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  Суттєві зміни видів зброї та боєприпасів, котрі застосовуються під час збройних 

конфліктів, спричинили зміну структури бойової травми. У структурі поранень 

найбільшу питому вагу становлять поранення кінцівок – 52,0 %: поранення верхніх 

кінцівок – 41,2 %, поранення нижніх кінцівок – 58,8 %. 

  Своєчасне, повноцінне та якісне надання хірургічної допомоги – одна з основних 

умов збереження життя та попередження тяжких ускладнень у поранених в умовах 

проведення бойових дій. Як і за будь-якої медичної проблеми, хірурги мають 

розуміти патофізіологію бойових ран, щоб надати своєчасну кваліфіковану 

допомогу пораненому.  

  Рекомендаційний бібліографічний список створено з метою інформаційної 

підтримки фахівців з військової медицини та представників закладів МОЗ, які 

залучені до порятунку поранених під час війни.  

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Видання Американсько-Української медичної фундації (АУМФ) у 

відкритому доступі: 

 

 Легка черепно-мозкова травма. Реабілітаційний 

інструментарій [Електронний ресурс] / пер. з англ. 

Роман Шиян. – Київ : Наш формат, 2020. – 704 с. – 

Режим доступу: https://aumf.org/ua/nashi–

proekty/publikaciji/mtbi–ukr 

 

Практичний посібник Легка черепно-мозкова травма. 

Реабілітаційний інструментарій розкриває найкращі підходи до 

лікування військовослужбовців з легкою черепно-мозковою 

травмою і / або струсом мозку. 

У ньому представлено клінічні практичні рекомендації з ерготерапії і фізичної терапії 

пацієнтів з легкою черепно-мозковою травмою, покликані сприяти розробці сучасного 

високоякісного реабілітаційного лікування військових, здійснити критичний огляд 

сучасних досліджень і клінічних підходів до оцінки стану, лікування й догляду за 

пацієнтами на всіх рівнях надання медичної допомоги (від невідкладної на полі бою до 

відтермінованої пожиттєвої). 

У посібнику також розроблено рекомендації для спеціалістів з патології мовлення за 

участю команди Міністерства оборони, Управління у справах ветеранів і цивільних лікарів. 

https://aumf.org/ua/nashi-proekty/publikaciji/mtbi-ukr
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На основі таких практичних настанов і внеску багатьох фізичних терапевтів, ерготерапевтів 

і спеціалістів з патології мовлення було укладено розділи пропонованого видання, що 

покращуватимуть наше розуміння наслідків одноразових і повторних контузій як 

військовослужбовців, так і цивільних осіб, а також визначатимуть важливу роль 

реабілітологів у лікуванні й оцінюванні поліпшення стану військовослужбовців, що зазнали 

легкої черепно-мозкової травми. 

 

 Невідкладна Військова Хірургія [Електронний 

ресурс] / пер. з англ. – Київ : Наш формат, 2015. – 568 

с., іл. – Режим доступу: https://aumf.org/ua/nashi-

proekti/publikaciji/nevidkladna-viiskova-khirurgija 

 

Видання 2013-го року є оновленою версією відомого посібника, 

який видає Управління начальника військово-медичної служби 

армії США. Поради базуються на результатах новітніх наукових 

досліджень та досвід американських військових медиків, здобутий 

під час конфліктів в Іраку та Афганістані. Невідкладна Військова 

Хірургія це збірник передових принципів і практик воєнно-польової хірургії, які сьогодні 

використовують військові хірурги США. Зібрана інформація являє собою найновіші 

принципи медичної допомоги під час бойових дій. 
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