноманітні. Приміром, зараз ПАТ «Фармак» проводить акцію «Я працюю один день для Армії» – співробітники підприємства
свою заробітну плату за один день перерахували на вагончики для прикордонників. Загальна ж сума допомоги ПАТ «Фармак» за такою формою становить
4 406 843 гривень.
Борщагівським хіміко-фармацевтичним заводом на потреби АТО перераховано 1 409 758,19 грн, передано ліків на 2 507 896,60 грн, надано матеріальних
цінностей на 185 511,89 грн.
Працівники підприємства також за власні кошти надали матеріальну допомогу на передову і пораненим бійцям до медичних установ на суму 136 000 грн.
Ліки та матеріальні цінності надавалися в лікарні, в зону АТО, у військові
шпиталі, благодійні фонди, військові частини, громадські організації, прифронтові школи тощо.
Вітчизняні фармацевтичні підприємства мають значний потенціал оперативного реагування на зовнішні виклики в забезпеченні термінових потреб у необхідних ліках, зокрема, для врятування життя бійців зони АТО.
Так, за даними світової статистики, у 70% випадків причина смерті на полі
бою – втрата крові. Тож сучасні засоби для зупинення кровотечі мають бути в
особистій аптечці кожного військового. На українському ринку з’явився перший
вітчизняний кровоспинний препарат – РЕВУЛ від ТОВ «Юрія-Фарм».
Компанії вдалося за дуже короткий строк розробити та виготовити для українських бійців цей надважливий лікарський засіб. Оскільки засоби для зупинки
кровотечі, якими було укомплектовано військові аптечки радянських часів, не
відповідають сучасним вимогам і не здатні зарадити при значному пораненні, в
центрі уваги опинилися препарати натовського зразка. Основний принцип таких
гемостатиків (або гемостопів) – це всмоктування вологи та швидке утворення
згустку, який перешкоджає витіканню крові. Такі препарати (британський Сelox
та американський QuikClot) було розроблено для зупинки кровотечі в місцях, де
неможливо накласти джгут, а також для того, щоб при пораненні кінцівок можна
було послабити джгут, відновити кровообіг та уникнути ампутації.
Вітчизняний високоефективний кровоспинний засіб Revul було передано
як благодійна допомога на передову, у військові частини, для навчання військових лікарів благодійним організаціям та фондам у кількості 2165 пакетів, вартість – 30 000 грн.
Крім того, за період з 21 по 29 січня 2016 року компанія «Юрія-Фарм» передала Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації, Одеській міськраді
та Одеській державній обладміністрації гуманітарну допомогу – лікарські препарати на загальну суму 700 000 грн.
На сьогодні підприємствами Асоціації надано гуманітарну допомогу госпіталям зони АТО на суму на понад 75 млн грн.
Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я має стратегічне значення
для економіки України та поліпшення здоров’я населення.
Пропозиції щодо участі вітчизняних фармацевтичних підприємств у
формуванні мобілізаційного резерву лікарських засобів і виробів медичних
як невід’ємної складової матеріального резерву для забезпечення потреб
України в особливий період.
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Нормативне підґрунтя. Законом передбачено, що мобілізаційні резерви
створюються на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності відповідно до завдань, визначених Кабінетом Міністрів України міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, на основі
пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, Міністерства оборони
України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, іншими заінтересованими органами виконавчої влади.
Номенклатура матеріальних цінностей державного резерву і норми їх накопичення, в тому числі незнижуваного запасу, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Поставка матеріальних цінностей до державного резерву і розміщення замовлень на їх поставку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно
від форм власності може здійснюватися на умовах, визначених Законом.
Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади мають
повноваження готувати пропозиції щодо визначення підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності для зберігання матеріальних цінностей державного резерву, сприяють розміщенню на підприємствах, в установах
і організаціях усіх форм власності, що належать до їх відання, пунктів відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву; звертаються
в разі потреби до Кабінету Міністрів України з пропозиціями про поставку і
закладення матеріальних цінностей до державного резерву.
Проблеми. Водночас сьогодні держава не повною мірою використовує потужності вітчизняних виробників ліків та не здійснює на системній основі замовлення для створення на їх базі мобілізаційного резерву ліків.
Провідні вітчизняні виробники ліків досягли значного розвитку та можуть
брати участь у формуванні мобілізаційного резерву лікарських засобів. Перебудовані та переобладнані потужні виробництва; створені та функціонують за
європейськими стандартами системи забезпечення якості. Існує реальна необхідність у створенні на базі зацікавлених вітчизняних фармацевтичних підприємств мобілізаційного резерву лікарських засобів та виробів медичних для надання медичної допомоги на випадок особливого періоду.
Реалізувати пропозицію можливо шляхом запровадження механізму, за яким
держава гарантуватиме закупівлю лікарських засобів у вітчизняних виробників
для забезпечення потреб охорони здоров’я з метою формування мобілізаційного
резерву медикаментів на випадок настання особливого періоду.
Українські підприємства за відповідним замовленням держави готові створити на власних складах і базах матеріальні резерви лікарських засобів і виробів
медичних для забезпечення потреб держави в особливий період.
Вітчизняні фармацевтичні компанії мають можливість:
– здійснювати виробництво ліків на замовлення держави;
– зберігати фармацевтичну продукцію в належних спеціальних умовах згідно з європейськими стандартами;
– здійснити оперативний відпуск продукції на першу вимогу держави.
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Механізми формування мобілізаційного резерву. Замовником поставки ліків і виробів медичних до мобілізаційного резерву може бути центральний орган
виконавчої влади, який здійснює управління державним резервом, а також МОЗ
(у разі уповноваження його Президентом України) (ч.3 ст.8 Закону).
Зберігання препаратів здійснюватиметься на підставі договору про відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву, який укладається між підприємством та органом влади, із дотриманням установлених вимог
щодо забезпечення безпеки життя й здоров’я споживачів. Матеріальний резерв
ліків дозволив би державі підтримати належний рівень медичного забезпечення
для надзвичайних ситуацій, у тому числі на час проведення АТО.
Ураховуючи викладене, вважаємо за необхідне звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією надати відповідні доручення щодо формування
мобілізаційного резерву вітчизняних лікарських засобів та виробів медичних на
замовлення уповноважених державою органів влади шляхом укладення з віт
чизняними виробниками лікарських засобів державних контрактів (договорів)
на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву.
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Додаток 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ: НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕДИКОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
15 червня 2016 року																

м. Київ

Учасники науково-практичної конференції наголошують, що ефективна і надійна система медичного забезпечення є не лише важливою складовою високого
морально-бойового духу і боєздатності військ, але й запорукою довіри військовослужбовців, народу України до армії та її керівництва.
Визнаючи, що з початком бойових дій на Сході України стосовно медичного
забезпечення військ підтвердилося положення Стратегії національної безпеки
України від 8 червня 2012 року про «необхідність удосконалення сектору безпеки і оборони для виконання завдань захисту національних інтересів», відзначаючи, що завдяки терміново вжитим державою заходам, високій активності
волонтерських та громадських організацій певною мірою вдалось організувати
медичне забезпечення сил антитерористичної операції (далі – АТО) і населення
Донецької та Луганської областей.
Зважаючи на те, що Стратегічний оборонний бюлетень України, затверджений Президентом України 6 червня 2016 року, визнав «низькою ефективність
системи медичного забезпечення сил оборони» і на теперішній час залишається низка проблем, вирішення яких не завжди перебуває в межах можливостей
окремих міністерств і відомств.
Визнаючи, що надзвичайно актуальними, але досі недооціненими є проблеми:
• високих безповоротних бойових втрат військовослужбовців усіх відомств
в умовах АТО, що не спостерігалось у жодному із попередніх збройних конфліктів на території інших країн;
• надвисоких небойових втрат особового складу, рівень яких становить
близько половини загальних втрат сил АТО;
• відсутності чіткої організації надання медичної допомоги та управління
медичним забезпеченням на до госпітальному етапі;
• бойової психічної травми, що попри значні зусилля багатьох організацій,
ще не знайшла системного вирішення;
• відсутності на належному рівні співпраці міністерств і відомств щодо
вирішення нормативно-правових засад готовності системи охорони здоров’я
держави до великомасштабних сценаріїв бойових дій, викладених у Воєнній
доктрині України.
Розуміючи, що попри зусилля організаторів конференції, значна кількість
питань залишилися невисвітленими в наданих на конференції доповідях, вважаємо за доцільне, визначити такі напрями вдосконалення медичного забезпечення військовослужбовців у зоні АТО:
• розвиток нормативно-правової бази взаємодії державної і відомчих систем охорони здоров’я;
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• формування наукової та інформаційно-аналітичної складової системи
медичного забезпечення для оцінки ситуації та прийняття обґрунтованих
управлінських рішень;
• застосування сучасних організаційних і лікувально-діагностичних технологій на етапах лікувально-евакуаційного забезпечення населення та військовослужбовців;
• подальший розвиток системи військово-медичної освіти;
• формування нормативного підґрунтя та бази медико-психологічної реабілітації учасників АТО;
• покращення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення
військовослужбовців і населення.
Провівши ґрунтовний аналіз стану та проблем військової системи охорони
здоров’я, у тому числі окремих питань організації надання медичної допомоги
цивільному населенню, що проживає в районах проведення антитерористичної
операції, пропонуємо:
1. Звернутися до:
1.1. Президента України – Верховного головнокомандувача Збройних Сил
України з рекомендаціями щодо:
• прискорення прийняття Воєнно-медичної доктрини України та вирішення інших проблем організаційного характеру з покращення медичного забезпечення всіх категорій громадян у зоні АТО;
• термінового скликання засідання РНБО України з метою розгляду питання щодо реалізації положень Воєнної доктрини України в частині формування
сучасної військової системи охорони здоров’я України, а також причин надвисокого рівня небойових втрат у військових частинах і з’єднаннях сил АТО та
вжиття заходів з їх мінімізації.
1.2. Верховної Ради України для:
• визначення пріоритетності підготовки та прийняття законодавчих актів,
що стосуються модернізації військової системи охорони здоров’я та медичного
забезпечення сил АТО і населення Донецької та Луганської областей;
• невідкладного опрацювання та розгляду законопроекту щодо системи
медико-психологічної та соціальної реабілітації населення та учасників АТО;
• опрацювання нормативно-правових засад та прийняття (внесення відповідних змін) законодавчих актів щодо надання медичної допомоги та лікування в
закладах охорони здоров’я Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів спеціального призначення військовослужбовців, які
звільнені з військової служби (демобілізовані) за станом здоров’я незалежно від
вислуги років у Збройних Силах або інших військових формуваннях, та членам
сімей військовослужбовців на безоплатній основі.
1.3. Кабінету Міністрів України з пропозицією:
• формування при Кабінеті Міністрів України під керівництвом віцепрем’єр-міністра постійно діючого воєнно-цивільного координаційного штабу
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медичної допомоги, передбачивши в його складі науково-аналітичну групу з
детального аналізу розпорядчої, облікової та звітної документації з надання медичної допомоги (у тому числі первинних медичних карток, історій хвороби,
медичних карток стаціонарного хворого, протоколів судово-медичних експертиз тощо) учасникам АТО і населенню на Сході України з подачею до кінця
2016 р. за результатами цього аналізу пропозицій з удосконалення медичного
забезпечення цих контингентів;
• створення в Секретаріаті Кабінету Міністрів України структурного підрозділу з організації взаємодії та координації діяльності всіх складових цивільної та військової систем охорони здоров’я;
• прийняття постанови Кабінету Міністрів України щодо встановлення порядку залучення та взаємодії цивільної системи охорони здоров’я та медичних
служб Збройних Сил України, інших військових формувань для медичного забезпечення АТО на засадах Тимчасових функціональних об’єднань закладів
охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць;
• розробки та прийняття Програми зменшення летальності військовослужбовців в умовах АТО;
• забезпечення пріоритетності фінансування наукових розробок у сфері
військової медицини.
2. МОЗ України разом з центральними органами виконавчої влади, які мають
у підпорядкуванні військові формування, обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування організувати та забезпечити проведення встановленого обсягу медичного обстеження осіб, що призиваються
(приймаються на військову службу) до Збройних Сил України та інших військових формувань, зокрема на ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит С і туберкульоз.
3. Міністерству оборони України, Генеральному штабу ЗС України:
• поглибити співпрацю фахівців військово-медичної служби з фахівцями з
бойового застосування військ, фахівцями по роботі з особовим складом, а також
фахівцями з техногенної безпеки, охорони праці, судово-медичними експертами
для опрацювання шляхів попередження бойових і небойових втрат сил АТО;
• запровадити практику заповнення індивідуальних облікових документів
на хворих і поранених на передових етапах медичної евакуації (форма 300);
• забезпечити оперативний аналіз і передачу досвіду з організації та надання медичної допомоги військовослужбовцям у військово-медичні та військові
навчальні заклади, навчальні центри, а також кафедри військово-медичної підготовки медичних навчальних закладів для коригування навчальних планів і програм підготовки військово-медичних фахівців кадру і запасу;
• щорічно із залученням співробітників НАМН, МОЗ, НАН України, силових міністерств і відомств організовувати та проводити науково-практичні конференції з актуальних проблем медичного забезпечення військовослужбовців.
4. НАМН України разом з НАН України, МОЗ України та силовими міністерствами і відомствами:
• опрацювати Концепцію організації наукової роботи в інтересах військової
медицини;
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• поглибити міжнародне співробітництво з проблем військової медицини,
зокрема для підвищення ефективності наукових досліджень з правових, медикосоціальних та психологічних питань;
• з 2017 р. розпочати виконання комплексних науково-дослідних робіт з
метою удосконалення військової системи охорони здоров’я згідно з Переліком актуальних тем наукових досліджень військово-медичного спрямування
(додаток).
Підтримуючи зусилля Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Національної академії медичних наук, громадськості, що
спрямовані на модернізацію медичного забезпечення населення та учасників
бойових дій зокрема, висловлюємо впевненість, що проблеми та інші питання,
порушені під час конференції, знайдуть вирішення задля збереження життя і
здоров’я українських громадян.
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Перелік актуальних тем наукових досліджень
військово-медичного спрямування

Додаток

Наукове обґрунтування шляхів реалізації положень Воєнної доктрини Украї
ни (підпункт 21 пункту 47 і пункт 48) щодо «модернізації військової системи
охорони здоров’я в напрямі концентрації зусиль на заходах з медичного забезпечення військ (сил) у можливих конфліктах з максимальною її інтеграцією із цивільною системою охорони здоров’я», а також «запровадження стандартів етики
для військовослужбовців, зокрема щодо цінності людського життя і здоров’я».
Обґрунтування Концепції розвитку військової системи охорони здоров’я.
Організаційні засади лікувально-евакуаційних заходів під час застосування
Збройних Сил та інших військових формувань.
Комплектно-табельне оснащення медичної служби Збройних Сил України
та інших військових формувань для надання медичної допомоги пораненим у
польових умовах.
Формування організаційних та медичних засад евакуаційної політики на
особливий період і на час надзвичайних ситуацій.
Розробка нових зразків засобів розшуку, вивезення поранених з поля бою та
медичної евакуації, у тому числі броньованих на колісній та гусеничній базі, залізничних, авіаційних, морських (річкових).
Аналіз та врахування досвіду організації медичного забезпечення в умовах
надзвичайних ситуацій та особливого періоду.
Сучасні технології реконструктивної та відновлювальної хірургії.
Профілактика епідемічних спалахів інфекційних хвороб і попередження масових отруєнь.
Діагностика, надання допомоги та профілактика стресових реакцій і посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців.
Вироблення всеохоплюючих інклюзивних стратегій у галузі медичної, соціальної та психологічної реабілітації населення зони АТО, а також тимчасово
переміщених осіб.
Небойові безповоротні та санітарні втрати у військах: їх причини, досвід та
шляхи попередження.
Оцінка медико-економічної ефективності існуючої та можливих варіантів
системи медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного населення
у зоні АТО.
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проект

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

ВОЄННО-МЕДИЧНА ДОКТРИНА УКРАЇНИ
ВСТУП

Забезпечення національної безпеки є стратегічним завданням та важливою
функцією кожної держави, основною сферою діяльності її політичних і державних інститутів. Національна безпека України гарантує повну реалізацію життєво
важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих
умов існування та розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і
духовних цінностей.
Важливою складовою та ресурсом національної безпеки України є здоров’я
її громадян, зокрема військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних
органів спеціального призначення (далі – військовослужбовці).
Держава формує політику в сфері охорони здоров’я в Україні та забезпечує
її виконання шляхом реалізації положень Конституції та законів України щодо
створення безпечних умов життя та праці громадян, надання якісної медичної
допомоги і запровадження ефективних механізмів фінансування та управління
системою охорони здоров’я.
Виконання зазначених функцій держави під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, а також інших кризових ситуацій потребує об’єднання спроможностей і зусиль медичних служб Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів
спеціального призначення (далі – медичні служби), а також системи охорони
здоров’я цивільного населення в рамках єдиного медичного простору.
Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Воєнно-медична доктрина України – сукупність поглядів, науково обґрунтованих принципів, єдиних організаційних вимог щодо організації медичного
забезпечення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів
України військових формувань і правоохоронних органів спеціального призначення.
Правовою основою її розроблення є Конституція та закони України, інші
нормативно-правові акти з питань охорони здоров’я, оборони держави і застосування Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
(далі – Збройні Сили України та інші військові формування). Воєнно-медична
доктрина України ґрунтується на досягненнях медичної науки та практики з охорони здоров’я військовослужбовців і цивільного населення, а також на Воєнній
доктрині України.
Воєнно-медична доктрина України відображає загальні положення, принципи та вимоги щодо організації медичного забезпечення військ і не деталізує
окремі його складові та клінічні аспекти.
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Положення Воєнно-медичної доктрини України є основою для розроблення
нормативно-правових актів і керівних документів з питань медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань.
Держава формує законодавчу базу діяльності медичних служб, системи охорони здоров’я цивільного населення, забезпечує та контролює її виконання та
здійснює фінансове і ресурсне забезпечення відповідно до потреб медичного забезпечення військ.
Збройні Сили України та інші військові формування розробляють правові
акти та керівні документи щодо реалізації положень Воєнно-медичної доктрини
України, формують необхідний комплект сил і засобів медичних служб, готують
державне замовлення на необхідну кількість людських і матеріальних ресурсів,
створюють та утримують у постійній готовності визначену кількість сил і засобів.
Міністерство охорони здоров’я України забезпечує готовність закладів охорони здоров’я, інших необхідних сил та засобів, визначених актами Кабінету Міністрів України, для надання медичної допомоги військовослужбовцям під час дії
особливого періоду, надзвичайного стану, а також інших кризових ситуацій.
Мета і завдання
Мета Воєнно-медичної доктрини України – збереження життя і здоров’я військовослужбовців через досягнення максимальної ефективності їх медичного
забезпечення шляхом об’єднання зусиль медичних служб і системи охорони
здоров’я цивільного населення.
Досягнення мети забезпечується виконанням таких завдань:
формування та впровадження єдиних підходів щодо збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, організації та надання медичної допомоги та
лікування їх у разі поранень, травм і захворювань, якнайшвидшого відновлення
боє- та працездатності;
організація взаємодії та поєднання зусиль медичних служб і системи охорони здоров’я цивільного населення для медичного забезпечення військ;
забезпечення постійної готовності сил та засобів медичних служб і системи
охорони здоров’я цивільного населення до застосування за призначенням.
Принципи Воєнно-медичної доктрини України
В основу Воєнно-медичної доктрини України покладений постулат безумовної
найвищої цінності життя кожної людини, що реалізується через такі принципи:
єдині організаційні засади діяльності медичних служб незалежно від відом
чого підпорядкування;
єдине розуміння причин зниження (втрати) боєздатності військовослужбовців та шляхів її підвищення (збереження);
єдині погляди на профілактику, діагностику, надання медичної та психологічної допомоги, евакуацію, лікування, медичну та психологічну реабілітацію
поранених (хворих), профілактику бойового стресу (превентивну реабілітацію);
організація медичного забезпечення та надання медичної допомоги відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та військовомедичних стандартів;
формування необхідного резерву, ешелонування та постійна готовність сил
і засобів медичних служб, системи охорони здоров’я цивільного населення для
медичного забезпечення військ;
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профілактична спрямованість діяльності медичних служб та єдині підходи
під час проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;
територіальний принцип медичного забезпечення та інтеграція системи медичного забезпечення військ в єдиний медичний простір України, що передбачає
спільне ефективне та раціональне використання можливостей закладів охорони
здоров’я незалежно від форми власності, що розташовані на відповідній території.
Вимоги до медичного забезпечення
Медичне забезпечення військовослужбовців під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, а також інших кризових ситуацій має проводитися в
обсягах, що максимально відповідають основним вимогам мирного часу. За таких умов змінюється лише організація медичного забезпечення військ відповідно до характеру збройного конфлікту та конкретних умов оперативної та бойової обстановки.
Можливості системи медичного забезпечення мають бути адекватними
чисельності військ, їх завданням, напруженості бойових дій, сучасним видам
озброєння, очікуваним розмірам і структурі санітарних втрат.
Загальні принципи, вимоги і стандарти медичної допомоги єдині для мирного та воєнного часу.
Розділ 2
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Чинники, що впливають на діяльність системи охорони здоров’я
військовослужбовців та визначають її спроможності
Організаційні засади та ефективність діяльності медичних служб визначаю
ться не тільки медичними чинниками, але й закономірностями впливу широкого
спектру воєнно-політичних, економічних, правових та інших аспектів, що визначають спроможності, цілісність, стійкість системи охорони здоров’я військовослужбовців та перспективи її розвитку.
Основу Воєнно-медичної доктрини України складають основні чинники, що
впливають на діяльність системи охорони здоров’я військовослужбовців та визначають її спроможності, а саме воєнно-політичний, економічний, соціальноправовий, інформаційний та військово-медичний.
Воєнно-політичний чинник
Закономірності побудови та функції системи охорони здоров’я військово
службовців визначаються воєнною політикою держави, станом її Збройних Сил
та інших військових формувань, принципами їх будівництва та застосування.
Система охорони здоров’я військовослужбовців має відповідати організаційній структурі Збройних Сил України та інших військових формувань, стратегії
та тактиці дій військ, забезпечувати постійну готовність сил і засобів медичних
служб до застосування, мати необхідні мобілізаційні ресурси для забезпечення
військ під час їх стратегічного розгортання.
Економічний чинник
Стан та розвиток матеріально-технічної бази системи охорони здоров’я військовослужбовців залежить від розвитку вітчизняної науки, військово-технічної
політики, економічних можливостей держави та забезпечується:
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військово-медичною спрямованістю науково-технічної та інноваційної політики на розроблення новітніх медичних технологій та створення нових медичних і технічних виробів подвійного використання;
науково-технічною, інформаційною та ресурсною незалежністю, що передбачає розроблення і використання медичної апаратури та виробів медичного
призначення вітчизняного виробництва.
Соціально-правовий чинник
Забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців у галузі охорони
здоров’я здійснюється шляхом дотримання і виконання вимог законодавства,
підтримання санітарно-епідемічного благополуччя та розвитку нормативноправової бази щодо медичного забезпечення.
Інформаційний чинник
Інформаційний чинник визначає основні напрями розвитку та принципи
функціонування в системі охорони здоров’я військовослужбовців інформаційно-аналітичних систем та включає розроблення і впровадження у практику нових прогнозно-аналітичних систем, автоматизацію технологічних процесів лікувально-діагностичної та інших видів діяльності медичних служб, автоматизацію
управління тощо, забезпечує своєчасність, наступність і послідовність у наданні
медичної допомоги та лікуванні поранених (хворих).
Зазначене досягається наявністю єдиної номенклатури та класифікації бойових уражень і захворювань, уніфікацією документів обліку, звітності та управління, застосуванням індивідуальних носіїв медичної інформації, сучасних систем зв’язку і телемедицини, єдиним програмним забезпеченням тощо.
Військово-медичний чинник
Військово-медичний чинник як основа Воєнно-медичної доктрини України
визначає єдність поглядів на організацію, тактику та порядок застосування сил
і засобів медичних служб та системи охорони здоров’я цивільного населення у
мирний час, під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, а також інших
кризових ситуацій.
В основу організації медичного забезпечення військ покладені такі принципи:
загальна відповідальність за збереження життя і здоров’я військовослужбовців
покладається на командирів (начальників) та є одним із основних їх обов’язків;
профілактична спрямованість діяльності системи охорони здоров’я військовослужбовців;
відповідальність медичних служб за комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань здоровим і професійно придатним особовим
складом та медичну складову їх боєздатності;
єдині підходи до профілактики та діагностики захворювань, надання медичної допомоги, лікування та реабілітації поранених (хворих);
своєчасність, наступність і послідовність у наданні медичної допомоги та
лікуванні поранених (хворих);
проведення лікувально-профілактичних заходів відповідно до стандартів
медичної допомоги, клінічних протоколів і військово-медичних стандартів з метою досягнення максимально можливого результату лікування та реабілітації;
розподілення єдиного лікувально-діагностичного процесу на ряд послідовних взаємопов’язаних заходів, що відповідають певним рівням надання медичної допомоги, поєднаних з евакуацією поранених (хворих) за призначенням;
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ешелонування та наближення медичної допомоги, у тому числі вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги, до пораненого (хворого) на основі використання сучасних медичних технологій та скорочення кількості етапів надання
медичної допомоги;
постійна готовність сил і засобів медичних служб до забезпечення військ під
час ведення бойових дій, а також проведення заходів медичного захисту в умовах застосування противником зброї масового ураження;
ешелонування, формування необхідного резерву, здійснення маневру та раціональне використання сил і засобів медичних служб;
територіальний принцип медичного забезпечення, інтеграція системи медичного забезпечення військ у єдиний медичний простір України шляхом
об’єднання зусиль і спроможностей медичних служб і системи охорони здоров’я
цивільного населення для ефективного медичного забезпечення військ;
безпосереднє підпорядкування начальників медичних служб (органів управління медичним забезпеченням) командирам (начальникам) на всіх рівнях військового управління;
керівництво медичним забезпеченням в єдиній системі управління військами відповідно до законодавства.
Основні складові (елементи) системи охорони здоров’я військовослужбовців
Основу системи охорони здоров’я військовослужбовців становлять медичні
служби (медичні підрозділи, заклади охорони здоров’я та органи управління медичним забезпеченням) – самостійні функціонально-організаційні структури, утворені
для медичного забезпечення військовослужбовців, а також визначена кількість закладів охорони здоров’я системи охорони здоров’я цивільного населення.
До них належать медичні служби Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби
зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту.
Медичні служби утворюються відповідно до потреб Збройних Сил України
та інших військових формувань, мають власну систему управління, організаційно-штатну структуру та визначений комплект сил і засобів.
У воєнний час для надання всіх видів медичної допомоги, медичної та
психологічної реабілітації поранених (хворих) утворюються функціональні
об’єднання закладів охорони здоров’я Міністерства оборони України, інших
військових формувань та системи охорони здоров’я цивільного населення.
Організація та порядок надання медичної допомоги
Надання медичної допомоги та лікування поранених (хворих) військово
службовців здійснюється за видами відповідно до Основ законодавства України
про охорону здоров’я, нормативно-правових актів з питань медичного забезпечення військ.
Пораненим (хворим) військовослужбовцям медична допомога надається в
медичних підрозділах військових частин і з’єднань, закладах охорони здоров’я
за територіальним принципом. Медичні підрозділи та заклади охорони здоров’я
є основою для формування етапів медичної евакуації (рівнів медичного забезпечення), кількість яких, місця їх розгортання, а також види і обсяги медичної
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допомоги, що на них надаються, визначаються умовами оперативної і бойової
обстановки та величиною санітарних втрат.
Медична допомога надається, а лікування поранених (хворих) проводиться
на тих етапах медичної евакуації (рівнях медичного забезпечення), де вони можуть бути надані (проведені) якнайшвидше («платинова хвилина», «золота година») та найбільш повно, що забезпечується відповідним їх укомплектуванням
та оснащенням, а також своєчасною медичною та аеромедичною евакуацією.
Основними принципами розгортання етапів медичної евакуації (рівнів медичного забезпечення) є максимальне наближення їх до осередків санітарних втрат,
ешелонування та скорочення їх кількості в лікувально-евакуаційному процесі.
Усі військовослужбовці повинні володіти практичними навичками з надання
домедичної допомоги в порядку само- та взаємодопомоги.
Інтеграція та управління медичним забезпеченням
Медичні служби провадять свою діяльність в єдиному медичному просторі
держави шляхом дотримання законодавства з питань охорони здоров’я, стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів.
Інтеграція системи медичного забезпечення військ в єдиний медичний простір України передбачає функціональне поєднання сил і засобів медичних служб
та системи охорони здоров’я цивільного населення з метою максимальної реалізації їх спроможностей щодо ефективного медичного забезпечення військ зі
збереженням організаційної самостійності.
Управління системою медичного забезпечення військ здійснюється в єдиній
системі управління військами відповідно до законодавства.
Відповідність медичного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань міжнародним стандартам, принципам та політиці медичного забезпечення військ
Склад сил і засобів медичних служб та система медичного забезпечення військ мають забезпечувати збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців, своєчасне та ефективне надання медичної допомоги
і лікування їх у разі поранень, травм і захворювань, якнайшвидше відновлення
боє- та працездатності в різних умовах їх застосування, зокрема в мирний час;
під час дії особливого періоду, надзвичайного стану, а також в інших кризових
ситуаціях; в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки; під час міжнародних заходів щодо врегулювання кризових ситуацій, боротьби з піратством,
протидії глобальним та регіональним викликам і загрозам, терористичній діяльності.
Загальні положення, принципи і вимоги щодо організації медичного забезпечення військ розробляються та застосовуються на підставі законодавства з
питань охорони здоров’я, стандартів медичної допомоги і клінічних протоколів
та з урахуванням вимог Організації Об’єднаних Націй, Женевських конвенцій
про захист жертв війни, а також принципів і політики медичного забезпечення
військ НАТО.
Готовність медичних служб до медичного забезпечення військ у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки та інших спільних діях забезпечується досягненням сумісності з відповідними структурами збройних сил держав – членів міжнародних організацій у сфері безпеки або багатонаціональних
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військових формувань шляхом впровадження відповідних критеріїв, стандартів
та принципів медичного забезпечення військ, що передбачає єдині погляди на:
– зміцнення здоров’я та профілактику захворювань;
– планування, організацію та порядок надання медичної допомоги (рівні
медичного забезпечення; часові показники, види та обсяги медичної допомоги;
медичне сортування; медична евакуація тощо);
– формування необхідної структури сил і засобів медичних служб;
– організацію медичного постачання та поповнення медичного майна;
– підготовку та використання медичних і фармацевтичних працівників;
– медичний облік та обмін медичною інформацією;
– організацію взаємодії для ефективного використання медичних ресурсів
тощо.
Упровадження міжнародних стандартів, принципів і політики медичного забезпечення військ НАТО здійснюється до 2020 року шляхом урахування їх вимог у національному законодавстві з питань охорони здоров’я військовослужбовців, формування необхідної структури та кількості сил і засобів медичних
служб та організації медичного забезпечення військ.
Розділ 3
ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення охорони здоров’я військовослужбовців здійснюється за рахунок і в межах видатків на їх медичне забезпечення, передбачених у
Державному бюджеті України на відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством.
Визначення потреб медичних служб у фінансах, матеріально-технічних
та інших засобах здійснюється центральними органами виконавчої влади,
яким підпорядковані Збройні Сили України та інші військові формування,
і правоохоронними органами спеціального призначення.
Для потреб медичних служб і системи охорони здоров’я цивільного населення
державою забезпечується виробництво та постачання за замовленнями Збройних
Сил України та інших військових формувань необхідного переліку та кількості
вітчизняних виробів медичного призначення, лікарських засобів, створення та
утримання стратегічного запасу відповідно до затвердженої номенклатури.
Медичні служби комплектуються медичною апаратурою та технікою переважно подвійного використання, а також сучасними виробами медичного призначення на модульній основі, що забезпечує їх автономність та мобільність.
Оснащення (переоснащення) медичних служб здійснюється програмно-цільовим методом.
Держава забезпечує орієнтування та залучення промисловості на задоволення потреб системи охорони здоров’я військовослужбовців у частині проектування та виробництва вітчизняного наземного, водного та авіаційного транспорту, який легко адаптується до потреб евакуації поранених (хворих).
Держава формує та утримує необхідні обсяги медичного майна в державному резерві для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та
системи охорони здоров’я цивільного населення.
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Розділ 4
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИХ КАДРІВ
Програми підготовки медичних і фармацевтичних працівників у вищих медичних навчальних закладах мають передбачати вивчення відповідних розділів
щодо медичного забезпечення військ і цивільного населення під час дії особливого періоду, надзвичайного стану та інших кризових ситуацій. Медичні та фармацевтичні працівники беруться на військовий облік за профілем підготовки та
включаються до мобілізаційного резерву.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців для потреб
медичних служб здійснюється в Українській військово-медичній академії за
єдиним державним замовленням.
Рівень підготовки і кваліфікація медичних та фармацевтичних працівників
мають відповідати державним стандартам освіти, сучасним досягненням науки
і техніки та особливостям медичного забезпечення військ.
Медичні та фармацевтичні працівники дотримуються вимог Женевських
конвенцій про захист жертв війни та перебувають під їх захистом.
З метою набуття військовослужбовцями знань та практичних навичок
з надання домедичної допомоги в порядку само- та взаємодопомоги запрова
джується проведення відповідної підготовки в системі бойової підготовки
Збройних Сил України та інших військових формувань.
Розділ 5
НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ
Наукове супроводження розвитку системи охорони здоров’я військовослужбовців та розв’язання проблем військової медицини здійснює Національна академія медичних наук України разом з Міністерством оборони України та Міністерством охорони здоров’я України, які:
– організовують та спрямовують діяльність науково-дослідних установ
і закладів на розв’язання проблем військової медицини;
– забезпечують розроблення і впровадження сучасних медичних технологій надання медичної допомоги, лікування та реабілітації військовослужбовців і
цивільного населення в разі поранень, травм та захворювань як у польових, так
і в стаціонарних умовах;
– здійснюють науковий супровід розробок вітчизняних медичних
і технічних виробів подвійного використання, лікарських засобів для потреб
Збройних Сил України та інших військових формувань.
Прикінцеві положення
Реалізація положень Воєнно-медичної доктрини України слугуватиме основою для реалізації медичної складової високої боєготовності та боєздатності
військ; дозволить створити необхідну структуру та комплект сил і засобів медичних служб, покращити їх матеріально-технічне оснащення, забезпечити мобілізаційну потребу в людських і матеріально-технічних ресурсах, оптимізувати
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строки готовності до виконання завдань за призначенням; дасть можливість підвищити ефективність системи охорони здоров’я військовослужбовців та роль
військової медицини в суспільстві, розширити доступність медичної допомоги
та створити в державі єдиний медичний простір.
Воєнно-медична доктрина України є основою для формування нормативноправової бази діяльності медичних служб і системи охорони здоров’я цивільного населення в частині медичного забезпечення військ.
Положення Воєнно-медичної доктрини України можуть уточнюватися
і доповнюватися під час формування та реалізації державної політики у сфері
національної безпеки і оборони та охорони здоров’я.
Реалізація Воєнно-медичної доктрини України забезпечується Кабінетом
Міністрів України та органами державної влади відповідно до повноважень,
визначених Конституцією та законами України.

\

Наукове видання

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ:
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
Збірник наукових праць

Відповідальна за випуск Л. Гаркавенко
Коректори: В. Мілевська, І. Трохлеб
Комп’ютерне верстання та виготовлення оригінал-макета
Є. Александрова

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 18,37.
Тираж 400 пр. Зам. 594
ДП «НВЦ «Пріоритети»
01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корп. 6
тел./факс: 254–51–51
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3862 від 18.08.2010

