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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

УДК 614:[354+355]
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ
СПРОМОЖНОСТЕЙ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

М.І. Бадюк, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри організації медичного
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Є.О. Зуй, капітан медичної служби, ад’юнкт кафедри організації медичного забезпечення
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академії
Резюме. У статті проведено аналіз сучасних поглядів щодо оцінювання спроможностей
медичної служби Збройних Сил України за вітчизняним та зарубіжним досвідом оцінювання
спроможностей підрозділів збройних сил. Виділені основні етапи проведення оцінювання
спроможностей підрозділів медичної служби.
Ключові слова: Збройні Сили України; медична служба; оцінювання спроможностей;
оборонне планування.

Вступ. Відповідно до Стратегічного
оборонного бюлетеня України, метою
проведення оборонної реформи в Україні є
набуття та підтримання силами оборони
необхідного рівня бойової готовності і здатності
до виконання завдань оборони держави
(оборонних спроможностей), ефективного
реагування на виникаючі воєнні загрози й
воєнно-політичні виклики національній
безпеці, підвищення рівня оперативної
сумісності Збройних Сил (ЗС) України та інших
військових формувань з підрозділами збройних
сил держав – членів НАТО та ЄС до виконання
спільних завдань в міжнародних операціях із
підтримання миру і безпеки [1]. Одним із шляхів
досягнення визначеної мети оборонної
реформи є впровадження ефективної політики,
системи планування і управління ресурсами в
секторі оборони з використанням сучасних
євроатлантичних підходів. На сьогодні,
планування на основі спроможностей (ПОС)
сил оборони у Міністерстві оборони (МО)
України здійснюється відповідно до військових
стандартів [2, 3, 15-17], Рекомендацій з
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

оборонного планування на основі
спроможностей в МО України та ЗС України
[4], Єдиного Переліку (Каталогу)
спроможностей МО України та ЗС України,
Рекомендацій з порядку організації проведення
оцінювання спроможностей у ЗС України [5].
Саме відсутність ефективних підходів до
оцінювання спроможностей, а також потреба у
розробленні нових або удосконаленні існуючих
алгоритмів і методик оцінювання є однією з
проблем вибору пріоритетних напрямів розвитку
спроможностей (оперативних, бойових,
спеціальних) ЗС України та інших складових сил
оборони на довго- та середньострокову
перспективу під час оборонного планування.
Таким чином, питання оцінювання
спроможностей потребують подальшого
вивчення
наявних
та
необхідних
спроможностей військ (сил) з врахуванням їх
медичного забезпечення зокрема. А
розроблення і використання методів їх
оцінювання та визначення пріоритетних
спроможностей дасть змогу значно покращити
якість планування, підвищити здатність
5
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медичної служби ЗС України до виконання
завдань за призначенням.
Метою роботи є проведення наукового
аналізу світових і вітчизняних джерел
інформації щодо сучасних поглядів на
організацію та проведення заходів оборонного
планування та оцінку спроможностей медичної
служби у збройних силах провідних країн світу.
Матеріали та методи дослідження. На
основі дослідження вітчизняних та закордонних
джерел інформації щодо досвіду організації та
проведення оцінки спроможностей медичної
служби збройних сил провідних країн світу був
проведений аналітичний огляд літератури (17
джерел) та аналіз нормативно-правової бази
ЗС України (5 одиниць) щодо оборонного
планування та визначені загальні принципи
організації і проведення оцінки спроможностей
медичної служби ЗС України.
Результати дослідження та їх обговорення. Сучасні підходи до оборонного планування
в України активно впроваджуються у
повсякденну діяльність сил оборони України [1]
з урахуванням досвіду застосування положень
ПОС у державах-членах НАТО [15-17].
Переваги ПОС над оборонним
плануванням, що ґрунтується на загрозах
національній безпеці вперше були описані у
«Чотирьохрічному оборонному огляді збройних
сил США», 2001 року [6]. З метою
впровадження нової методики оборонного
планування були розроблені відповідні засади,
моделі та принципи [7]. Остаточний перехід на
систему планування розвитку ЗС на основі
спроможностей Міністерство оборони США
здійснило із затвердженням «Керівництва по
стратегічному плануванню», 2004 року [8],
основні принципи якого було впроваджено в
країнах ЄС, НАТО та інших країнах [9-13]. Дана
концепція отримала у 2011 році назву – «золотий
стандарт оборонного планування» [5] (рис. 1).
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Зважаючи на те, що в ЗС України, як
основній складовій сил оборони, впродовж
останніх двох років, відповідно до вимог
Стратегічного оборонного бюлетеня України,
проводиться активна робота по впровадженню
нової методології ПОС, виникла необхідність
трансформації отриманих напрацювань у
практичну діяльність системи медичного
забезпечення ЗС України зокрема. Одним з
основних заходів у досягненні поставленої мети
є оцінювання наявних спроможностей
медичної служби ЗС України щодо виконання
завдань за призначенням.
Методика оцінювання спроможностей
медичних підрозділів заснована на системі
ключових та додаткових питань, які стосуються
персоналу, матеріалів або процедур [15-17].
Кожний модуль оцінюють, поставивши
ключове питання, направлене на загальні
функціональні обов’язки цього модуля.
Додаткові питання стосуються допоміжних
функціональних обов’язків і характеристик, які
разом описують функціональні обов’язки
модуля.
Оцінювання підрозділів та системи
медичного забезпечення вимагає участі
відповідних експертів. Група експертів
складається з головного експерта та спеціалістів
з різних напрямків, які ставлять додаткові
конкретні питання, що стосуються певних
функцій відповідного підрозділу, з метою
виявлення можливих обмежень (ризиків), що
можуть вплинути на остаточний результат
оцінювання модуля. На питання необхідно
відповідати таким чином, щоб визначені ризики
бути повністю сформульовані, з можливістю
формулювання чітких рекомендацій зі
зниження ризиків. Такий системний підхід до
питань використовується щодо оцінювання
медичних підрозділів та медичної системи в
цілому.
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Рис. 1. Алгоритм проведення оборонного планування на основі спроможностей
Відповідно до NATO Standard AMedP-1.6
”Medical Evaluation Manual , до складу групи
медичних експертів має входити не менше 8
сертифікованих експертів [15]. Головний експерт
додатково забезпечує виконавчу та адміністративну
підтримку, проводить координацію між
підрозділами та керівництвом. Інформує замовника
про хід оцінювання та звітує про результати. До
складу групи експертів залучаються: виконавець –
особа, яка відповідає за оцінювання, допомагає
головному експерту організовувати та
координувати формування групи медичних
експертів, підготовку до оцінювання та проведення
оцінювання; члени групи медичних експертів –
спеціалісти з різних напрямків, які відповідальні за
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

проведення оцінювання під керівництвом
головного експерта та забезпечують найвищу
якість оцінювання, детально досліджуючи
функціональні обов‘язки модулів; спостерігачі – це
представники різних структурних підрозділів
органу управління, які забезпечують прозорість та
порівнюють методи і процедури в рамках загальної
оцінки функціональних обов‘язків медичної
служби, їх участь залежить від згоди замовника.
Усі медичні експерти повинні бути
сертифікованими за відповідними напрямками
(спеціальностями).
Оцінювання підрозділів медичної служби
ЗС України відбувається на чотирьох різних
рівнях:
7

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Рівень I:

Індивідуальний рівень оцінювання – репрезентація та контроль

Рівень II:

Модульний рівень контролю проводиться з метою оцінюванням

практичних навичок медичного персоналу.
модулів медичної служби.

Рівень III: Рівень підрозділу проводиться з метою контролю та оцінювання
медичного
експертів.

підрозділу.

Контроль

здійснює

група

медичних

Рівень IV: Систему медичного забезпечення в цілому можуть оцінити та
погодити протягом навчань; після отримання звітів про оцінювання
з Рівня ІІІ від розгорнутих медичних підрозділів.
За результатами проведеного оцінювання
головний експерт звітує з метою надання
командиру рекомендацій щодо зменшення
виявлених ризиків. Звіт з попередньої оцінки
даних оформлюється на місці та надає командиру
медичного підрозділу відгук щодо проведеного
оцінювання. У ньому містяться спостереження,
значущі знахідки та рекомендації. У командира
медичного підрозділу є можливість вказати, як
будуть виправлені зазначені недоліки, та
протягом двох тижнів відповісти групі медичних
експертів, як він виправлятиме недоліки або як
він зменшуватиме виявлені ризики. Цей коментар
включають до остаточного звіту з оцінювання.
Остаточний звіт з оцінювання необхідно
якнайшвидше закінчити та передати замовнику,
але не пізніше ніж через вісім тижнів після
оцінювання. Остаточний звіт є зворотнім
зв’язком з замовником і повинен включати
підсумок, вступ, інформацію, отриману до
оцінювання, методологію, знахідки, висновок і
рекомендації. Замовником може виступати орган
військового управління.
За результатами остаточного звіту з
оцінювання роблять висновок та виставляють
наступні оцінки:
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Повністю функціонуючий – ризиків не
виявлено: персонал, наявне матеріальнотехнічне оснащення спроможні забезпечити
функціонування медичного підрозділу
відповідно до сценарію. Ризики не виявлені.
Функціонуючий, виявлені незначні ризики:
персонал, наявне матеріально-технічне
оснащення загалом спроможні забезпечити
функціонування медичного підрозділу
відповідно до сценарію. Визначені ризики
несуттєві для завдання та не в змозі знизити
функціональні спроможності медичного
підрозділу. Виявлені недоліки необхідно
усунути.
Функціонуючий з обмеженням, виявлені
значні ризики: персонал, наявне матеріальнотехнічне оснащення загалом спроможні
забезпечити функціонування медичного
підрозділу відповідно до сценарію, але з
обмеженнями. Визначені ризики суттєві для
завдання та впливатимуть на функціональні
спроможності медичного підрозділу [15].
Виявлені недоліки необхідно усунути до
розгортання. Загальний алгоритм проведення
оцінювання спроможностей наведений на рис.
2 [5].
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Рис. 2. Алгоритм проведення оцінювання спроможностей

Таким
чином,
оцін юван ня
сп ромо жностей меди чної служби ЗС
України – це комплексний інструмент
ви значення поточного ст ану рівня
функціональних можливостей окремих
пі дроз ділі в і системи мед ичного
забезпечення загалом, виявлення ризиків
щодо функціонування в умовах відповідного
сценарію та відпрацювання конкретних
пропозицій з розвитку спроможностей.
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Резюме. Стаття присвячена питанням забезпечення Військово-Морських Сил України
медичним майном і технікою в мирний особливий період і теоретичному обґрунтуванню шляхів
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Вступ. Військово-соціальні та політичні
зміни, які відбулися за останні п’ять років на
теренах України радикально змінили обличчя
українського суспільства і його національного
війська. В процесі реформування Збройних Сил
України (ЗС України) загострилося багато
проблем, пов’язаних з їх функціонуванням та
вимагають свого вирішення на сучасному етапі
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їх розбудови. Одна з них – це відродження
військово-морського потенціалу держави.
Згідно з вимогами Воєнної доктрини
України (нова редакція) продовжується
будівництво нових та удосконалення існуючих
надводних кораблів Військово-Морських Сил
України (ВМС України), а також розвиток
інфраструктури їх базування. В результаті цієї
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роботи очікується, що військово-морські
спроможності держави будуть підвищені до
достатнього рівня для забезпечення оборони
морського узбережжя Чорного і Азовського
морів, недоторканості державного кордону та
охорони суверенних прав України в її
виключній (морській) економічній зоні.
Як зазначено в щорічному стратегічному
оборонному бюлетені України створення
системи медичного забезпечення військ (сил)
з урахуванням євроатлантичного досвіду,
запровадження надання ефективної медичної
допомоги, реабілітації та оздоровлення
військовослужбовців, удосконалення процедур
замовлення і постачання медичного майна і
техніки (ММ), об’єднання систем логістики і
медичного забезпечення – все це здатне надати
вагому підтримку всім компонентам сил
оборони [1, 6].
Мета дослідження: запропонувати шляхи
удосконалення та побудови військовомедичного постачання ВМС України в умовах
військової агресії на території та кордонах
держави.
Об’єкт дослідження: військово-медичне
постачання медичного майна і техніки ВМС
України.
Предмет дослідження: сучасний стан та
шляхи удосконалення військово-медичного
постачання кораблів ВМС України в різних
умовах їх діяльності.
Матеріали та методи дослідження. В
статті були використані наукові публікації за
темою, власний практичний досвід медичного
забезпечення надводних кораблів в різних
умовах їх діяльності, пропозиції та практичний
досвід особового складу ВМС України в
сучасних умовах відродження військовоморського потенціалу держави. Методи
дослідження: системний, документальний,
бібліосемантичний та контент-аналіз.
Результати дослідження та їх обговорення. Головною метою організаційних заходів
останніх років було і залишається інтегрування
медичної служби ВМС України в єдину
територіальну систему медичного забезпечення
ЗС України. Для цього у військово-морських
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базах (ВМБ) та пунктах базування зони
відповідальності Військово-медичного
клінічного центру (ВМКЦ) Південного регіону
(м. Одеса) був створений комплекс сил та
засобів, який дозволяє здійснювати медичне
забезпечення усього контингенту ВМС України
незалежно від видової та відомчої
підпорядкованості.
Військово-медичне постачання є
складовою частиною медичного забезпечення
військових частин ВМС України [2-4].
Забезпечення ММ надводних кораблів
ВМС України умовно поділяється на дві групи.
До першої групи належать кораблі зі
штатним медичним складом, які знаходяться на
самостійному забезпеченні ММ в органі
управління ВМКЦ Південного регіону і
отримують ММ за місцем постійного
базування.
Друга група включає кораблі, які не мають
штатного медичного складу. Ці кораблі
забезпечуються всіма видами матеріальнотехнічних засобів, в тому числі і ММ, через
берегові бази.
Коли кораблі знаходяться в поході (на
переході), вони, при необхідності, поповнюють
свої запаси ММ в пунктах заходу, за
розпорядженням начальника Головного
військово-медичного управління (ГВМУ) з
подальшим повідомленням командування за
місцем базування кораблів.
ММ кораблям до причалів подається
автомобільним транспортом ВМКЦ регіону
(медичного складу), або транспортом логістики
ВМБ.
Від причалів на рейд (до місць стоянки)
ММ кораблям подається плавучими засобами,
виділеними (штабом Морського командування,
ВМБ) за заявками командирів кораблів, або
органів управління медичної служби ВМС
України.
Береговим частинам і установам ММ
видається на центральних медичних складах і
складах ВМКЦ Південного регіону
(військовими
госпіталями
в
зоні
відповідальності) або направляється
автомобільним транспортом.
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Надводні кораблі в стадії будівництва
(ремонту) забезпечуються в основному тими
предметами медичного оснащення і
стаціонарного медичного обладнання, які
вимагають монтажу, підключення до
корабельних систем забезпечення. Перелік
предметів медичного оснащення і
стаціонарного медичного обладнання
поставляється підприємствами суднобудівної
промисловості. Даний перелік регламентується
наказом МО України від 11.05.2017 р. №261
“Про затвердження Порядку постачання
медичного майна Збройним Силам України в
мирний час” (далі – Порядок постачання) [5].
Конкретні найменування та число
предметів, що поставляється підприємствами
суднобудівної промисловості уточняються при
технічному проектуванні і зазначаються в табелі
постачання корабля, що будується. Після
приймання та вступу корабля до строю
медична служба забезпечує його всім іншим
ММ відповідно до штату, табеля до штату та
відповідних передбачених норм. При
капітальному ремонті (модернізації) кораблів,
постачання стаціонарного медичного
обладнання та його монтаж здійснюється
медичною службою ВМС України через ВМКЦ
регіону.
При переході корабля на нове місце
базування, в органі управління ВМКЦ регіону
за попереднім місцем базування, виписується
атестат і додається засвідчена копія останньої
звіт-заявки на медичне майно. Ці документи
подаються в орган управління медичної
служби за новим місцем базування і служать
підставою для прийняття корабля на
забезпечення медичним майном.
Перед вибуттям до складу іншої ВМБ
кораблі доукомплектовуються всім ММ
закріпленим за ним за місцем колишнього
базування.·
Постачання ММ авіаційних і авіаційнотехнічних частин організовується з
урахуванням специфічних особливостей авіації,
як складової ВМС України. За організацію
забезпечення ММ льотного і наземного складу
відповідає начальник служби авіаційної
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медицини, а всі заходи медичного постачання
здійснює аптека авіаційної бригади.
Визначення потреби і витребування ММ
кораблями здійснюється загальним порядком,
але з урахуванням особливостей нормування
ММ і організації забезпечення ним ВМС
України. Так, нормування ММ для берегових
частин і установ, кораблів ВМС України, в тому
числі медичних (лазаретів, медичних пунктів
тощо), здійснюється відповідно Порядку
постачання.
Потребу в медичному майні надводних
кораблів, у тому числі суден забезпечення і
берегових (плавучих) кораблів, визначають за
основними нормами Порядку постачання з
урахуванням кількості основного штатного і
прикріпленого особового складу, штатного
складу медичної служби та виду і обсягу
медичної допомоги, що буде надаватися
особовому складу в період тривалих
автономних походів, а також за нормами в
залежності від наявності в медичній службі
корабля операційної, стоматологічного та
рентгенівського кабінету, клінічної лабораторії і
кабінету авіаційної медицини.
Для корабельних груп спеціалізованої
медичної допомоги, медичних рятувальних
груп, лікаря фізіолога, потреба в ММ
визначається за нормами основного місця
службової діяльності.
Додатковий відпуск медичного майна
кораблям понад встановлені норми та в
залежності від конкретних умов, які визначають
підвищену потребу (складність завдань, що
вирішуються, збільшення тривалості походу,
санітарно-епідеміологічні та клімато-географічні
особливості районів плавання, наявності
позаштатного особового складу або наявності
груп підсилення здійснюється на підставі
рішення начальника медичної служби ВМС
України.
Перед виходом в тривалий автономний
похід кораблі поповнюють запаси ММ
поточного постачання до встановлених норм
незалежно від терміну та кількості отриманого
ММ за річною заявкою. З огляду на цю
обставину і постійну наявність ММ
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непорушного запасу (НЗ), утримання на
кораблях перехідних запасів, на відміну від
військових частин і закладів не передбачається.
Перехідні запаси ММ накопичуються тільки в
берегових ВМБ. Особовий склад таких ВМБ
визначає потребу у витратному та інвентарному
майні виходячи з кількості кораблів (катерів), що
знаходяться на медичному забезпеченні. Дане
ММ використовується також для формування і
поповнення табельних комплектів, наборів,
наплічників, сумок, аптечок.
Витребування ММ поточного постачання
надводними кораблями (зі штатним медичним
складом), як і береговими частинами
здійснюється щорічно на підставі звіт-заявки,
яка складається станом на 1 жовтня щорічно і
подається протягом місяця до органу
управління за місцем базування на постачання
(ВМКЦ регіону).
Для надводних кораблів (катерів), без
медичного складу, витребування ММ
здійснюється береговими базами.
Суттєвою особливістю корабельного
складу є те, що комплекти ММ
використовуються не тільки в особливий
період, але і в мирний час. Нормами
забезпечення на мирний час передбачаються
комплекти, які використовуються для
повсякденного лікувально-профілактичного
забезпечення особового складу, для
проведення оперативних утручань на
надводних
кораблях
(комплекти
«Перев’язувальні засоби стерильні» (Б-1),
«Шини» (Б-2), «Перев’язувальні засоби
нестерильні» (Б-3), «Перев’язувальні засоби для
хворих з опіками стерильні» (Б-4), а також для
забезпечення роботи корабельних груп
підсилення, лікарів-фахівців (комплекти
медичні). Із медичного оснащення на кораблях
в мирний час використовуються медичні
набори хірургічних інструментів, аптечки
корабельні та інші матеріальні засоби.
Облік медичного майна на кораблях, в
берегових частинах і установах здійснюється
відповідно до вимог наказу МО України від
17.08.2017р. №440 “Про затвердження
Інструкції з обліку військового майна у ЗС
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України”. При цьому облік ММ в берегових
частинах та установах ВМС України
організовується так само, як і у військових
частинах Сухопутних військ. Надводні кораблі,
судна забезпечення і берегові бази з’єднань
кораблів за порядком обліку і списання ММ
прирівнюються до військових частин з
медичним пунктом, які мають аптеку або її не
мають.
Інвентарні предмети ММ на кораблі
обліковуються за книгою матеріальних засобів
(служба забезпечення).
Витратні ЛЗ – за книгою обліку військового
майна (склад, підрозділ).
При цьому комплекти ММ, набори медичні
хірургічних інструментів, аптечки і сумки
невідкладної допомоги обліковуються по
комплектно.
Підставою для списання витраченого ММ
в період автономного плавання служать записи
в медичних книгах, книгах обліку хворих в
амбулаторії та медичних картках стаціонарного
хворого.
Відносно списання ММ, яке стало
непридатним або втрачене, командир корабля
керується правами командира окремої
військової частини.
Особливості зберігання медичного майна
на надводних кораблях обумовлені
негативними факторами корабельних
приміщень, які можуть впливати на ММ. До
цих факторів належать підвищені температури
(до + 30-40 °С), відносна вологість (до 7080 %), особливо при плаванні кораблів в
районах з жарким і вологим кліматом. Також
можуть впливати на ММ забрудненість повітря
приміщень, крен в штормову погоду, що
доходить до 30-40°, струс корпусу корабля,
вібрація і переміщення вантажів.
Під впливом негативних факторів ММ,
особливо ЛЗ, можуть піддаватися псуванню.
Так, за досвідом автономних походів, свічки
деформуються, мазі розплавляються та
розшаровуються, порошки і таблетки
зволожуються.
ММ на кораблях зберігається в
пристосованих приміщеннях (коморах), в
13

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

амбулаторії, операційній та інших
функціональних підрозділах медичного пункту.
Запаси ММ зберігаються на стелажах, а
термолабільні ЛЗ – в ізотермічних камерах
(холодильниках). Наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори (які
видаються на похід) – зберігаються в сейфі.
При отриманні ММ для кораблів необхідно
не тільки ретельно перевіряти його кількість,
але і звертати увагу на упаковку. Найбільш
зручна для корабельних умов – транспортна
тара ЛЗ, пристосована для умов жаркого і
вологого клімату.
Начальник медичної служби зобов’язаний
забезпечити правильне зберігання летючих,
їдких, термолабільних медичних засобів, а
також балонів із стиснутими газами.
Збереженості ММ має сприяти правильне
і своєчасне його кріплення на штатних місцях.
Передача кораблям ММ в морі, а також
інших матеріальних засобів, здійснюється
суднами забезпечення контактним і
неконтактним способами. При контактному
способі матеріальні засоби передаються за
допомогою спеціальних корабельних технічних
пристроїв, а при неконтактному способі –
плавучими засобами та гелікоптерами.
Експлуатація та ремонт медичної техніки
на кораблях організовуються відповідно до
вимог Керівництва з організації експлуатації та
ремонту медичної техніки та майна в ЗС
України, умов її експлуатації під час
автономного плавання.
Поточний ремонт медичної техніки
здійснюється сласними силами та засобами
безпосередньо на кораблі або береговій базі. За
погодженням з командирами бойових частин
(служб) і розпорядженням командира корабля
до проведення поточного ремонту медичної
техніки можуть залучатися корабельні фахівці,
добре знайомі з пристроями та правилами їх
експлуатації. В інших випадках для ремонту
медичної техніки або монтажу нової апаратури
орган управління медичної служби ВМС
України може направляти на кораблі ремонтну
групу, окремих фахівців з ремонтної майстерні
ВМКЦ регіону або проводити пуско14

налагоджувальні роботи силами та засобами
виробника медичних виробів відповідно
наданих гарантійних зобов’язань зі складанням
акту введення в експлуатацію.
Вимоги, що висуваються нормативною
документацією, до зберігання, поновлення і
обліку медичного майна НЗ до берегових
частин (установ), що мають запаси,
поширюються і на надводні кораблі. Зміст
роботи з цим ММ визначається призначенням
недоторканних
запасів,
характером
вирішуваних завдань і умовами їх зберігання.
Для кораблів, які вступають до строю,
згідно з мобілізаційним планом в мирний час,
в непорушних запасах (центрах формування та
зберігання медичної техніки і майна
непорушного запасу) зберігається ММ згідно з
нормами забезпечення ММ та описами
комплектів кораблів, суден і берегових баз
кораблів ВМС на особливий період.
Особливість роботи з ММ непорушних
запасів на кораблях полягає в тому, що перед
виходом у море (автономний похід) всі
комплекти, медичні набори, наплічники, сумки,
аптечки мають бути укомплектовані повністю,
тобто дефектури не має бути ні за нормами
мирного, ні за нормами військового часу. Окрім
того, НЗ має зберігатися таким чином, щоб
забезпечувалося його розосередження і
запобігалась одночасна втрата, а тому НЗ
зберігається, як правило окремо від запасу ММ
поточного постачання в найбільш захищених
частинах корабля.
Наркотичні засоби, психотропні речовини
і прекурсори видаються перед походом групі
підсилення (у разі прикомандирування лікарів).
Лікарі групи підсилення допущені до роботи із
наркотичними засобами, психотропними
речовинами і прекурсорами).
Організація забезпечення медичним
майном і технікою корабельних сил ВМС, що
несуть бойову службу.
Специфічні умови несення бойової служби
мають значний вплив на організацію
медичного забезпечення корабельних сил у
морі і, отже, на організацію забезпечення ММ.
Істотний вплив на організацію медичного
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забезпечення має склад корабельних сил,
організація і порядок їх використання в районах
виконання бойових завдань, а також
віддаленість районів бойової служби і
тривалість походів кораблів, організація
логістичного забезпечення, склад сил і засобів
медичної служби, а також неможливість
негайної евакуації, так як це можливо здійснити
сухопутним шляхом.
Суттєво впливає на організацію
забезпечення ММ захворюваність особового
складу кораблів у морі. Під час походів кораблі
заходять в іноземні порти, зокрема для
поповнення запасів пального, прісної води,
продуктів харчування тощо, що призводить до
контакту з місцевим населенням і є небезпека
заносу на корабель різних інфекцій.
Весь комплекс специфічних чинників
бойової служби проявляється у величині і
структурі захворюваності особового складу
кораблів, потреба тих, що захворіли в наданні
невідкладної медичної допомоги та
стаціонарному лікуванні. Середня річна
зверненість особового складу в морі зростає в
2-3 рази в порівнянні із зверненнями на базі.
При забезпеченні кораблів ММ необхідно
враховувати і те, що в морі реєструються
практично всі хвороби, які зустрічаються у
людини. Значна питома вага на надводних
кораблях припадає на інфекційні хвороби.
В організації забезпечення ММ
корабельних сил у поєднанні з етапами
виконання завдань бойової служби виділяється
три періоди – підготовчий, період походу і
повернення з походу. Організація і зміст заходів
в кожному з періодів мають свої характерні
особливості.

Ó ï åð³î ä ï ³äãî òî âêè êî ðàáë³â äî òðèâàëî ãî
ï î õî äó çä³éñí þ º òüñÿ ï î ï î âí åí í ÿ çàï àñ³â Ì Ì ,
ï åðåâ³ðêà òåðì ³í ³â ï ðèäàòí î ñò³ ËÇ ³ ãî òî âí î ñò³
ì åäè÷í î ãî î áëàäí àí í ÿ. Ï ðè öüî ì ó í åî áõ³äí î
ì àòè í à óâàç³, ù î ï î ï î âí åí í ÿ êî ðàáë³â ó ì î ð³
î áì åæóºòüñÿ ì î æëèâî ñòÿì è ñóäåí çàáåçï å÷åí í ÿ
³ í å çàâæäè ì î æå áóòè çä³éñí åí î ñâî º ÷àñí î çà
óì î âàì è î áñòàí î âêè. Òî ì ó âñ³ çàõî äè äëÿ
ì åäè÷í î ãî ï î ñòà÷àí í ÿ ì àþ òü áóòè ñï ëàí î âàí ³
çàçäàëåã³äü ³ âèêî í àí ³ äî âèõî äó êî ðàáë³â ó ì î ðå.
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Запаси ММ кораблів поповнюються з
урахуванням поставлених конкретних завдань,
чисельності особового складу, тривалості
походу, умов плавання, підсилення медичними
фахівцями та інших факторів.
Якщо плануються заходи корабля в порти
і пункти тимчасового базування з нестійкою
або несприятливою санітарно-епідемічною
обстановкою, додатково замовляються
дезінфікуючі засоби, лікарські засоби для
профілактики і лікування найбільш поширених
в цих районах захворювань. Фактично потреба
в ММ в таких випадках розраховується на
передбачувану кількість тих, що захворіли, обсяг
екстреної профілактики, лікування і
дезінфекційних заходів у відповідності до
прийнятих схем.
Для отримання ММ начальник медичної
служби надводного корабля подає заявку до
органу управління за місцем базування на
постачання.
Начальник медичної служби під час
перевірки термінів придатності ЛЗ звертає
особливу увагу на ін’єкційні засоби,
антибіотики, кровозамінники, бактерійні
препарати, системи для внутрішньовенних
інфузій та переливання крові, одноразові
шприци, операційну білизну тощо. Якщо
терміни придатності ЛЗ добігають кінця, до
часу повернення корабля з походу, їх необхідно
замінити в аптеці медичного пункту ВМБ або
медичному складі (військовому госпіталі)
ВМКЦ регіону. Перед виходом корабля
медичний персонал в обов’язковому порядку
повинен перевірити всі терміни придатності
лікарських засобів з урахуванням терміну
перебування в мопі та з урахуванням можливих
непередбачуваних обставин.
Справність медичної техніки перевіряється
в робочому стані. При перевірці апаратів
кисневої терапії, апаратів штучної вентиляції
легень,
інгаляційного
наркозу,
фізіотерапевтичної апаратури і стерилізації,
додатково звертається увага на стан і терміни
метрологічної повірки вимірювальних засобів.
Несправні апарати і прилади мають бути
відремонтовані. Якщо такої можливості немає,
15
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здійснюється витребування нових. Порожні
кисневі балони заміняються на заповнені через
ВМКЦ регіону.
Начальник медичної служби ВМБ у
підготовчий період контролює готовність
медичної служби корабля до походу і
забезпеченість його ММ. Начальник медичної
служби корабля уточнює у начальника
медичної служби ВМБ склад сил і засобів
виділених для забезпечення кораблів у морі та
порядок поповнення ММ. У доповіді
командиру корабля про готовність медичної
служби до походу доповідається і про
забезпеченість медичним майном.
Забезпечення ММ кораблів в морі
здійснюється, на підставі додаткових заявок,
суднами забезпечення, якщо вони мають на
борту запаси ММ. Для всебічного забезпечення
надводних кораблів в морі в складі груп кораблів
забезпечення мають бути спеціальні судна
матеріального забезпечення, в тому числі і
медичного. Видача ММ здійснюється за
заявками начальників медичних служб кораблів
через начальника медичної служби ВМБ на
підставі наряду, виписаного на судні
постачання матеріальних засобів.
Після повернення корабля в базу
здійснюються заходи для поповнення ММ до
встановлених норм і відбувається ремонт
медичної техніки.
На все витрачене ММ, і те, що прийшло в
непридатний стан в період походу,
оформляються відповідні облікові документи:
- на витратне майно – акт списання
(додаток 3 до Порядку списання військового
майна у ЗС України);
- на інвентарне – акт технічного стану
(додаток 6 до Інструкції з обліку військового
майна у ЗС України) або акт зміни якісного
стану (додаток 11 до Порядку списання
військового майна у ЗС України).
Акти затверджуються командиром корабля
і служать підставою для списання майна з книг
обліку медичного пункту (амбулаторії) і
поповнення комплектів.
На непридатні (протерміновані)
наркотичні засоби, психотропні речовини і
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прекурсори акт списання складається окремо і
затверджується начальником ГВМУ –
начальником медичної служби ЗС України.
У міжпоходовий період – забезпечення
ММ надводних кораблів здійснюється за
планом органу управління, а особовий склад
необхідну медичну допомогу отримує в
медичному пункті ВМБ або медичних
установах (поліклініка, військовий госпіталь)
ВМКЦ регіону.
Особливості організації забезпечення ММ
і технікою ВМС України в особливий період
визначаються Положенням про забезпечення
ММ ВМС України в особливий період, а також
Керівництвом з організації медичного
забезпечення (постачання ) в ЗС України в
особливий період.
Основними завданнями забезпечення
ВМС України ММ і технікою є своєчасне і
повне забезпечення ММ для надання медичної
допомоги пораненим (хворим), постійне
поповнення запасів, накопичення ММ для
наступних операцій, нових формувань,
поповнення бойових втрат. Покласти на
регіональні центри формування та зберігання
медичного майна і техніки непорушного запасу.
Основою організації і здійснення
медичного постачання в особливий період є
наступні вимоги:
забезпечення ММ військ (сил), що ведуть
бойові дії, з урахуванням очікуваних
матеріальних витрат, ймовірних санітарних
втрат і створення запасів ММ до кінця операції
(військових дій);
створення і розосередження резерву ММ
для забезпечення надмірного витрачання, втрат
і при виникненні проблем у доставці ММ;
чітке і безперервне управління системою
військово-медичного постачання в різних
умовах діяльності, забезпечення правильного і
своєчасного маневру наявними силами та
засобами;
термінове відновлення медичного
обладнання, що визначає боєздатність медичної
служби;
забезпечення захисту ММ від зброї
масового ураження (ЗМУ).
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Умови та основи забезпечення діючих
ВМС України.
Забезпечення надводних кораблів і
берегових частин ВМС України матеріальними
засобами, в тому числі ММ, в ході операцій та
бойових дій здійснюється за зонами
логістичного забезпечення. В основних зонах
логістичного забезпечення розгорнуті сили і
засоби логістики, з врахуванням ВМС України.
Рухомі відділи (підрозділи) стаціонарних складів
розгортаються в підготовлених районах для
розосередження. Запаси ММ у ВМС України
(ВМБ) накопичуються завчасно і підтримуються
у визначених обсягах.
Військові запаси (ВЗ) ММ створюються на
кораблях, в берегових частинах і медичних
закладах. На березі військові запаси повинні
розміщуватись на відстані до 15 км від берегової
лінії. ВЗ забезпечують необхідну автономність
кораблів, частин в ході бойових дій, надання
певного виду медичної допомоги і лікування
поранених (хворих) з врахуванням затримки
евакуації і можливого порушення термінів
підвозу ММ з оперативних резервів.
Органи управління і установи медичного
постачання
діючих
ВМС
України
передбачається формувати в основному за
рахунок існуючих у мирний час. У Морському
командуванні у відділ логістики вводиться одна
провізорська посада. Командування морської
піхоти підсилюється медичною службою у
складі 3-х офіцерів, у тому числі одна посада
провізорська.
Специфічні умови організації медичного
забезпечення ВМС України вимагають
завчасно, ще в мирний час, проведення низки
заходів щодо удосконалення медичного
постачання, основними з яких є створення і
розосередження необхідних запасів ММ з
метою забезпечення живучості і функціональної
стійкості корабельних і берегових етапів
медичної евакуації.
На роботу органів управління з організації
забезпечення ММ в особливий період будуть
впливати і такі особливості, як відсутність на
більшості кораблів фармацевтичного складу,
труднощі контактів з начальниками медичних
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служб кораблів при знаходженні їх в морі, брак
сил і засобів для систематичного підвозу ММ
кораблям в ході бойових дій, надзвичайна
вразливість шляхів транспортування ММ.
Все це призведе до різкого збільшення
обсягу роботи органів управління зважаючи на
необхідність організації забезпечення ММ
кожного корабля окремо з урахуванням
особливостей його бойових завдань.
При забезпеченні кораблів, військових
частин і лікувальних установ медичним киснем
органи управління мають використовувати не
тільки штатні засоби медичної служби (кисневі
концентратори). Тісна взаємодія з логістикою і
технічним управлінням ВМС України потрібна
при організації ремонту та відновлення
медичної техніки, особливо на кораблях, що
зазнали пошкодження.
На медичну службу ВМС України
покладається завдання із забезпечення ММ
морської піхоти і формувань медичної служби
Морського командування, виділених до складу
десанту, а також кораблів сил висадки і кораблів
(суден), що призначені для евакуації поранених
(хворих).
На етапі підготовки морської десантної
операції проводиться узгодження порядку
спільного використання підрозділів медичного
постачання регіону базування в інтересах
безперебійного забезпечення десантників і сил
висадки ММ спеціального призначення. Всі
узгоджені за місцем, часом та обсягом заходи
мають бути внесені в план взаємодії медичних
служб Сухопутних військ і ВМС України.
Безпосереднє постачання ММ ВМС
України за планами органів управління
здійснюють підрозділи медичного постачання,
до яких, в першу чергу, відносяться медичні
склади (бази, центри) територіальної зони
відповідальності.
ВМС України мають забезпечуватись ММ
із ВМКЦ Південного регіону, ВГ (Маріуполь,
Миколаїв), медичного складу Південного
регіону та центральних медичних складів.
Підготовка медичної служби корабля до
бою (походу) розділяється на попередню і
кінцеву.
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Попереднє приготування медичної
служби корабля здійснюється після постановки
командуванням відповідних завдань і включає:
- поповнення запасів ММ до табельних
норм або до розмірів, зазначених командиром
(флагманським лікарем);
- розподіл ММ за бойовими постами і
постами медичної допомоги (ПМД) (основним
і запасним);
- підготовку медичного обладнання до
використання за призначенням.
Особливе значення для боєготовності
медичної служби корабля має розосередження
ММ.
При розподілі табельного медичного
оснащення за бойовими постами і постами
медичної допомоги начальник медичної служби
корабля має забезпечити весь особовий склад, що
знаходиться в строю індивідуальним медичним
оснащенням. Аптечки на бойових постах
поповнюються ММ згідно з описами, на посту
медичної допомоги (основному і запасному) має
знаходитись оснащення для надання
встановленого виду медичної допомоги в
повному обсязі з урахуванням автономної роботи
кожного функціонального підрозділу.
Заключне приготування медичної служби
корабля до виконання завдань за призначенням
включає і безпосередню підготовку особового
складу медичної служби і медичної техніки до
роботи в умовах масового надходження
поранених.
Зі штатних і пристосованих приміщень
видаляються предмети, які будуть заважати
роботі особовому складу медичної служби. Все
оснащення функціональних підрозділів ПМД
готується таким чином, що б за сигналом
«Корабель до бою (походу) приготувати» воно
було терміново розгорнуто і готово до
виконання завдань за призначенням.
В період підготовки до бойових дій,
основна увага приділяється поповненню
кораблів ММ до встановлених норм. Доставку
ММ кораблям планує і організовує орган
управління медичної служби ВМС України на
підставі даних оперативного обліку і заявок
кораблів.
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Потреба в ММ на бойову операцію
уточняється з урахуванням очікуваних
санітарних втрат, чисельності особового
складу, тривалості походу і розрахункових
можливостей комплектів. Так, для надання
першої лікарської медичної допомоги 100
пораненим необхідно по одному комплекту:
«Інфузійні лікарські засоби» (ІЛЗ), «Лікарські
засоби для поранених» (ЛЗ), «Вироби
медичного
призначення»
(ВМП),
«Антибіотики» (АНТ), а кваліфікованої – 30
пораненим: по одному комплекту «Лікарські
засоби терапевтичні» (ЛЗТ), «Лікарські засоби
хірургічні» (ЛЗХ).
Особливість розрахунку потреби в
стерильних перев’язувальних засобах полягає
в тому, що зважаючи на значну тяжкість
поранень на кораблях і можливої затримки
евакуації до 5-7 діб, розрахункові можливості
комплекту, наприклад Б-1, зменшуються майже
в два рази і менше.
При доставці ММ на кораблі в ході бойових
дії воно подається, як правило в комплектах
спеціального призначення враховуючи
величину і структуру санітарних втрат.
Для забезпечення надводних кораблів
можуть використовуватися і загальноприйняті
комплекти (для військових частин)
спеціального призначення.
Термінове поповнення запасів ММ
надводних кораблів в морі здійснюється
суднами забезпечення (при можливості).
При поверненні в базу начальник медичної
служби корабля вживає заходів до швидкого
поповненню запасів ММ до табельних норм.
Медичне обладнання, що вийшло з ладу
здається в ремонт або обмінюється на справне
(нове). Одночасно оформляються документи
на списання бойових втрат ММ, що вийшло з
ладу в період походу.
Висновки
Забезпечення ММ і технікою ВМС України
здійснюється з метою повного і безперервного
задоволення потреб кораблів, корабельних
з’єднань і берегових частин для надання
медичної допомоги пораненим (хворим) та їх
лікування, проведення санітарно-гігієнічних і
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протиепідемічних заходів, а також заходів
медичної служби із захисту особового складу
від ЗМУ.
Забезпечення ВМС України ММ і технікою
включає в себе заходи щодо визначення
потреби в них, витребування, підвозу, обліку,
зберігання, видачі, правильній експлуатації,
ремонту та списання, враховуючи особливі
умови діяльності сил флоту.
Алгоритм забезпечення ММ і технікою
ВМС України має деякі відмінності від

загальноприйнятого шляху, а саме він залежить
від:
1. структури і організації ВМС України;
2. структури і організації медичного
забезпечення сил флоту;
3. тривалої відірваності кораблів від
основних центрів базування;
4. перебування в закордонних пунктах
базування або заходу;
5. медичного кадрового ресурсу, його
підготовленості і досвіду.
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УДК 614.2
ДОСВІД СТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОБОТИ ЦЕНТРУ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ «ФЕОФАНІЯ»
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
О.В. Перепадя, керівник Центру превентивної медицини Державного управління справами
Резюме. В статті на основі критичного вивчення та глибокого аналізу досвіду створення,
впровадження та оцінці ефективності діяльності Центру підвищення кваліфікації медичних
працівників Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами визначені
індивідуальні підходи до підвищення компетентності медичного персоналу запропоновано
організаційну та штатну структуру. На підставі отриманих даних автор дослідження
опрацював: по-перше, обґрунтував організаційну та штатну структуру центру; по-друге,
прийняв участь в розробці програм, організації навчально-виховного процесу у центрі; по-третє,
оцінив соціальну, медичну та економічну ефективність роботи Центру підвищення кваліфікації
медичних працівників.
Ключові слова: заклад охорони здоров’я, системи управління якістю, сестринська справа,
навчання медичного персоналу.

Вступ. Актуальність теми дослідження
базується на тому, що реформування системи
професійної підготовки фахівців сестринської
справи як складової системи охорони здоров’я
України на сучасному етапі зумовлено
глобальними змінами на європейському ринку
праці, прогресом світової медичної науки,
змінами в соціальному, економічному,
правовому та освітянському просторі [1, 2].
Значимість проблеми медсестринства
визначається рядом документів ВООЗ, зокрема,
документом стратегічного напрямку “Здоровье21. Основы политики достижения здоровья для
всех в Европейском регионе ВОЗ”, який поряд
з іншим вимагає від держав, що стали на шлях
реформування національних медичних служб,
системно-цільового підходу до реорганізації
освіти у “Сестринській справі” відповідності з
основними напрямками реформ [3-8].
Побудова системи охорони здоров’я,
орієнтованої на пацієнта, здатної забезпечити
якісне медичне обслуговування, потребує
всебічного розвитку у «Сестринській справі»,
а з огляду на процеси децентралізації,
регіональний аспект удосконалення механізмів
реалізації державної політики у «Сестринській
справі» набуває особливої актуальності. Саме
з огляду на ці обставини, є необхідним
20

дослідження механізмів реалізації державної
політики у «Сестринській справі». Серед
головних шляхів пошуку удосконалення
механізмів реалізації державної політики,
направленої на реформування системи
охорони здоров’я, доцільно здійснювати зміни
на
основі
реформування
системи
післядипломної освіти медичного персоналу у
закладах охорони здоров’я, що надають
третинну медичну допомогу та є клінічними та
науковими базами кафедр (прототипи
університетських клінік) [6-10].
Відсутність методичних підходи до
розробки, впровадження та оцінки
ефективності Центру підвищення кваліфікації
медичного персоналу створених на базі
закладів охорони здоров’я [1–3] визначило мету
та завдання даного дослідження і обумовило її
актуальність.
Мета роботи – розробити, впровадити та
оцінити ефективність Центру підвищення
кваліфікації медичного персоналу Клінічної
лікарні «Феофанія» Державного управління
справами.
Результати дослідження та їх обговорення. Стратегія модернізації освіти передбачає в
якості одного із шляхів оновлення змісту
професійної
освіти
впровадження
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компетентнісного підходу, реалізація якого
передбачає розробку технології формування
професійної компетентності майбутнього
фахівця безпосередньо у закладах типу
Університетські клініки.
При визначенні цілей та кінцевих
результатів Центру підвищення кваліфікації
медичного персоналу Клінічної лікарні
«Феофанія» Державного управління справами
(далі – КЛ «Феофанія» ДУС), і обґрунтуванні
його організаційної структури, ми виходили із
позиції врахування вимог системи управління
якістю відповідно до ДСТУ ІSО 9001:2015 та
ДСТУ ІSО 15189:2015. Відповідно до вимоги
системи якості, навчання - це процес створення
і розвитку знань, навичок і досвіду
співробітників, адекватних виконуваних робіт.
У цьому контексті навчання персоналу
лікувально-діагностичних відділень та
лабораторій КЛ «Феофанія» ДУС нерозривно
пов’язано з вимогами до конкретних
професійним завданням. Оскільки в клінічний
та лабораторній практиці часто з’являються
нові методи, інструменти, технології та
обладнання для проведення досліджень,
випробувань і аналізу, то ці вимоги постійно
змінюються. В результаті, навчання стає
безперервним процесом.
Поряд ці цим ми розуміли, що якісно нова
побудова сестринської справи у ЗОЗ (як
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важливого елементу функціональноорганізаційної моделі сестринської справи в
Україні) потребувала сучасних підходів до
формування нових вмінь, навичок і компетенцій
у медичного персоналу. Із вирішенням
зазначеного завдання існуючі заклади
післядипломної освіти справитись не могли з
декількох причин: по-перше, вони не знали
специфіки закладу та не розуміли його потреб;
по-друге, вони не мали необхідної кількості
специфічних знань та вмінь по викладанню
вимог наприклад, ДСТУ ІSО 9001:2015, а тим
більше ДСТУ ІSО 15189:2015; по-третє, це
потребувала значних людських, фінансових та
часових витрат; по-четверте, вони не володіли
такою кількістю всебічно підготованих
спеціалістів.
В умовах реформування заклади охорони
здоров’я повинні гарантувати населенню якісну
медичну допомогу. Нові технології
передбачають необхідність удосконалення
знань, що необхідно підтримувати протягом
усієї професійної кар’єри.
Відповідно до цього було обґрунтовано
необхідність створення у ЗОЗ (на базі КЛ
«Феофанія» ДУС) Центру підвищення
кваліфікації медичного персоналу. Однак
цьому передувала робота щодо формулювання
цілей та прогнозованих результатів діяльності
центру.
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Рис. 1. Цілі та прогнозовані результати діяльності центру підвищення кваліфікації медичних
працівників
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Відповідно до визначених цілей та завдань
нами розроблена організаційна та штатна
структура Центру підвищення кваліфікації
медичних працівників. На постійній основі у

Керівник
центру (1)

центрі працюють дві особи, а саме керівник
Центру… та адміністратор головна їх мета
організаційна, координаційна та методична
діяльність (рис. 2).

Позаштатні
викладачі лік-діагн
підрозділів

Адміністратор
центру (1)

Слухачі

- Адміністративне підпорядкування;
- Функціональне підпорядкування

Рис. 2. Організаційна та штатна структура Центру підвищення кваліфікації медичних
працівників КЛ «Феофанія» ДУС

Навчання проводиться державною
мовою відповідно до Закону України про мови.
Форма навчання – очно-заочна. Режим роботи
у Центрі підвищення кваліфікації медичного
персоналу здійснюється відповідно до Правил
внутрішнього розпорядку КЛ «Феофанія»
ДУС.

Навчальні заняття на курсах проводять висококваліфіковані та компетентні працівники лікувальнодіагностичних підрозділів закладу. Якісний склад
працівників у 2018 році пред-ставлений – 40
викладачами, з них: 1 професор, 2 доценти, 1 доктор
та 7 кандидатів медичних наук, 29 викладачів
спеціалістів з вищою освітою (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка викладацького складу Центру підвищення кваліфікації медичних
працівників КЛ «Феофанія» ДУС (2013-2019 рр.)
Характеристика позаштатних
викладачів Центру
професор
доцент
д.мед.н.
к.мед.н.
лікарі
вища категорія
1 категорія
2 категорія
спеціалісти
Всього

Режим роботи у Центрі … здійснюється
відповідно до Правил внутрішнього розпорядку
КЛ «Феофанія» ДУС. Тривалість навчання на
22

2013
1
1
1
9
20
3
6
6
47

Роки
2016
1
2
1
8
20
3
6
3
44

2019
1
2
1
7
20
3
5
1
40

циклах удосконалення - 1 місяць (144 години).
Центрі ПКМП проведено 600 навчальних
годин лекційних занять, 360 годин практичних
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занять та 720 годин відведено для самостійної
роботи.
В
системі
якості
підвищення
компетентності молодшого персоналу з
медичною освітою у КЛ «Феофанія» ДУС
застосовуються наступні види навчання:
професійне навчання. Здійснюється за
спеціальними професійними програмами.
Воно пов’язане з отриманням спеціалізації.
Таке навчання, в більшості випадків, проводять
зовнішні організації. Наприклад, навчання
новим методикам вимірювань проводять на
курсах підвищення кваліфікації у вищих освітніх
установах. Навчання роботі на новому
лабораторному,
діагностичному
чи
випробувальному обладнанні проводять
постачальники обладнання і т.д .;
стажування. Цей вид навчання
спрямований на набуття досвіду. Персонал КЛ
«Феофанія» ДУС (в т.ч. лабораторії) на практиці
освоює теоретичні знання, отримані в ході
професійного навчання. Стажування може
здійснюватися як в лікувально-діагностичних
відділеннях та лабораторіях КЛ «Феофанія»
ДУС (наприклад, робота стажистів під
наглядом експертів), так і в інших організаціях
(спеціалізовані навчальні центри, інші
лабораторії);
наставництво. Варіант навчання, в ході
якого напрацьовується досвід і професійні
навички співробітників. Наставництво, як
правило, є внутрішнім навчанням і
здійснюється найбільш кваліфікованими
співробітниками лікувально-діагностичних
відділень та лабораторій КЛ «Феофанія»
ДУС;
самопідготовка. Є одним з ефективних
методів навчання, тому що дозволяє
співробітникам одночасно отримувати
теоретичні знання і практичний досвід. В ході
самопідготовки персонал лікувальнодіагностичних відділень та лабораторій КЛ
«Феофанія» ДУС може застосовувати різні
інтерактивні програми, електронні засоби,
проводити спостереження за роботою більш
досвідчених співробітників та ін. Єдиною, але
дуже важливою особливістю цього виду
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навчання є наявність мотивації. Даний вид
навчання буде ефективним тільки в тому
випадку, якщо співробітники мотивовані
займатися самопідготовкою;
інструктаж.
Відноситься
до
короткострокового виду навчання. Він
дозволяє ознайомити співробітників
лікувально-діагностичних відділень та
лабораторій КЛ «Феофанія» ДУС з
конкретними завданнями і порядком їх
виконання. Інструктаж проводиться з
подальшою перевіркою засвоєних знань. Така
перевірка може бути як теоретичної, так і
практичної;
обговорення. Цей вид навчання є робочі
контакти
персоналу
лі кува льн одіагностичних відділень та лабораторій КЛ
«Феофанія» ДУС. Система якості враховує
таку підготовку, але, як правило, не
регламентує її проведення.
З
метою
нормативно-правового
регулювання діяльності Центру, а також для
загального визнання сертифікатів та дипломів,
які видаються слухачам після навчання (за
умови успішного складання підсумкового
тестування рівня знань) КЛ «Феофанія» ДУС
було отримана ліцензія Міністерства освіти і
науки України на право проведення освітньої
діяльності (Ліцензія серія АЕ № 285163 від
27.11.2013р.); окрім цього організація діяльності
центру здійснювалась у відповідності до
положення про постійно діючі курси
підвищення кваліфікації та перепідготовки
молодших медичних і фармацевтичних
спеціалістів (наказ МОЗ № 198 від 07.09.1993р.),
наказу Головного лікаря КЛ «Феофанія» ДУС
«Про роботу Центру ПКМП» від 05.03.2012р.,
а також згідно із положенням про Центр
підвищення кваліфікації медичних працівників
КЛ «Феофанія» ДУС від 05.03.2012р.
У відповідності до високих якісних та
кількісних показників діяльності (див. табл. 5.2)
та виконання вимог Міністерства освіти і науки
України у 05.06.2015 року Клінічна лікарня
«Феофанія» ДУС зареєстрована в Єдиній
державній базі з питань освіти (ЄДЕБО) як
вищий навчальний заклад.
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Таблиця 2
Динаміка показників роботи центру підвищення кваліфікації медичних працівників
КЛ «Феофанія» ДУС (2013-2018 рр.)

Групи
Категорія
курсантів
Медичні Без категорії
сестри *
2 категорія
1 категорія
Вища категорія
**
Лікарі
Всього

2013
9
5
8
56
78

2014
6
3
8
59
76

2015
4
7
10
58
79

Роки
2016
5
2
12
82
151
116

2017
3
2
7
90
531 та 2
155

2018
17
7
12
73
791 та 2
188

Всього
44
26
57
418
133
692

Примітки:
* – Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів з галузі знань 1201 «Медицина» (медична сестра, фельдшер
та фельдшер-лаборант);
** – Підвищення кваліфікації спеціалістів з медичною освітою галузі знань 1201 «Медицина»;
1
– Курси інформації і стажування лікарів «Сучасні аспекти проведення регіонарної анестезії»;
2
– «Актуальні питання лазерної гінекології в практиці лікаря стаціонару».

В період з 2013 до 2018 динаміка
показників роботи Центру постійно зростає. З
моменту створення центру 545 молодших
спеціалістів з медичною освітою із числа
співробітників клінічної лікарні пройшли
навчання на перед атестаційних циклах та
циклах тематичного удосконалення. В 2016 році
започатковано курси підвищення кваліфікації
для лікарів, за три роки навчання пройшли 147
лікарів за двома напрямками діяльності з
актуальних питань анестезіології та гінекології.
При цьому потрібно зазначити, що

сформувалась позитивна динаміка зростання
кількості слухачів курсів. На даний момент запис
слухачів відбувається у лист очікування на 3-4
місяці вперед, що свідчить про високий рівень
підготовки на курсах.
На підтвердження даної гіпотези слугують
отримані нами дані щодо динаміки показників
тестування слухачів перед та після навчання на
циклах, а також показники оцінки якості
діяльності та задоволеності пацієнтів
молодшими персоналом з медичною освітою,
який навчався у Центрі (табл. 3).

Таблиця 3
Показники оцінки ефективності центру підвищення кваліфікації медичних працівників
КЛ «Феофанія» ДУС (2013-2018 рр.)
Роки

Кількість
слухачів

2013
2014
2015
2016
2017
2018

78
76
79
101
102
109

Показники тестування
Перед
Після циклу
циклом
навчання
навчання
87±5
94±6
89±4
96±4
89±4
96±3
93±3
97±3
94±3
97±3
94±3
97±2

У таблиці 3 наведено показники соціальної
та медичної ефективності діяльності Центру
підвищення кваліфікації медичних працівників.
Як видно із наведених даних нами в
24

Критерії
оцінки
якості
діяльності
87±3
88±5
88±4
89±5
93±3
94±4

Задоволеність
пацієнтів
діяльністю (%)
89±5
91±4
90±5
90±4
91±5
92±4

обов’язковому вигляді здійснюється оцінка
показників тестування до та після навчання, що
дозволяє отримати та оцінити зворотній зв’язок
від слухачів. Найбільш вражаючі різниці
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показники тестування у розмірі 5-6 балів були
зафіксовані в 2013 та чотирнадцятому роках. У
минулому році зазначена різниця складала лише
три бали. Потрібно зазначити, що тести для
оцінки рівня знань постійно змінюються тому
адаптація слухачів до типових запитань
відсутня. Поряд із тим, що навчальна програма
побудована
з
метою
підвищення
компетентності медичних сестер центром
тестування здійснюється постійний моніторинг
показників якості діяльності та задоволеності
пацієнтів. Як видно із наведених даних із року
в рік зазначені показники зростають, що
свідчить про формування принципово нового
відношення відповідно до усіх трьох доменів
компетентності.
Оцінка ефективності центру була б не
повною при відсутності показників економічної
ефективності. З моменту створення центру КЛ
«Феофанія» ДУС заощадила на навчанні
медичного персоналу 690 080,00 грн. (за рахунок
навчання 545 молодших спеціалістів з медичною
освітою на передатестаційних циклах та циклах

тематичного удосконалення (144 години)
(станом на 2014 рік вартість курсів підвищення
кваліфікації молодших спеціалістів з медичною
освітою з клінічної медицини (очна форма з
елементами дистанційної освіти): за
спеціальностями: «Терапія», «Хірургія», «Хірургія
операційна» складала по 1520 грн.) при цьому
потрібно зазначити, що заощадження відбулись
без зниження показників соціальної та медичної
ефективності.
Беручи до уваги, той факт що на створення,
закупівлю орг.техніки, обладнання в тому числі
муляжів та манекенів в період з 2013 по
теперішній час витрачено 239 920 гривень тоді
чистий прибуток складає – 450 158 грн.
Витрати на створення та утримання
Центру… за 6 років (2013-2019) склали - 239
921,60 грн
При цьому потрібно зазначити, що в період
з 2016 по 2018 роки центр заробив шляхом
надання платних освітніх послуг – 110 600
гривень. Практично щорічно подвоюючи
обсяги зароблених коштів (див табл. 4).
Таблиця 4
Динаміка обсягу зароблених коштів від надання Центром … КЛ «Феофанія»
ДУС освітніх послуг за оплату
№

Роки

Обсяг зароблених коштів, грн.

1

2016

10 050,00

3

2018

65 040,00

2

2017
Всього

35 510,00
110 600,00

Висновки
Поліпшення якості сестринської допомоги,
засноване, в тому числі, на збільшенні часу
догляду за пацієнтами, вирішенні їхніх
поточних і потенційних проблем, складанні

індивідуальних планів догляду і їх здійснення
неможливо без оптимізації використання
робочого часу медичної сестри, звільнення її від
роботи, яка потребує високої кваліфікації.
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ПОЕТАПНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПОРАНЕННЯМИ КІНЦІВОК

О.М. Волянський, полковник медичної служби, кандидат медичних наук, начальник клініки
реабілітації, професійної патології та нетрадиційних методів лікування
А.Ю.Кіх, полковник медичної служби, кандидат медичних наук, начальник Військовомедичного клінічного центру професійної патології особового складу Збройних Сил України
Резюме. Актуальність роботи обумовлена значною кількістю поранень кінцівок у
військовослужбовців, яка в структурі бойової травми складає більше половини випадків.
Організацію реабілітаційного процесу та оцінку його ефективності розглянуто на окремому
прикладі військовослужбовця М., 26 років з вогнепальним кульовим пораненням правої нижньої
і лівої верхньої кінцівок. Пораненому військовослужбовцю було визначено основні проблеми в
стані його здоров’я. Реабілітаційні заходи цьому військовослужбовцю проводили у відповідності
до стандартів країн Європи і США. Встановлено, що комплексне поетапне проблемо орієнтоване
планування реабілітації з постановкою конкретних цілей і застосованих реабілітаційних заходів
у військовослужбовця з вогнепальним кульовим пораненням правої нижньої кінцівки і лівої
верхньої кінцівки дозволило зменшити больовий синдром, дещо посилити силу м’язів лівої кисті,
збільшити рухливість в суглобах, що в свою чергу дало можливість покращити мобільність і
активність пацієнта в повсякденному житті та збільшити його незалежність. Визначено
необхідність в проведенні подальших досліджень з метою удосконалення організації
реабілітаційного процесу при довготривалій реабілітації військовослужбовців з вогнепальним
пораненнями кінцівок при вирішенні такої проблеми, як післятравматична невропатія
периферичних нервів.
Ключові слова: військовослужбовці, вогнепальні поранення кінцівок, реабілітація,
реабілітаційний план, мультидисциплінарна команда.

Вступ. Актуальність роботи обумовлена
значною кількістю поранень кінцівок у
військовослужбовців, яка в структурі бойової
травми складає більше половини випадків [1,2].
Вогнепальні поранення кінцівок часто
супроводжуються ураженням периферичних
нервів, що значно збільшує тривалість
лікування і реабілітації військовослужбовців [4].
Ураження кінцівок являється найбільш частою
причиною подальшої інвалідності комбатантів
внаслідок бойових поранень [9]. Крім цього,
значимість цієї проблеми зумовлена також
погіршенням якості життя поранених в
результаті зниження їх функціональної
активності і участі в суспільному житті [11].
Тому, проведення ефективних реабілітаційних
заходів цій категорії осіб має велике значення
для відновлення втрачених функцій і
повернення їх до активного життя [7].
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Важливим елементом реабілітаційного
процесу є план реабілітації. Від чіткого
послідовного планування реабілітаційного
процесу залежить ефективність реабілітації [6].
Тому подальше вдосконалення процесу
планування реабілітаційних заходів пацієнтів з
вогнепальними ураженнями кінцівок
представляється важливим.
Організація реабілітації військовослужбовців
з вогнепальними ураженнями кінцівок є
важливим завданням військової медицини
Збройних Сил України. На сьогодні існує ще багато
проблемних питань щодо організації
реабілітаційного процесу цієї категорії осіб.
Основне серед них – це відсутність законодавчої
бази з організації реабілітації комбатантів. Ще не
розроблені протоколи проведення реабілітаційних
заходів пацієнтам з бойовими травмами кінцівок.
Тому, для вирішення вказаних проблемних питань
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ми використали той досвід, який існує сьогодні в
країнах Європейського Союзу і США.
Мета дослідження полягала в розробці
поетапного планування індивідуальних
реабілітаційних заходів військовослужбовцям з
вогнепальними пораненнями кінцівок на
основі стандартів країн Європи і США.
Матеріали і методи дослідження.
Організацію реабілітаційного процесу та оцінку
його ефективності розглянуто на окремому
прикладі військовослужбовця М., 26 років з
вогнепальним кульовим пораненням правої
нижньої і лівої верхньої кінцівок, який був
переведений на реабілітацію до Військовомедичного клінічного центру професійної
патології особового складу Збройних Сил України
(ВМКЦ ПП ОС ЗСУ) після надання йому допомоги на попередніх етапах медичної евакуації.
Пацієнт знаходився у відділенні на протязі двох
етапів реабілітації по 40 днів кожний. Перший етап
починали на 43-ю добу після поранення, а другий
– на 105 добу відповідно. Пораненому
військовослужбовцю було проведено всебічне
клініко-діагностичне обстеження і визначено
основні проблеми щодо порушення структури,
функції, активності та участі пацієнта. Для кожної
проблеми підбирався окремий код із
застосуванням «Міжнародної класифікації
функціонування, інвалідності і здоров’я» ВООЗ
(ICF) [12]. В залежності від ступеню важкості
проблеми встановлювався перший визначник
коду для функцій і структур організму. Для оцінки
структур організму також визначався другий
визначник, який вказував на характер порушень і
третій визначник, що висвітлював локалізацію
порушення. Для кодування активності і участі
визначався перший визначник реалізації і другий
визначник потенціальної здатності. Реабілітаційні
заходи цьому військовослужбовцю проводили у
відповідності до стандартів [10]. План реабілітації
розробляли на початку кожного з реабілітаційних
етапів. Інтенсивність больового синдрому
оцінювалась за допомогою візуально-аналогової
шкали (VAS). Обсяг рухів в суглобах оцінювали із
застосуванням гоніометра. Сила м’язів
визначалась за шестибальною шкалою
(L.McPeak, 1996; М.Вейсс, 1986). Міру
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незалежності комбатанта визначали за
допомогою індексу активності у повсякденному
житті [8]. Рівновагу оцінювали за шкалою Берга
[3].
Результати дослідження та їх обговорення. На підставі клініко-діагностичного
обстеження пацієнту М. було встановлено
клінічний діагноз: консолідуючі вогнепальні
переломи шийки правої стегнової кістки,
вертлюгової западини, обох кісток лівого
передпліччя з дефектом ліктьової кістки до 5 см,
ІІ, ІІІ п’ясних кісток, ліковані оперативно
(металоостеосинтез правої стегнової кістки і
лівої ліктьової кістки) з посттравматичною
невропатією правого сідничного нерва,
лікованої оперативно (невроліз нерва), з
розвитком плегії м’язів правої стопи, з
посттравматичною невропатією променевого,
ліктьового, серединного нервів лівої верхньої
кінцівки з розвитком парезу м’язів лівої кисті, з
нестійкою комбінованою (згинальнорозгинальною) контрактурою кульшового,
колінного, гомілково-ступневого суглобів
справа та міжфалангових і п’ястно-фалангових
суглобів лівої кисті. Із анамнезу і даних медичної
документації відомо, що військовослужбовець
отримав вогнепальні поранення в зоні АТО під
час виконання бойового завдання. Допомога
надавалась на етапах медичної евакуації. Після
зняття післяопераційних швів пацієнт був
переведений до ВМКЦ ПП ОС ЗСУ для
реабілітації. Пацієнтом було визначено
довготривалу ціль реабілітації: відновити
здатність до ходи та продовжити трудову
діяльність в якості повара.
Проблеми в стані здоров’я пораненого, які
було виявлено під час обстеження представлені
в (табл.1). Для кожної з проблем було
встановлено ступінь важкості, що було
відображено у визначниках коду ICF. Індекс
Бартела становив 35 балів, що вказувало на
повну залежність пацієнта від сторонньої
допомоги. З метою вирішення кожного із
вказаних проблемних питань було встановлено
конкретні короткотривалі і довготривалі цілі та
визначено відповідні реабілітаційні заходи для
їх досягнення.
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Таблиця 1
Планування реабілітаційних заходів у військовослужбовця М. на першому етапі
реабілітації (на 43-тю добу після поранення)
Код ICF, проблема
s7301.452 Консолідуючий вогнепальний
перелом обох кісток лівого передпліччя
s7302.452 Консолідуючі вогнепальні
переломи ІІ, ІІІ п’ясних кісток лівої кисті
s7500.451 Консолідуючий вогнепальний
перелом шийки правої стегнової кістки
s198472 Післятравматична невропатія
променевого, ліктьового, серединного
нервів зліва
s198.471 Післятравматична невропатія
сідничного нерва справа
b280.3 Біль в ділянці лівого передпліччя
b280.3 Біль в ділянці правої нижньої
кінцівки
Зниження сили м’язів в лівій верхній і
правій нижній кінцівках: b7301.3 розгиначі
і згиначі лівого передпліччя, b7301.4
розгиначі лівої кисті, b7301.4 згиначі лівої
кисті, b7301.3 згиначі дистальних фаланг
пальців, b7301.4 відвідний м’яз першого
пальця лівої кисті, b7301.3 привідний м’яз
першого пальця лівої кисті, b7301.3
відвідні і привідні м’язи правого стегна,
b7301.3 м’язи згиначі і розгиначі правої
гомілки, b7301.4 м’язи згиначі і розгиначі
правої стопи
Обмеження рухів в суглобах:
-лівий ліктьовий (b7100.3 згинання,
b7100.3 пронація, b7100.3 супінація);
-променево-зап’ястковий (b7100.3
згинання; b7100.4 розгинання; b7100.4
відведення, b7100.4 приведення);
-п’ястно-фалангові (b7100.3 згинання);
-правий кульшовий
(b7100.3 згинання, b7100.3 розгинання,
b7100.3 відведення, b7100.3 приведення);
-правий колінний (b7100.3 згинання);
-гомілково-ступневий (b7100.3
розгинання)
Порушення мобільності:
- d420.44 переміщення тіла;
- d445.44 використання лівої верхньої
кінцівки і кисті ;
- d450.44 хода
d415.33 Підтримання положення тіла

Цілі

Лікувальні та реабілітаційні заходи

Прискорити
консолідацію
перелому кісток
Прискорити
консолідацію
перелому кісток
Прискорити
консолідацію
перелому кістки
Прискорити регенерацію уражених
нервів

Металоостеосинтез, гіпсова лонгета,
фізична терапія
Гіпсова лонгета, електрофорез з КJ,
парафінові аплікації
Металоостеосинтез правої стегнової
кістки,фізична терапія
Медикаменти (берлітіон, нейромідін,
вітаксон), фізична терапія

Прискорити
регенерацію
ураженого нерва
Зменшити інтенсивність больового
синдрому
Зменшити інтенсивність больового
синдрому

Невроліз нерва, медикаменти, фізична
терапія
Медикаменти (прегабалін, кейвер),
психотерапія, фізична
Медикаменти, психотерапія, фізична
терапія

Навчити пацієнта комплексу вправ
для збільшення сили м’язів в
кінцівках на протязі тижня.
Збільшити силу м’язів в лівій
верхній і правій нижній кінцівках
на 1 бал на протязі місяця

Фізична терапія (вправи на зміцнення
м’язів кінцівок),
електроміостимуляція м’язів правої
нижньої кінцівки

Збільшити рухливість в суглобах

Фізична терапія (вправи з пасивними і
активними рухами в суглобах),
механотерапія

Навчитись
повертатись
з
положення лежачи на бік і навпаки
на протязі двох тижнів.
Навчитись
переходити
із
положення лежачи в положення
сидячи на протязі трьох тижнів.
Навчитись сідати на візок і
вставати з нього на протязі місяця
Навчитись сидіти без підтримки на
протязі 5 хвилин через два тижні
Навчитись вмивати частини тіла
через тиждень.
Навчитись одягати верхню частину
тіла через два тижні.
Навчитись одягати нижню частину
тіла через місяць.

Фізична терапія

Фізична терапія

Порушення активності в повсякденному
Ерготерапія
житті:
- d510.23 вмивання;
- d520.23 нагляд за частинами тіла;
- d530.23 користування туалетом;
- d540.23 одягання верхньої частини тіла;
- d540.44 одягання нижньої частини тіла
Застереження:
1. Попередження падіння.
2. Заборонити виконання вправ з навантаженням на вісь правої нижньої кінцівки на протязі 4-х місяців.
3. Заборонити виконання вправ з навантаженням на вісь лівого передпліччя на протязі 2-х місяців.
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Організація реабілітаційного процесу цього
військовослужбовця проводилась шляхом
залучення мультидисциплінарної команди
фахівців. На сьогоднішній день в Україні
відсутній штатний розпис відділення
реабілітації. Відповідно, в державних
лікувальних закладах відсутні такі фахівці, як
лікар з фізичної і реабілітаційної медицини
(ФРМ), фізичний терапевт, ерготерапевт. Тому,
ми спробували замінити цих фахівців тими
посадовими особами, які на сьогодні є в штаті
ВМКЦ. Так, лікаря ФРМ заміняв лікартравматолог, який очолював мультидисциплінарну команду. Обов’язки фізичного
терапевта і ерготерапевта виконували медичні
сестри з лікувальної фізкультури. Реабілітаційну
медичну сестру заміняла старша медична сестра
відділення реабілітації. Отже, організована нами
мультидисциплінарна команда складалась з
лікаря-травматолога, лікаря-невролога, лікаряфізіотерапевта, медичної сестри з лікувальної
фізкультури, старшої медичної сестри
відділення і психолога. Перед початком роботи
всі фахівці команди набували знання і навички
з нової для них спеціальності – ФРМ. Ці знання
здобувалися шляхом самостійного вивчення
доступних літературних джерел, відвідування
семінарів, конференцій та тренінгів, в тому числі
з міжнародною тренерською участю.
Після проведення першого етапу
реабілітаційних заходів військовослужбовцю
було надано відпустку за станом здоров’я. До
цього пацієнта було навчено комплексу вправ,
які він повинен самостійно виконувати під час
відпустки. Після завершення відпустки
військовослужбовець прибув у ВМКЦ ПП ОС
ЗСУ для проходження другого етапу
реабілітації. На другу добу перебування пацієнта
у Центрі було проведено чергове зібрання всіх
членів команди. На засіданні було
проаналізовано
ступінь
досягнення
встановлених раніше цілей, визначено основні
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проблеми стану здоров’я військовослужбовця
і ступінь їх важкості та розроблено нові цілі для
їх вирішення.
Результати досліджень, проведені на
другому етапі реабілітації показали, що деякі
проблеми в стані здоров’я військовослужбовця
були вирішені. Але в цей період ще не відбулось
повної консолідації кісток лівого передпліччя і
шийки правої стегнової кістки. Повна консолідація переломів спостерігалась тільки в ІІ і ІІІ
п’ясних кістках лівої кисті. Також було
діагностовано проблему щодо післятравматичної невропатії уражених нервів. Але ступінь
цієї проблеми був дещо меншим в порівнянні з
попереднім етапом тільки в ділянці лівого
передпліччя. Ступінь важкості невропатії правого сідничного нерву залишився на попередньому рівні. Завдяки проведеним реабілітаційним заходам вдалося ліквідувати больовий
синдром в лівому передпліччі і зменшити його
інтенсивність до 2-3 балів в ділянці правої
нижньої кінцівки. Проведення комплексу вправ
фізичної терапії, процедур з електроміостимуляції і мехонотерапії дозволило дещо збільшити силу м’язів і рухливість в суглобах уражених
кінцівок. Однак, в результаті поранення
відбулось вкорочення правої нижньої кінцівки
на 4 см. Оцінка рівноваги за шкалою Берга
показала загальний результат в 19 балів, що
свідчило про високий ризик падінь. За цей
період пацієнт навчився самостійно
користуватись туалетом, але прийняття ванни,
одягання здійснює з сторонньою допомогою.
Реабілітаційні заходи, проведені на другому
етапі реабілітації дозволили зменшити ступінь
важкості проблем в структурі і функції організму
військовослужбовця, про що свідчить
позитивна динаміка першого визначника коду
ICF (табл.2).
В результаті проведених двох етапів
реабілітації покращилась активність і участь
військовослужбовця (табл.3).
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Таблиця 2
Динаміка регресу ступеню важкості проблем в структурі і функції організму
військовослужбовця М. під впливом реабілітаційних заходів
Код ICF, проблема

s7301 Консолідуючий вогнепальний перелом обох кісток лівого
передпліччя
s7302 Консолідуючі вогнепальні переломи ІІ, ІІІ п’ясних кісток лівої кисті

s7500 Консолідуючий вогнепальний перелом шийки правої стегнової
кістки
s198 Післятравматична невропатія променевого, ліктьового, серединного
нервів зліва
s198 Післятравматична невропатія сідничного нерва справа
b280 Біль в ділянці лівого передпліччя

b280Біль в ділянці правої нижньої кінцівки

b7301 Сила м’язів розгиначів і згиначів лівого передпліччя
b7301 Сила м’язів розгиначів лівої кисті
b7301 Сила м’язів згиначів лівої кисті

Перший визначник коду

до

реабілітації
4

після

2-х

реабілітації
2

4

0

4

3

4

4

3

1

4

3

3

4

2

0

1

4

4

3

4

3

b7301 Сила відвідних м’язів і привідних м’язів правого стегна

3

1

b7301 Сила м’язів згиначів і розгиначів правої стопи

4

4

b7100 Обсяг пронації в лівому ліктьовому суглобі

3

3

b7100 Обсяг згинання в лівому променево-зап’ястковому суглобі

3

3

4

4

b7301 Сила м’язів згиначів дистальних фаланг пальців

3

b7301 Сила привідного м’язу першого пальця лівої кисті

3

b7301 Сила відвідного м’язу першого пальця лівої кисті

b7301 Сила м’язів згиначів і розгиначів правої гомілки
b7100 Обсяг згинання в лівому ліктьовому суглобі
b7100 Обсяг супінації в лівому ліктьовому суглобі

b7100 Обсяг розгинання в лівому променево-зап’ястковому суглобі
b7100 Обсяг відведення в лівому променево-зап’ястковому суглобі

b7100 Обсяг приведення в лівому променево-зап’ястковому суглобі

3

3

3

3

4

2
1

1

2

3

3

4

b7100 Обсяг згинання в правому кульшовому суглобі

3

2

b7100 Обсяг відведення в правому кульшовому суглобі

3

2

b7100 Обсяг згинання в правому колінному суглобі

3

b7100 Обсяг розгинання в правому кульшовому суглобі
b7100 Обсяг приведення в правому кульшовому суглобі
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етапів

3

2

1
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Динаміка регресу ступеню важкості проблем для активності і участі
військовослужбовця М. під впливом реабілітаційних заходів
Код ICF, проблема

до реабілітації

визначник
реалізації

після 2-х етапів
реабілітації
визнач- визначвизначник по- ник
ник потенцій- реалізації тенційної
ної
здатздатності
ності
4
0
0
4
2
3

d420 Переміщення тіла
d445Використання
лівої
верхньої кінцівки і кисті
d450 Хода
d415Підтримання
положення
тіла

4
4
4
3

4
3

1
1

1
1

d510 Вмивання
d520 Нагляд за частинами тіла
d530 Користування туалетом
d540 Одягання верхньої частини
тіла
d540 Одягання нижньої частини
тіла

2
2
2
2

3
3
3
3

0
1
0
0

0
1
0
0

4

4

1

1

На цьому етапі індекс Бартела складав 90
балів, що відповідало мінімальному обмеженню
активності комбатанта. Пацієнт навчився
самостійно ходити на відстань 200 метрів по
рівній місцевості із застосуванням допоміжних
засобів. Для подолання сходів він потребував
сторонньої допомоги. Враховуючи приведені
результати досліджень, команда фахівців
визначила прогностичні очікування, що після
отримання ортопедичного взуття пацієнт
зможе самостійно ходити без застосуванням
допоміжних засобів. Літературні дані свідчать
про те, що вогнепальні поранення кінцівок у
військовослужбовців в 32% випадків
супроводжувались ураженням периферичних
нервів [9]. Частіше за все діагностувались
ураження
променевого,
ліктьового,
малогомілкового і великогомілкового нервів [4].
Після лікування і реабілітації в 84% цієї категорії
32

Таблиця 3

осіб розвинулось стійке зниження сили м’язів
кінцівок, у 69% - постійне порушення
чутливості, в 24% - хронічний невропатичний
біль, або біль від наявності рубців. Вказані
порушення були причиною інвалідності в
більшої половини військовослужбовців. При
цьому імовірність інвалідності була більшою в
комбатантів внаслідок мінно-вибухового
поранення в порівнянні з вогнепальним
пораненням кінцівок.
Результати наших досліджень показали, що
незважаючи на проведене оперативне
лікування (невроліз нерва) і комплекс двох
етапів реабілітаційних заходів, нам не вдалося
зменшити прояви післятравматичної невропатії
правого сідничного нерва, яка проявлялась
плегією м’язів правої стопи і больовим
синдромом. Згідно з даними [5], отриманими
під час війни в Іраку і Афганістані реабілітація
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

військовослужбовців після вогнепальних
поранень кінцівок і периферичних нервів
тривала від 20 до 36 місяців. Однак в результаті
реабілітації тільки 3,5% військовослужбовців
були визнані придатними до військової служби.
В зв’язку з цим автори роблять висновок про
необхідність подальших досліджень щодо
удосконалення реабілітації цієї категорії
комбатантів, яка повинна бути ранньою,
комплексною та інтенсивною.
Висновки
1.Комплексне поетапне проблемо
орієнтоване планування реабілітації з
постановкою конкретних цілей і застосованих
реабілітаційних заходів, проведене у
відповідності до стандартів країн
Європейського
Союзу і
США
у
військовослужбовця 26 років з вогнепальним
кульовим пораненням правої нижньої кінцівки
і лівої верхньої кінцівки дозволило зменшити
больовий синдром, дещо посилити силу м’язів
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лівої кисті, збільшити рухливість в суглобах, що
в свою чергу дало можливість покращити
мобільність і активність пацієнта в
повсякденному житті та збільшити його
незалежність.
2.Застосування кодів ICF дозволило
визначити ступінь важкості проблем та їх
динаміку під впливом реабілітаційних заходів
в структурі, функції, активності та участі
військовослужбовця, що є об’єктивним
критерієм ефективності реабілітації.
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Резюме. Актуальність. В сучасній медицині зберігається великий інтерес до особливостей
клінічного перебігу негоспітальної пневмонії (НП) з огляду на її значну поширеність та високу
летальність.
Мета дослідження - визначення особливостей клінічного перебігу НП на підставі
комплексного порівняльного аналізу НП, що виникла у військовослужбовців (ВC) Збройних Сил
України (ЗСУ)-учасників антитерористичної операції (АТО) та у ВС ЗСУ постійного контингенту.
Матеріал і методи дослідження. У дослідження включено 150 ВС ЗСУ із НП, середній вік
яких становив 36,6±4,7 року. Усі обстежені пацієнти були розподілені на дві групи: основну і
групу порівняння. Основну групу склали 68 ВС ЗСУ-учасників АТО, групу порівняння - 82 ВС ЗСУ
постійного контингенту. Пацієнтам проводилось комплексне обстеження відповідно до сучасних
стандартів діагностики НП. Проаналізована наявність екзогенних та ендогенних факторів
ризику НП, локалізація інфільтративних змін у легенях, ускладнення негоспітальної пневмонії.
Для оцінки ступеня тяжкості НП використовували шкалу SMRT-CO.
Результати дослідження. На перебіг НП у пацієнтів основної групи несприятливо вплинули
умови бойової діяльності, наявність більше трьох факторів ризику розвитку НП, висока частота
тютюнопаління, вогнищ хронічної інфекції, загострень хронічних захворювань,
посттравматичних стресових розладів, травм грудної клітки, пневмотораксу. При
рентгенологічному дослідженні у пацієнтів основної групи визначався вірогідно більший об’єм
ураження легеневої тканини, у тому числі полісегментарні, часткові та двобічні ураження. В
основній групі хворих спостерігалась висока частота ускладнень (54,4%) проти 26,8% у пацієнтів
групи порівняння. При оцінці тяжкості НП за шкалою SMART-CO середня сума балів в групі ВС
ЗСУ- учасників АТО складала 1,54±0,12, і була вірогідно вищою у порівнянні із показником у групі
ВС ЗСУ постійного контингенту - 0,96±0,14 балів (p<0,05).
Висновки. Особливостями клінічного перебігу НП у ВС ЗСУ- учасників АТО є: несприятливий
вплив факторів ризику, більша кількість випадків двобічного та полісегментарного ураження
легень, частий розвиток легеневих та позалегеневих ускладнень НП незалежно від ступеня її
тяжкості, висока частота тяжкого перебігу.
Ключові слова: негоспітальна пневмонія, фактори ризику, клінічний перебіг,
військовослужбовці, антитерористична операція.

Вступ. На сьогодні в центрі уваги світової
медицини знаходяться питання, пов’язані із
поширеним захворюванням органів дихання –
негоспітальною пневмонією (НП). Незважаючи
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на значні успіхи у стандартизації стратегії
діагностики і лікування НП згідно принципів
доказової медицини, залишається багато
невирішених проблем. НП спричиняє значні
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соціально-економічні збитки в будь-якій країні
світу незалежно від рівня її економічного
розвитку [4,5,7].
Проблема НП є однією із самих актуальних
і для військової медицини. Особливо високі
показники розповсюдженості НП відмічені
серед військовослужбовців (ВС) Збройних Сил
України (ЗСУ), в тому числі і учасників
антитерористичної операції (АТО). За останні
10 років захворюваність на НП в ЗСУ зросла
на 50 %, при чому суттєвими екзогенними
факторами ризику розвитку НП стали часті
гострі респіраторні захворювання і пневмонії в
минулому, хронічні бронхіти, тютюнопаління,
високе
психоемоційне
напруження.
Особливості військової служби в умовах
збройних конфліктів, що пов’язані з впливом
фізичних і емоційних перенавантажень,
формуванням хронічного стресу, умовами
непрогнозованої інтенсивності бойових дій,
ведуть до виснаження захисних сил організму
і обумовлюють високу захворюваність ВС [1,3].
Тому метою нашого дослідження було
визначення особливостей клінічного перебігу
НП на підставі комплексного порівняльного
аналізу НП, що виникли у ВС ЗСУ -учасників
АТО та у ВС ЗСУ постійного контингенту.
Матеріал і методи дослідження.
Обстежено 150 ВС ЗСУ (чоловіків) із НП.
Cередній вік пацієнтів становив 36,6±4,7 року.
Усім хворим проводилось комплексне клініколабораторне та рентгенологічне обстеження
відповідно до сучасних стандартів діагностики
НП [2]. Для оцінки ступеня тяжкості НП
використовували шкалу SMRT-CO, яка у
молодих пацієнтів володіє найбільшою
прогностичної цінністю, високою чутливістю і
зручністю в застосуванні у порівнянні з іншими
[6]. Для поглибленого аналізу клінічного перебігу
і наслідків НП, усі хворі були розподілені на дві
групи, зіставні за віком. Основну групу складали
68 ВС ЗСУ учасників АТО, групу порівняння –
82 ВС ЗСУ постійного контингенту. Середній
вік хворих у групах вірогідно не відрізнявся:
відповідно 37,6±7,2 та 35,6±5,2 року (р>0,05).
У обстежених ВС ЗСУ проаналізована
наявність екзогенних та ендогенних факторів
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ризику НП. До екзогенних відносили – шкідливі
звички (тютюнопаління), несприятливі
побутові умови, умови бойової діяльності,
переохолодження; до ендогенних – хронічні
вогнища інфекції (запальні захворювання
порожнини рота, носоглотки), позалегеневі
алергічні захворювання (алергічний дерматит,
кропив’янка, ангіоневротичний набряк,
медикаментозна алергія в анамнезі, часті гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) (більше 4
разів на рік), супутні звахворювання органів
дихання (хронічний бронхіт, хронічне
обструктивне захворювання легень,
бронхіальна астма, туберкульоз, травми грудної
клітки, вроджені дефекти бронхів, пневмонія
в анамнезі) та інших органів і систем [3].
Статистичну обробку результатів
проводили за допомогою пакетів аналізу в
системі Microsoft Excel та пакета комп’ютерних
програм Statistica for Windows 5,0 з обчисленням
таких показників: середньої арифметичної
величини (М); стандартного відхилення від
середньої арифметичної величини (m);
коефіцієнта вірогідності (р). Відмінність вважали
вірогідною при р<0,05. Вірогідність отриманих
даних вираховували методом парного
двовибіркового тесту з використанням t критерію Стьюдента.
Результати дослідження та їх обговорення. У ВС ЗСУ виявлені наступні ендогенні
фактори ризику розвитку НП. Наявність
вогнищ хронічної інфекції було діагностовано у
23 (33,8%) пацієнтів основної групи, і у 15
(18,2%) пацієнтів групи порівняння. Серед них
переважала патологія верхніх дихальних шляхів
(риносинусит, фронтит, хронічний тонзиліт),
яка виявлена у 21 (31,9%) хворих основної
групи і у 10 (12,2%) групи порівняння. В
анамнезі у 10 (14,7%) хворих основної групи і
у 11 (13,4%) групи порівняння були виявлені
часті ГРВІ, причому у 10 (6,8%) пацієнтів
респіраторні інфекції передували виникненню
НП. У 5 (7,4%) хворих основної групи і у 9
(10,9%) хворих групи порівняння в анамнезі
були пневмонії, гострі бронхіти.
У 43 (63,2%) пацієнтів основної групи і у
37 (45,1%) пацієнтів групи порівняння НП
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поєднувалась із загостренням хронічних
захворювань, у тому числі із гіпертонічною
хворобою, ішемічною хворобою серця,
виразковою
хворобою,
хронічним
холециститом, панкреатитом, хронічною
хворобою нирок, гастроезофагеальною
рефлюксною хворобою, бронхіальною астмою,
бронхоектатичною хворобою, подагрою,
хронічним простатитом. У 3 (4,4%) хворих
основної групи супутнім захворюванням був

хронічний вірусний гепатит С, у 5 (7,3%) шкірні захворювання (контактний дерматит,
мікоз нижніх кінцівок). Необхідно також
зауважити, що у 9 (13,2%) ВС ЗСУ- учасників
АТО НП виникла на тлі посттравматичного
стресового розладу, у 1 (1,5%) – спонтанного
пневмотораксу, у 1 (1,5%) – флеботромбозу, у 3
(4,4%) – закритої травми грудної клітки. У ВС
ЗСУ постійного контингенту подібних супутніх
станів не спостерігалось (рис.).

Рисунок. Частота виявлення ендогенних факторів ризику розвитку НП в групах хворих
Примітки: ВХІ – вогнища хронічної інфекції; ПТСР – посттравматичний стресовий розлад

Серед екзогенних факторів ризику розвитку
НП серед усіх ВС ЗСУ постійного контингенту
провідними були: тютюнопаління у 116 (77,2%)
осіб та попереднє переохолодження у 32 (88%).
У ВС ЗСУ учасників АТО найбільш
розповсюдженим фактором ризику НП, окрім
умов бойової діяльності (100%), було
тютюнопаління (91,2%). Один фактор ризику
(тютюнопаління) в даній групі хворих
спостерігався тільки у 1 (1,5%) хворого, два
фактори – у 13 (19,1%), три і більше – у 54 (79,4%)
хворих на НП. Тоді як в групі порівняння – один
фактор ризику виявлено у 12 (14,3%) хворих, два
– у 30 (36,6%), три і більше – у 40 (48,7%).
Госпіталізація ВС ЗСУ-учасників АТО,
хворих на НП відбувалась в середньому на
(10,2±2,7) добу, тобто на 27,5% пізніше у
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порівнянні із ВС ЗСУ постійного контингенту,
де хворі на НП були госпіталізовані на (7,4±2,2)
добу від початку захворювання.
У ВС ЗСУ-учасників АТО із НП виявлена
вірогідно вища частота інтоксикаційного
синдрому у (85,3% випадків), сухого кашлю
(66,1%), болю та відчуття дискомфорту у грудях
(63,2%), задишки у спокої (20,5%), ціанозу
(23,1%), вологих хрипів (79,4%) у порівнянні із
ВС ЗСУ постійного контингенту, хворих на
НП. Неспецифічна картина початку
захворювання у вигляді слабкості, нездужання,
головного болю виявлена у 20 (29,4%) хворих
основної групи і у 31 (37,8%) групи порівняння.
Нами проведено аналіз частоти виявлення
критеріїв тяжкого перебігу НП серед ВС ЗСУ,
хворих на НП (табл. 1).
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Таблиця 1
Частота виявлення критеріїв НП тяжкого перебігу в групах хворих при госпіталізації
Критерії

Частота дихання >30 за хв

Основна
група
n=68

Клінічні

36,7

Група
порівняння
n=82

26,8

SаО2<90%

27,9

20,7

ДАТ<60 мм рт.ст.

44,1

51,2

Порушення свідомості

0

0

Позалегеневе вогнище інфекції

0

0

САТ<90 мм рт.ст.
Двочасткове
легень

або

7,4

багаточасткове

ураження 27,9

Анурія

Лейкопенія<4,0 109/л

0

Лабораторні

Креатинін>180 мкмоль/л

0

2,9

Сечовина>15 ммоль/л

0

Також була проведена оцінка важкості
стану ВС ЗСУ із НП при поступленні за шкалою
SMRT- CO (табл. 2). В результаті аналізу

8,7

12,2

0

2,4

0

0

важкості стану за шкалою SMRT-CO хворі із НП
нетяжкого перебігу отримували за шкалою
SMRT-CO від 0 до 1 бала.
Таблиця 2
Оцінка важкості стану ВС ЗСУ із НП при поступленні за шкалою SMRT-CO
Сума балі за шкалою
Основна група
Група порівняння
SMRT-CO
0

n=68

n=82

28

23

12

1
2

10

3

>4

Середнє
(M±m)

16
значення

2

1,54±0,12*
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10
12
0

0,96±0,14

Примітка: *- вірогідність різниці показника між групами (р<0,05).

В основній групі хворих нетяжкий перебіг
НП визначено у 50 (73,5%) пацієнтів, в групі
порівняння – у 70 (85,3%). Тяжкий перебіг НП
визначено у 18 (26,4%) хворих основної групи,
тоді як в групі порівняння – у 12 (14,6%).
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Як видно з таблиці 2, ризик потреби у
респіраторній підтримці і вазопресорах був
вищим у в основній групі хворих – ВС ЗСУучасників АТО (1,54±0,12 проти 0,96±0,14,
р<0,05). Але фактично респіраторної підтримки
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і контроля газового складу крові хворі не
потребували.
Рентгенологічне дослідження у всіх хворих
основної групи виявило таку локалізацію
вогнищево-інфільтративних змін у легенях при
НП: правобічна – 39,7%, лівобічна – 38,2%,
полісегментарна - у 31,5%. Найчастіше
відмічалося ураження нижньої частки – 73,5%
в основній групі і у 80,5% хворих групи
порівняння. Двобічний процес діагностовано
у 22,2% хворих основної групи і всього у 10,9%
хворих групи порівняння (р<0,05). У ВС ЗСУучасників АТО (основна група хворих)
спостерігався вірогідно більший об’єм
ураження легеневої тканини у порівнянні із ВС
ЗСУ постійного контингенту. В основній групі
хворих вірогідно частіше спостерігались
часткові ураження і двобічні ураження. В групі
порівняння переважали форми НП з
ураженням одного сегменту або ураженням
однієї частки легень.

Ускладнення НП спостерігались у 37
(54,4%) хворих основної групи, а в групі
порівняння – у 24 (26,8%) хворих (p<0,01).
Серед життєво небезпечних ускладнень у ВС
ЗСУ-учасників АТО спостерігалась гостра
дихальна недостатність (13,2% випадків),
гострий респіраторний дистрес-синдром –
1,5%, інфекційно-токсичний шок – 1,5%. У
10,3% хворих основної групи розвинувся
ексудативний плеврит, у 4,4 % – гострий
інфекційний міокардит, у 4,4 % – деструкція
легеневої тканини, у 2,9% – кровохаркання, у
4,4% хворих – токсичний гепатит, у 11,8% –
бронхообструктивний синдром. В групі
порівняння домінуючим ускладненням був
бронхообструктивний синдром (13,4%
випадків). Інші ускладнення спостерігались у
вірогідно меншої кількості хворих групи
порівняння: ексудативний плеврит – у 4,9%
хворих, інфекційно-токсичний шок – у 7,3%,
деструкція легеневої тканини – у 1,2% хворих.
Таблиця 3
Частота ускладнень негоспітальної пневмонії в групах хворих

Ускладнення

Основна група,
n=68

n=82

%
11,8

абс.
11

4,4

0

Інфекційно-токсичний шок

3
1

Кровохаркання

Бронхообструктивний синдром

Гостра дихальна недостатністьь

Гострий інфекційний міокардит
Гострий

синдром

респіраторний

Токсичний гепатит
Всього

9

0

0

0

4,4
1,5

1
6

1,2
7,3

2

2,9

0

0

37

54,4*

3

7

2

13,2

%
13,4

0

дистрес- 1

Деструкція легеневої тканини
Ексудативний плеврит

абс
8

Група порівняння,

1,5

10,3
2,9

4

0

0

4,9

0

26,8

Примітка. *- вірогідність різниці показника між групами (р<0,05).
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Висновки
В результаті проведених досліджень нами
встановлені особливості клінічного перебігу НП
у ВС ЗСУ-учасників АТО.
1. Доведено, що на перебіг НП у ВС ЗСУучасників АТО несприятливо впливають:
умови бойової діяльності (100%), наявність
більше трох факторів ризику розвитку НП
(79,4%), висока частота тютюнопаління
(91,2%), вогнищ хронічної інфекції (33,8%),
загострень хронічних захворювань (63,2%), а
також посттравматичні стресові розлади
(13,2%), перенесені травми грудної клітки
(4,4%), пневмоторакс (1,5%).
2. Особливостями клінічного перебігу НП,
що виникла у ВС ЗСУ- учасників АТО у
порівнянні із ВС ЗСУ постійного контингенту
є: виражені і тривалі симптоми інтоксикації у
(85,2±8,2)% проти (58,5±6,9)% хворих;
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збільшення числа випадків двобічного та
полісегментарного ураження легень (52,9%)
проти (32,9%); частий розвиток легеневих і
позалегеневих ускладнень НП – (54,4%) проти
(26,8%).
3. Перебіг НП у ВС ЗСУ учасників АТО у
порівнянні із перебігом НП у ВС ЗСУ постійного
контингенту характеризується більшою
тяжкістю. При оцінці тяжкості НП за шкалою
SMART-CO відмічена більша частота
виявлення НП тяжкого перебігу НП (26,4%) у
ВС ЗСУ-учасників АТО проти 14,6% у ВС ЗСУ
постійного контингенту (p<0,05). Середня сума
балів за шкалою SMRT-CO в групі ВС ЗСУ
учасників АТО складала (1,54±0,12), і була
вірогідно вищою (p<0,05) у порівнянні із
показником у групі ВС ЗСУ постійного
контингенту (0,96±0,14 балів) (p<0,05).
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Вступ. На нинішньому етапі розвитку
медичної науки існує чисельна група
різноманітних діагностичних методів, які
призначені для ранньої та точної діагностики
патологічного процесу в організмі людини [8,
9]. Зусилля лікарів спрямовані на своєчасне
виявлення захворювань та їх ефективне
лікування. Але, незважаючи на стрімкий
розвиток новітніх технологій, на сьогоднішній
день відсутні діагностичні методи, які б
забезпечували стовідсоткову чутливість,
специфічність та точність в постановці діагнозу.
Тому для встановлення діагнозу застосовують
діагностичні методи, які взаємодоповнюють
інформативність один одного, користуючись
принципами
ефективного
вибору
діагностичних зображень в клінічній практиці
[1, 6]. Серед розмаїття діагностичних та
лікувальних методів в медичній діяльності
особливе місце займає ядерна медицина.
Матеріали та методи дослідження. У
статті розглянуто роль ядерної медицини в
клінічній практиці. Описано сучасні методи
40

радіонуклідної діагностики та радіонуклідної
терапії. Розглянуто стан ядерної медицини в
Україні та США.
Результати дослідження та їх обговорення. Ядерна медицина – наука, що вивчає
використання
радіофармацевтичних
препаратів (РФП) з діагностичною та
лікувальною метою. Ядерна медицина включає
в себе радіонуклідну діагностику та
радіонуклідну терапію.
Радіонуклідна діагностика – група методів,
що базуються на дослідженні функціональних і
структурних особливостей органів і систем
організму шляхом реєстрації іонізуючого
випромінювання від введеного в організм
радіоактивного індикатора – РФП.
Методи радіонуклідної діагностики мають
низку переваг над іншими методами
променевої діагностики завдяки можливості
кількісної оцінки процесів, що досліджуються.
Їх чутливість забезпечує розпізнавання патології
на стадії функціональних змін, а достатньо
висока відтворюваність сприяє об’єктивній
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оцінці даних при динамічному спостереженні
(оцінка ефективності лікування, моніторинг
хворих). Ці методи фізіологічні і в більшості
випадків доволі прості у виконанні.
Слід відмітити, що радіофармпрепарати, які
використовують
при
проведенні
радіонуклідного дослідження, представляють
собою мічені радіонуклідами біохімічні сполуки,
які мають певний метаболічний розподіл в
організмі. Наявність в молекулі РФП
радіоактивного атома лише забезпечує
можливість реєстрації випромінювання, а
тропність до того чи іншого органа чи тканини
обумовлена хімічною структурою молекулиносія. Основні джерела отримання
радiонуклiдiв медичного призначення: ядерний
реактор, циклотрон, радiонуклiднi генератори
(як вториннi джерела).
Радіонуклідна діагностика поділяється на
діагностику in vitro та in vivo. Методи in vitro, по
суті, є методами радіоімунологічного аналізу з
використанням 125 І в якості мітки.
Радіоімунологічний аналіз – це метод in vitro
діагностики, який базується на конкурентній
реакції між міченими і неміченими речовинами
(мічений і немічений антигени) за зв’язок зі
специфічною сприймаючою системою –
антитілом. При in vitro діагностиці
(радіоімунологічний
аналіз)
процес
відбувається в пробірці, в яку вносять біологічні
субстрати, найчастіше сироватку крові та
компоненти з відповідних наборів, в тому числі
з радіонуклідною міткою.
Вимірювання радіоактивності біологічних
зразків в пробірці проводиться на спеціальних
лічильниках з подальшою комп’ютерною
обробкою результатів, при цьому отримується
важлива діагностична інформація. При
радіоімунологічному аналізі опромінення
пацієнта відсутнє, а персонал отримує
мінімальне променеве навантаження.
До методів in vitro вдаються з метою
кількісного визначення вмісту гормонів,
пухлинних маркерів, біологічно активних
речовин у сироватці крові або в іншому
біологічному субстраті. Дані методи мають
високу чутливість, специфічність і точність [2].
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Принцип in vivo методів полягає в тому, що
в організм хворого вводять радіоактивну
речовину – радіофармацевтичний препарат,
який вибірково накопичується в різних органах
і тканинах. Це дозволяє отримати діагностичне
зображення або дослідити динаміку
перерозподілу РФП в організмі.
З точки зору специфічності, діагностика in
vivo поділяється на неспецифічну (метаболічну)
та специфічну, яка в свою чергу позділяється
на метаболічну та рецепторну. До
неспецифічної метаболічної радіонуклідної
діагностики відносять загальновідому
остеосцинтиграфію з фосфатами та
фосфонатами, міченими 99mТс (визначення
патологічних змін в кістковій тканині), яка
протягом багатьох десятиліть залишається
лідером серед всіх радіонуклідних досліджень.
Також активно використовують туморотропні
препарати, зокрема 99mТс-МІБІ та 99mТс(V)ДМСА, які спроможні накопичуватись в
патологічній метаболічно активній тканині.
Сучасний діагностичний метод – позитронна
емісійна томографія (ПЕТ) з 18F-ФДГ також
належить до цієї групи.
До
специфічної
метаболічної
радіонуклідної діагностики відноситься
сцинтиграфія щитоподібної залози з Na131І, яка
базується на властивості тиреоїдної тканини
накопичувати йод.
Специфічні
рецепторні
методи
обумовлюють використання антитіл, мічених
тим чи іншим радіонуклідом, для забезпечення
імунологічної специфічності. Це використання
аналогів соматостатинових рецепторів у вигляді
тектротида, депреотида та ін. чи безпосередньо
імуносцинтиграфії. Імуносцинтиграфія – метод
радионуклідної діагностики, якиій базується на
використанні у якості радіофармацевтичних
препаратів моноклональних антитіл, які мічені
радіонуклідами. Це дозволяє не тільки
візуалізувати злоякісні пухлин та їх метастази,
але й проводити диференційну діагностику з
доброякісними пухлинами та непухлинними
процесами.
Окрім цього, методи радіонуклідної
діагностики поділяються за функціональним
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призначенням, в залежності від мети
дослідження. Вищезазначена категорія
відноситься до статичних методик, які
дозволяють оцінити розмір та ступінь ураження
органу
чи
тканини,
виявити
місцерозташування об’ємних утворень з
аномальним розподіленням РФП. В той час як
суттєвою перевагою з методів радіонуклідної
діагностики слід відзначити динамічні, які
дозволяють оцінити не тільки наявність
функціонуючої тканини, в певному органі, а й
визначити його функціональну здатність. До
таких найбільш поширених методів відносять
динамічну реносцинтиграфію з використанням
99m
Тс-ДТПА яка інформативна при урологічних
захворюваннях.
Для реєстрації розподілення та
накопичення РФП використовують ядерномедичну апаратуру (гамма-камери, емісійні
комп’ютерні томографи). Емісійна комп’ютерна
томографiя поділяється на однофотонну
емiсiйну комп’ютерну томографiю (ОФЕКТ) та
позитронну емiсiйну томографiю.
Однофотонна емісійна комп’ютерна
томографія і позитронна емісійна томографія
дають можливість отримати пошарову картину
розподілу РФП в органах і тканинах. Завдяки
цьому поліпшується контрастність зображення,
більш надійно виявляються вогнища з
аномальним накопиченням РФП.
Під час проведення ОФЕКТ детектор
гамма-квантів перемiщується навколо
дослiджуваної частини тiла пацієнта, якому
введено необхідний для дослідження
радіофармпрепарат. При цьому використовують
гамма-випромiнюючi РФП, якi пiдбирають
залежно вiд мети та завдання дослiдження. За
допомогою спеціальних алгоритмів отримують
пошарове зображення розподілу РФП шляхом
реконструкції аксіальних, фронтальних,
сагіттальних та навскісних зрізів.
ПЕТ – метод дослiдження функцiонального
стану тканин органiзму за допомогою
радiонуклiдiв, що випромiнюють позитрони.
Випромінюючись з атома, кожен позитрон
взаємодiє з електроном, внаслiдок чого
вiдбувається анiгiляцiя – обидвi частинки
42

зникають, натомiсть виникають 2 гаммакванти, якi розлiтаються в протилежних
напрямках. Одночасна реєстрацiя двох гаммаквантiв, що виникли пiд час анiгiляцiї, свiдчить
про взаємодію позитрона та електрона на
уявній прямій, яка з’єднує 2 точки детекцiї. ПЕТ
– унiкальний метод радiонуклiдного
дослiдження, який дозволяє за допомогою
позитронного випромiнювача діагностувати
пухлини, вивчати метаболічні процеси,
отримувати точнi вiдомостi про локалiзацiю
РФП в органiзмi i розраховувати різні показники
в будь-якому об’ємi тканини [7].
Останнім часом ця галузь має високу
популярність в загальній клінічній практиці
західних країн, завдяки технологічному прогресу
та створенню гібридних систем з можливостю
суміщення зображень різних модальностей.
Створені комбіновані апарати ОФЕКТ/КТ
(комбінація однофотонного емiсiйного
комп’ютерного томографа та комп’ютерного
томографа), ПЕТ/КТ (комбінація позитронного
емісійного томографа та комп’ютерного
томографа),
ПЕТ/МРТ
(комбінація
позитронного емісійного томографа та
магнітно-резонансного томографа), ОФЕКТ/
ПЕТ/КТ (комбінація однофотонного емiсiйного
комп’ютерного томографа, позитронного
емісійного томографа та комп’ютерного
томографа).
При дослідженні хворих використання
гібридних технологій дає можливість на тлі
анатомічних
структур
отримувати
функціональні зображення. Чутливість і
специфічність ОФЕКТ та ПЕТ покращується
шляхом кореляції з морфологічним
діагностичним методом КТ.
Завдяки інтегруванню найсучасніших
модулів ОФЕКТ, ПЕТ, КТ та МРТ,
мультимодальні системи призначені для
використання в різних галузях клінічної
медицини. Треба відзначити, що радіонуклідні
методи більш розповсюджені в онкологічній
практиці, але в США та Європі дуже
актуальними є радіонуклідні дослідження в
кардіологічній,
урологічній
та
ендокринологічній практиці. Все це створює
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значні можливості як сучасних, так і майбутніх
очікувань щодо можливостей ядерної
медицини, забезпечуючи одночасну оцінку
при отриманні молекулярної інформації в
поєднанні з точною анатомічною деталізацією.
Застосування цих високих технологій дозволяє
своєчасно визначити функціональні та
морфологічні зміни в організмі людини, що
загалом підвищує діагностичну точність
комбінованих досліджень в порівнянні з окремо
проведеними обстеженнями.
Комбінація цих методів дозволяє
визначити більш чітку локалізацію, розмір,
розповсюдження та природу патологічного
процесу в будь-якій частині тіла людини.,
забезпечити ранню та більш точну діагностику,
що відповідно підвищує ефективність
планування лікування, контроль ефективності
лікування, зменшення хірургічних ризиків. Все
це в результаті підвищує якість лікування
пацієнта в цілому. Можливість проведення
різних видів сканування за один підхід зменшує
для пацієнта необхідну кількість візитів у
лікувальній установі, що в свою чергу, підвищує
комфортність медичного обслуговування.
Вищевказані методи діагностики широко
застосовуються в США та Європі. Зокрема, в
США працюють більше 12000 гамма-камер та
ОФЕКТ, 300 ПЕТ-центрів з циклотронами і
модулями синтезу, 1500 відділень, оснащених
ПЕТ та ПЕТ/КТ, які використовують
позитронвипромінюючі РФП. Один ПЕТ
приходиться менше ніж на 200 тис. населення
(оптимально – 1 на 1 млн. населення). Більше
3000 спеціалістів в області ядерної медицини
працюють в лікувально-діагностичних
закладах. Щорічно проводять більше 13 млн.
досліджень з використанням РФП та 100 млн.
лабораторних тестів (радіоімунологічний
аналіз).
Методи
ядерної
медицини
використовуються більш ніж в 50 країнах світу.
Світовий ринок РФП складає більше 4,5 млрд.
доларів на рік. На потреби ядерної медицини
припадає 50% річного виробництва
радіонуклідів в світі. Світове виробництво та
споживання РФП зростають щорічно на 10ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)
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15%. Очікується подальше зростання ринку
РФП за рахунок збільшення кількості досліджень
та за рахунок появи нових більш ефективних
РФП. В світовій практиці використовується біля
130 радіодіагностичних методів in vivo та велика
кількість наборів для РІА.
На жаль, в Україні ядерно-медична
апаратура експертного класу є тільки в Києві,
Львові, Кропивницькому, Івано-Франківську. В
Києві розміщені 2 ПЕТ-центри з ПЕТ/КТ
сканерами, циклотронами і модулями синтезу
(Всеукраїнський центр радіохірургії Клінічної
лікарні «Феофанія», та Центр ядерної медицини
Київського міського клінічного онкологічного
центру). В Лікарні сучасної онкологічної
допомого (ЛІСОД) встановлено ПЕТ/КТ
сканер,
який
забезпечується
позитронвипромінюючими РФП за сателітною
схемою.
В
Національній
дитячій
спеціалізованій лікарні «ОХМАТДИТ»
змонтовано та очікується введення в
експлуатацію гібридного аппарату з 3
модальностями ОФЕКТ/ПЕТ/КТ.
Ще одним із розділів ядерної медицини є
радіонуклідна терапія онкологічних
захворювань [4, 5]. Лікувальний ефект
досягається за рахунок б та в випромінення
радіонуклідів, якими мічені відповідні
радіофармпрепарати. На сьогоднішній час, себе
вдало
зарекомендувала
терапія
високодиференційованого раку щитоподібної
залози з використанням Na 131І, лікування
множинних метастазів в скелет за допомогою
остеотропних РФП. Одними з перших РФП,
які використовували для лікування метастазів
у кістки були 32Р-ортофосфат натрію та 89Srхлорид, які є чистими в-випромінювачами.
Потім тенденція лікування змінилась в
напрямку впровадження змішаних джерел
іонізуючого випромінення (та ), що дозволяє
додатково спостерігати розподілення
терапевтичного препарату на гамма-камері,
наприклад 153 Sm, 188 Re, 186 Re, 177 Lu. На
сучасному етапі радіонуклідної терапії широко
впроваджують та використовують РФП з бвипроміненням, за рахунок меншої
пошкоджуючої дії здорової тканини. Прикладом
43
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є 223 Ra-хлорид; вже випробуваний та
впроваджений в клінічну практику 155Ас, який
є комбінованим випромінювачем  та .
Підготовка фахівців з ядерної медицини в
Україні
(спеціалізація,
тематичне
удосконалення) проводиться на кафедрі ядерної
медицини, радіаційної онкології та радіаційної
безпеки Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.
Враховуючи інтеграцію України в єдиний
європейський простір, необхідність
порозуміння між лікарями та науковцями
України та інших країн, бажання іноземних
громадян навчатися в академії відповідно до
номенклатури світових та європейських
спеціальностей як за назвою так і змістом,
підтримку Асоціації радіологів України,
Українського товариства фахівців з ядерної
медицини щодо приведення номенклатури
лікарських спеціальностей до європейських та
світових стандартів, кафедру радіології в 2018
році було перейменовано на кафедру ядерної
медицини, радіаційної онкології та радіаційної
безпеки. Наступний важливий крок – це
приведення номенклатури лікарських
спеціальностей в Україні у відповідність до
європейських [3]. Триває робота в цьому
напрямі як зі сторони експертів МОЗ України,
так і зі сторони профільних асоціацій.
Створені асоціації та товариства фахівців
з ядерної медицини. Зокрема, в США: Society
of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
(SNMMI) – Товариство ядерної медицини та
молекулярних зображень. Товариство створено
в 1964 р. в Рестоні, штат Вірджинія. В Європі:
European Association of Nuclear Medicine (EANM)
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Висновки
Все вищесказане свідчить про стрімкий
розвиток ядерної медицини в світі. Йде
розробка нових, більш специфічних РФП, як для
діагностики, так і для лікування. Для зменшення
променевого навантаження застосовують
короткоживучі та ультракороткоживучі
радіонукліди.
Розробляються
та
впроваджуються в медичну практику гібридні
установки для точної діагностики захворювань
на ранньому етапі розвитку патологічного
процесу.
В Україні необхідне подальше активне
впровадження методів радіонуклідної
діагностики та радіонуклідної терапії,
оснащення лікувально-профілактичних закладів
сучасною ядерно-медичною апаратурою, в
тому числі гібридними системами.
Сподіваємось на більш активний розвиток
ядерної медицини в нашій країні та більш
активне впровадження в загальноклінічну
практику, що буде спонукати до закупівлі
сучасної апаратури з високими діагностичними
можливостями
та
сучасних
радіофармпрепаратів. Це дасть можливість
покращити ефективність діагностики
захворювань, досягти кращих результатів
лікування та призведе до покращення якості
життя пацієнтів.
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ХАРЧУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПОРІВНЯЛЬНА
ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПАЙКІВ
М.П. Гуліч, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторією профілактики
аліментарно-залежних захворювань ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва”
НАМН України
Ю.М. Депутат, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, провідний
науковий співробітник НДВ (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту
проблем військової медицини Української військово-медичної академії
Л.С. Любарська, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії
профілактики аліментарно-залежних захворювань ДУ “Інститут громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва” НАМН України
Резюме. Мета: вивчення харчування військовослужбовців ЗС України в умовах бойових дій
за рахунок норм харчування №10 і №15, а також проведення порівняльної оцінки цих норм з
урахуванням точки зору самих військовослужбовців.
Методи дослідження: проведено соціологічне опитування особового складу ЗС України в
зоні проведення ООС на території Донецької та Луганської областей з оцінки індивідуальних
пайків (норма № 10 і норма № 15) і зручності їх використання. Кількість опитаних в 2015-2016
рр склало 287 чоловік, в 2017-2018 рр - 240 військовослужбовців. Вивчалися: оцінка упаковки
щодо перенесення і відкривання пайків, асортименту страв і продуктів в пайках, смакових якостей
страв і продуктів, дані про можливість споживання страв в розігрітому вигляді. Методи:
соціологічний, гігієнічний, статистичний. Проведено порівняльну оцінку вітчизняних
індивідуальних пайків за нормою № 10 і нормі № 15.
Результати. За оцінкою військовослужбовців добовий польовий набір продуктів - норма №15
має безумовні переваги перед звичайним набором сухих продуктів за нормою №10 за рахунок
наявності готових до вживання перших і других страв, поліпшення смакових властивостей і
різноманітності цих страв, а також асортименту продуктів. Респонденти також відзначили
ряд істотних недоліків норми №15, що стосується порушень герметичності реторт-упаковки
за рахунок проколів або дефектів запаювання швів упаковки і нетривалого терміну зберігання від 10 до 18 місяців.
Висновок: Отримані результати свідчать про необхідність подальшого удосконалення
герметичності реторт-упаковки, відпрацювання термінів стерилізації та подовження термінів
зберігання готових до вживання страв у реторт-упаковці а також пошуку нових сучасних
упаковок для індивідуальних бойових пайків військовослужбовців ЗС України.
Ключові слова: соціологічне опитування, індивідуальні пайки, норма №10, норма №15,
реторт-упаковка, оцінка смакових якостей, оцінка упаковки.

Вступ. У будь-якій армії світу харчування
військовослужбовців в польових умовах або під
час виконання спеціальних завдань з відривом
від баз постачання має велике значення для
підтримки боєздатності та формуванні стійкого
соціально-психологічного стану військ.
У випадку, коли неможливо забезпечити
військовослужбовців гарячою їжею при
виконанні ними бойових операцій у відриві від
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пунктів постійної дислокації, питання
безперебійного продовольчого забезпечення
військ набуває надзвичайного значення. В таких
випадках незамінним елементом в забезпеченні
особового складу є індивідуальні продовольчі
пайки (т.з. сухий пайок), які найчастіше
формуються з розрахунку на харчування одного
військовослужбовця на одну добу при виконанні
бойових завдань у відриві від своїх підрозділів.
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

З метою своєчасного та безперебійного
харчування особового складу ЗС України, в
умовах неможливості забезпечення гарячим
харчування, використовуються повсякденні
індивідуальні пайки: повсякденний набір сухих
продуктів за нормою №10 та добовий польовий
набір продуктів за нормою №15. Ці норми
передбачені Постановою Кабінету міністрів
України від 29 березня 2002 р. № 426 «Про
норми харчування військовослужбовців
Збройних Сил України та інших військових
формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту
та Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації» (зі змінами) [1].
Норма №10 – повсякденний набір сухих
продуктів комплектується з використанням
концентратів і консервів (м’ясних та м’ясорослинних) і розрахований на використання не
більше 3-5 діб.
З 2017 року на забезпечення ЗС України,
було прийнято добовий польовий набір
продуктів - норма № 15. Ця норма складається
з 14 різних варіантів раціонів харчування в
реторт-упаковках, якою передбачено порційну
видачу сніданку, обіду і вечері у вигляді готових
до споживання перших та других страв [ 3 ].
Впровадження добових польових наборів
продуктів за нормою № 15 на базі готових
перших та других страв у реторт-упаковці
безумовно є кроком вперед, що викликає
схвалення і підтримку.
Однак, наразі вдосконалення забезпечення
харчуванням військовослужбовців в умовах
бойових операцій під час проведення операції
об’єднаних сил (ООС) полягає в подальшому
більш точному нормуванні енергетичної та
харчової цінності раціонів відповідно до
енерговитрат військових, пошуку нових
способів консервування, зберігання та
пакування індивідуальних харчових раціонів,
призначених для споживання в умовах відриву
від військових частин.
Метою дослідження стало: вивчення
харчування військовослужбовців ЗС України в
умовах бойових дій за рахунок норми №10 і
норми №15 та проведення порівняльної
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оцінки цих норм з урахуванням точки зору
самих військовослужбовців.
Матеріали та методи дослідження. Було
проведено соціологічне дослідження за
допомогою анкетно-опитувального методу з
вивчення думки військовослужбовців ЗС
України в зоні проведення ООС на території
Донецької та Луганської областей щодо оцінки
якості індивідуальних пайків (норма № 10 і
норма № 15) та зручності їх використання.
Дослідження проводилося на основі
стандартизованого опитування. Як і в
попередніх дослідженнях, була використана
анкета розроблена фахівцями Науководослідного інституту проблем військової
медицини Української військово-медичної
академії [2]. Військовослужбовці оцінювали
якість індивідуальних пайків, зручність
упаковки та зручність використання всіх
складових пайків, надавши відповіді на коло
запитань. Анкета мала самостійні блоки
питань: дані про респондента, оцінку
упакування щодо перенесення та відкривання
пайків, оцінку асортименту страв і продуктів в
пайках, оцінку смакових якостей страв і
продуктів, дані щодо можливості споживання
страв в розігрітому вигляді та порівняльну
оцінку вітчизняних пайків.
За період 2015-2016 років було роздано,
отримано та проаналізовано 287 анкет, які
заповнювалися бійцями ретроспективно під
час перебування їх на лікуванні чи реабілітації
у військовому шпиталі [2]. З метою проведення
порівняльної оцінки норм №10 і №15 в 20172018 рр. аналогічним способом отримано і
проаналізовано 240 заповнених бійцями анкет.
В опитуванні приймали участь
військовослужбовці, які перебували на
визначених лініях розмежування в зоні
проведення ООС, в тому числі і на позиціях
безпосереднього зіткнення з противником. Така
дислокація обумовлює особливості в організації
харчування особового складу, в першу чергу
через складнощі або часто й неможливість
централізованого постачання приготованої їжі.
Всім військовослужбовцям, які приймали
участь в опитуванні були роздані анкети, які
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Результати дослідження та їх обговорення. Проведена порівняльна оцінка
індивідуальних пайків (норми №10 і №15).
Склад норми №10 і норми №15 представлені
в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Норма № 10 - повсякденний набір сухих продуктів

супроводжувалися детальним інструктажем з
акцентуванням уваги на необхідності
максимально точного їх заповнення. Отримані
анкетні дані опрацьовували за допомогою
традиційних методів статистики [4].
Найменування продукту

Галети з борошна пшеничного першого сорту

Кількість на одну людину на
добу, грамів
300

Консерви м'ясні (сніданки м'ясні вищого сорту)

325

Консерви м'ясо-рослинні (каші з м'ясом в асортименті)

650

Цукор

90

Консерви м'ясні (паштети печінкові)

100

Мед натуральний

40

Кава розчинна

2

Чай чорний натуральний

4

Серветки гігієнічні, штук

3

Серветки паперові, штук

3

Енергетична цінність сухого пайку за нормою №10 складає 3800 ккал.
Норма № 15 - добовий польовий набір продуктів

Таблиця 2

Найменування продукту

Раціон сніданку/ Раціон обіду, Кількість на одну
вечері, грамів
грамів
людину на добу,
грамів
Галети з борошна пшеничного першого
50/50
50
150
сорту
Сухарі з борошна пшеничного першого
0/50
50
100
сорту або з борошна житнього оббивного
Готова до вживання перша страва
500
500
(борщ з м’ясом або супи з м’ясом в
асортименті) в реторт-упаковці
Готова до вживання друга страва (каші
350/350
350
1050
з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті)
в реторт-упаковці
Кава розчинна
2/0
2
Чай
0/2
2
4
Цукор
10/10
10
30
Мед натуральний
0/20
20
Джем фруктовий (в асортименті)
20
20
Перець чорний мелений
0,3
0,3
Сіль
1/1
1
3
Ложка столова пластикова одноразова,
1/1
1
3
штук
Серветка паперова, штук
1/1
1
3
Серветка гігієнічна волога, штук
1/1
1
3
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Крім вказаного, передбачено посилений
варіант норми №15 для військовослужбовців
- учасників ООС , в якому понад норму
додається: 30 г сухофруктів (в асортименті), 35
г шоколаду чорного (какао не менше 56%),
одна гумка жувальна, один безполуменевий
нагрівач їжі - до раціону сніданку; одна гумка
жувальна, один безполуменевий нагрівач їжі
- до раціону обіду; 200 г готової до вживання
м’ясної страви (м’ясо тушковане яловичини
вищого сорту, м’ясо тушковане свинини
безсортове) в реторт-упаковці, одна гумка
жувальна, один безполуменевий нагрівач їжі,
2 г кави розчинної, 10 г цукру - до раціону
вечері [ 1 ].
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В нормі № 15 калорійність добового
польового набору продуктів складає 3500
калорій. В посиленому варіанті норми № 15
для учасників ООС, які безпосередньо беруть
участь в бойових діях, калорійність збільшена
на 600 ккал і становить 4100 ккал
Одним із головних критеріїв оцінки пайків є
рівень задоволеності військовослужбовцями
такими складовими як упакування пайків, а саме
герметичність, зручність перенесення та
відкривання, асортимент і смакові якості страв і
продуктів та за можливістю споживання страв в
розігрітому вигляді. Нами було проаналізовано та
порівняно відповіді респондентів саме щодо цих
питань. Результати аналізу представлені в табл. 1.

Таблиця 3
Результати порівняльної оцінки військовослужбовцями норм №10 і №15

Критерій
оцінки

Зручність
перенесення
упаковки
Зручність
відкривання
упаковки
Оцінка
асортименту
Оцінка
смакових
якостей

Вкрай
Незадовільна, % Задовільна, %
незадовільна,%
Норма Норма Норма Норма Норма Норма
№10
№15
№10
№15
№10
№15

Добра, %

Відмінна, %

Норма
№10

Норма
№15

Норма
№10

Норма
№15

7,4

2,4

21,8

4,6

31,3

22,6

13,4

3,6

16,4

6,5

28,2

15,8

26,9

47,7

14,2

26,4

20,6

1,2

35,6

3,6

28,0

13,7

14,2

41,1

1,6

40,4

34,1

2,4

29,6

3,6

24,5

19,9

10,6

51,4

1,2

22,7

Встановлено, що найбільшу кількість
негативних оцінок, щодо зручності перенесення
упаковки, надано повсякденному набору сухих
продуктів за нормою № 10 (60,5%), тоді як
негативна оцінка добового польового набору
продуктів (норма №15) становила 29,6%. Проте
цей відсоток негативних відповідей також
досить значний.
Що стосується зручності відкривання
упаковки обох видів пайків, то 74,1%
респондентів вважають, що упаковка пайка за
нормою № 15 зручна для відкриття, про старий
пайок такої ж думки 41,1% військовослужбовців.
Однак, до упаковки норми №15 є серйозні
нарікання військових відносно порушень
герметичності реторт-упаковки з першими і
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35,3

48,5

4,2

21,9

другими стравами за рахунок проколів або
дефектів запаювання з подальшим бомбажем і
псуванням страв. Випадки псування консервів
внаслідок бомбажу частіше спостерігаються
влітку. Також для норми №15 характерним є
нетривалий термін зберігання - лише від 10 до
18 місяців, залежно від виробника.
Щодо оцінки асортименту продуктів за
нормою
№10,
то
лише
15,8%
військовослужбовців надали високу оцінку
різноманітності продуктів.
Асортимент продуктів у добовому
польовому наборі продуктів за нормою №15
отримав позитивні оцінки у 81,5% опитаних.
При опитуванні військовослужбовців,
щодо смакових якостей продуктів у пайках, то
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74,1% опитаних високо оцінили смакові
властивості готових страв норми № 15, а пайка
старого зразка лише 11,8%.
Таким чином, добовий польовий набір
продуктів – норма № 15, отримав значно більше
схвальних відгуків респондентів за всіма
позиціями. Проте, не дивлячись, що він вже
другий рік перебуває на забезпеченні ЗС України
і призначений для використання, в першу чергу,
в зоні проведення ООС, однак до цих пір є
малодоступним для споживання. Так, із числа
опитаних, лише близько 32% споживали його.
Натомість в зоні ООС широко застосовується
пайок старого зразка – норма № 10.
Згідно нормативних документів консерви
перед вживанням потребують розігрівання.
Тому необхідно було проаналізувати, яким
чином військовослужбовці розігрівали
консерви сухого пайку (норма № 10) та
упаковані готові страви норми №15.
Що стосується норми №10, то найбільша
кількість опитаних військовослужбовців - 51,4 %
споживали їжу в холодному вигляді, 42,2 %
військовослужбовців споживали їжу, розігрітою
на відкритому вогні , а 6,4% із них користувалися
електроприладами. Штатним розігрівачем ніхто
не користувався. Це свідчить про те, що його не
було взагалі. Однак, Постановою Кабміну № 426
до норми № 10 передбачено видавати один
розігрівач портативний, 60 грамів сухого пального
(уротропін технічний), та шість штук сірників
вітро- водостійких або одну коробку сірників
звичайних.
Відносно розігріву готових страв за
нормою №15, то лише 14,1% опитаних вказали,
що споживали їжу після розігріву її
безполум’яним розігрівачем. На нашу думку, це
пояснюється тим, що комплектування
безполум’яним розігрівачем передбачено лише
у варіанті посиленого польового добового
набору продуктів.
Майже
60%
використовували різні варіанти підігріву їжі.
Нажаль, аж 25,9% опитаних вказали, що були
змушені споживати страви з пайку за нормою
№15 в холодному вигляді.
Таким чином, отримані данні дають змогу
стверджувати, що сухий пайок за нормою №10
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жорстко уніфікований і комплектується
виключно концентратами і консервами.
Суттєвим недоліком харчування військових
сухим пайком за нормою №10 є одноманітність
та відсутність гарячої їжі, що може негативно
відбиватися
на
стані
здоров’я
військовослужбовців.
Перевагу норми № 15, перш за все,
визначають готові до вживання перші та другі
страви та нова полегшена, в порівнянні з
бляшаними банками, упаковка - реторт-пакет
для зберігання готових перших та других страв.
Однак, випадки порушення герметичності
реторт-пакетів з першими і другими стравами
свідчать про необхідність подальших пошуків
сучасних більш надійних щодо герметичності
упаковок та термінів зберігання їжі в них, так як,
залежно від виробника, термін зберігання
готових страв в реторт-пакетах складає лише від
10 до 18 місяців. Це не відповідає стандартам
НАТО, якими передбачено термін зберігання
протягом 24 місяців при температурі повітря
оточуючого середовища не більше 25°С [5].
На наш погляд, порушення герметичності
реторт-пакету може відбуватися за таких умов:
- відсутність прошарку нейлону в складі плівки,
що призводить до проколів реторт - пакету; низька якість верхнього зварного шва пакету; попадання під шов жиру або шматочків
продукту. Крім того, псування готових страв з
розвитком бомбажу упаковки може
спричинити недостатньо опрацьований або
порушений режим стерилізації.
Беручи до уваги ці данні необхідно
усвідомлювати, що запровадження нових
стандартів індивідуального пайка має
гарантувати, перш за все, підвищення
безпечності та якості їжі, а не стати простою
заміною упаковки з жерстяної банки на ретортпакет.
Для потреб армії не можна розраховувати
тільки на один вид упаковки (реторт-пакети).
Тим більше, що існує багато інших упаковок,
які можна використовувати для пакування
готових перших і других страв.
Так, на забезпеченні багатьох армій світу
використовуються різні види упаковки.
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Наприклад, на даний час широкого
застосування набула ламістерна упаковка. В
неї упаковують харчові продукти
індивідуального бойового пайку в арміях
Італії, Америки, Франції, Росії, Канади,
Ізраїлю, Фінляндії та інших. Гарантований
термін зберігання продуктів більше 24
місяців, що відповідає вимогам стандартів
НАТО.
Наразі вчені різних країн безперервно
пр ацюють н ад упаковкою, склад ом
індивідуальних пайків і тривалістю їх
зберігання. Так, у Канаді і США кожні три
роки з пайків, або прибирають, або додають
нові інгредієнти, які сприяють подовженню
терміну зберігання. Наприклад, сендвічі, які
їдя ть амери канські солд ати, можуть
зберігатися два роки завдяки зниженню
рівня pH в упаковці за рахунок певних
речовин в п акет иках , що поглинають
кисень.
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Резюме. У статті досліджено та проведено аналіз медико-санітарних наслідків під час
ведення антитерористичної операції на теренах Донецької та Луганської областей, сучасних
локальних конфліктів та надзвичайних ситуацій на Україні та світі. Так у громадянській війні в
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санітарних та безповоротних втрат серед мирного населення значно перевищують втрати
особового складу військ протиборчих сторін. На даний час в порівнянні з війнами ХХ-го століття
значних змін набула структура санітарних та безповоротних втрат серед населення і військ,
яка характеризується відносним збільшенням частки більш тяжких поєднаних пошкоджень
внаслідок впливу новітніх засобів ураження в результаті застосування високоточної зброї, зброї
об’ємного вибуху та мінно-вибухових боєприпасів.
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Вступ. Досвід останніх міжнародних
воєнних конфліктів свідчить про зростання ролі
сучасного медичного захисту як особового
складу військ під час підготовки та ведення
бойових дій, а також мирного населення в
процесі ліквідації їх наслідків [1, 15]. Так, на
основі досвіду воєнного конфлікту в Сирії
можна констатувати, що санітарні та
безповоротні втрати особового складу військ
та населення є результатом застосування не
тільки вогнепальної зброї, а й засобів хімічної
зброї, не можна виключити в даному конфлікті
і застосування інших видів зброї масового
ураження.
Яскравим прикладом посягання на
державний суверенітет, цілісність державних
рубежів та територію сусідньої держави є анексія
Автономної Республіки Крим та загарбницькі дії
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РФ в Донецькій та Луганській областях.
Зважаючи на непередбачуваність розвитку подій
в зоні антитерористичної операції на Донбасі,
зміст якої згідно з новим чинним законодавчим
актом є «забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації в Донецькій і Луганській
областях» [3], на перший план виходять
проблеми організації медичного забезпечення і
в першу чергу лікувально-евакуаційних заходів
під час ліквідації наслідків застосування
сепаратистами заборонених видів зброї. Як
свідчать події в зоні АТО протягом 2017 року
Мінські Угоди для бойовиків «Донецької та
Луганської Народних Республік» були не
обов’язковими до виконання.
Водночас необхідно відмітити, що
протягом майже 4-х років ведення бойових дій
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організація медичного забезпечення
використала майже весь арсенал потенційних
можливостей щодо його поліпшення, а саме
весь особовий склад військ не на словах а на
ділі отримав практичні навики і теоретичні
знання щодо надання само і взаємодопомоги
(домедичної допомоги) відповідно до
стандартів НАТО та отримав Аптечки
індивідуальні нового зразка. На озброєння
медичної служби військової ланки надійшли
броньовані транспортери переднього краю на
базі БТЛБ (багатоцільовий тягач легкий
броньований), особовий склад медичної
служби військової ланки набув досвід організації
надання медичної допомоги починаючи від
поля бою до етапів медичної евакуації.
Підвищився рівень професійної підготовки
лікарів та середнього медичного персоналу
госпітальної ланки, що знайшло своє реальне
відображення в наслідках надання медичної
допомоги на етапах медичної евакуації, а також
на виходах лікування поранених та хворих
військовослужбовців та цивільного населення.
Найновітніші зразки звичайної летальної
оборонної та наступальної зброї та військової
техніки за своїми тактико-технічними
характеристиками та наслідками їх
застосування мало чим відрізняються від
зразків зброї масового знищення при
застосуванні в тактичних масштабах, що
гіпотетично є потенційною загрозою і для
України.
Якщо врахувати те, що можливості наявної
системи охорони здоров’я в зоні АТО та
Операції об’єднаних сил (ООС) поблизу лінії
розмежування з об’єктивних причин є не
зовсім достатніми, то виникає нагальна потреба
до залучення формувань служби медицини
катастроф, яка має на сьогодні достатній досвід
з прийому великої кількості постраждалих,
умілого їх сортування та надання
спеціалізованої медичної допомоги населенню
на досвіді неодноразових виїздів для ліквідації
надзвичайних ситуацій в нашій країні та за
рубежем [1, 15].
Враховуючи, що використання сучасних
зразків зброї, застосування нових форм і методів
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ведення війни примушує здійснювати пошук
більш оптимальних варіантів вирішення
проблеми захисту як особового складу військ
так і населення від уразливих факторів воєнних
дій які б відповідали вимогам світових
стандартів та сьогодення при цьому
використовуючи
досвід
медичного
забезпечення і особливо його найбільш вагомої
складової
-лікувально-евакуаційного
забезпечення війн і локальних конфліктів ХХ
та ХХІ століть [2] є актуальним вивчення та
визначення характеру, структури медикосанітарних наслідків сучасних воєнних дій,
наукове обґрунтування та розробка
організаційних і клініко-організаційних
принципів створення, функціонування системи
медичного захисту населення України в
особливий період воєнного часу.
Мета роботи: вивчення та визначення
характеру, структури медико-санітарних
наслідків сучасних воєнних дій, наукове
обґрунтування та розробка організаційних і
клініко-організаційних принципів створення,
функціонування системи медичного захисту
населення України в особливий період
воєнного часу.
Матеріали та методи дослідження.
Проведений аналіз джерел наукової інформації,
бази нормативно-правової документації,
представленої у відкритому доступі, щодо
заходів медичного захисту та медичного
забезпечення мирного населення в особливий
період воєнного часу в країнах СНД, США й
окремих країнах Євросоюзу [6]. Проведений
науковий аналіз відкритих і спеціальних джерел
інформації дає можливість опрацювати та
змоделювати окремі положення медичного
захисту населення в Україні. Методи
дослідження: історичний, бібліографічний.
Результати дослідження та їх обговорення. Поява нових видів зброї, збільшення її
вражаючої дії призвела до різкого збільшення
бойових втрат військ, не дивлячись на те, що і
тактика ведення бойових дій теж докорінно
змінилася. Так, втрати російської армії в війнах
ХVІІ ст. дорівнювали 126 тис. осіб, в ХVІІІ ст.
становили 534 тис. осіб, в ХІХ ст. - 432 тис.
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осіб, а лише за 18 років ХХ ст. /російськояпонська і перша світова війни/ загальні втрати
російської армії були рівними 4 млн. 267 тис.
осіб.
За результатами досліджень, проведених
центром
по
вивченню
проблем
народонаселення, загальні прямі втрати /
безпосередньо від бойових дій/ радянського
народу в війні 1941-1945 років оцінюються в
27 млн. осіб.
В умовах практично повного використання
людських ресурсів у війні і значних втрат
особового складу, основним джерелом
поповнення збройних сил стають поранені і
хворі воїни, які одужали. Так, військовомедична служба, в війні 1941-1945 років, з 20
млн. 271 тис. поранених повернула в стрій 13 млн. 319 тис. осіб, що становить 72,3%; з 3
млн. 47 тис. хворих повернула в стрій 2 млн.
760 тис. осіб - що становить 90,6% [7, 8].
Наявність на озброєнні сучасних армій
різноманітних засобів зброї боротьби та постійне
збільшення їх можливостей, зумовлює складний,
високо-маневрений, та винищувальний
характер можливих бойових дій.
Велика напруженість, рішучість, значний
просторовий розмах, бойових дій можуть
значно збільшити масштаби втрат та руйнувань
у порівнянні з минулими війнами. Зазначене
вище призведе в свою чергу до того, що
санітарні втрати військ і населення на
територіях ведення бойових дій можуть значно
перевищити ті, що мали місце в минулому.
Можливе застосування противником засобів
масового ураження зумовлять виникнення
ушкоджень, які не зустрічалися раніше.
Основними видами бойових травм, очевидно
будуть опіки, радіаційні та комбіновані
ушкодження, які вимагають складних медичних
втручань [8].
Для забезпечення захисту життя і здоров’я
населення від наслідків надзвичайних ситуацій
(далі НС) соціального та воєнного походження
при бойових діях в особливий період, а також
техногенного та природного характеру в
мирний час, практично в усіх незалежних
державах створені і функціонують системи
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Цивільної оборони (ЦО). Потреба в створенні
ЦО зумовлена катастрофічним зростанням
небезпечних для життя і здоров’я населення
наслідків НС. Так в ході бойових дій XX століття
відносні втрати цивільного населення в десятки
раз збільшились по відношенню до загальних
санітарних втрат. Якщо в роки Першої світової
війни втрати серед цивільного населення
склали 5 % від загальних втрат, в Другу світову
війну – 48 %, у війнах у Кореї вони вже склали
84 %, у В’єтнамі – 90 %, у військових діях у
Чечні (в 1994-1996 рр.) – 95 % від загального
числа санітарних втрат. Така тенденція
продовжується і в XXІ столітті. У світі набув
свого розповсюдження досвід колективного
захисту мирного населення (яскравий приклад
НАТО), а країни, які не входять в ці міждержавні
системи розраховують тільки на власні сили,
створюючи уніфіковані державні системи ЦО.
При виникненні НС організація медичного
забезпечення, надання медичної допомоги
постраждалим та особовому складу підрозділів
ЦО (ЦЗ) покладаються на спеціалізовані
медичні служби Цивільної оборони (МСЦО).
Нами проведений аналітичний огляд
медико-санітарних
утрат
під
час
контртерористичних операцій у Республіці
Чечня Російської Федерації в 1994-1996 рр. та
1999 - 2002 рр. Оцінка медико-санітарних утрат
у результаті бойових дій у Чеченській республіці
була проведена за двома періодами: перша
контртерористична операція в 1994-1996 рр. і
друга контртерористична операція в1999-2002
рр. Медико-санітарні втрати за даними
Міністерства внутрішніх справ Російської
Федерації(далі МВС РФ) в1994-1995 рр. склали
близько 26 тис. осіб, серед яких 2 тис. –
російські військовослужбовці, 10-15 тис. “
бойовики чеченських бандитських формувань,
решта “ мирне населення. Водночас за даними,
приведеними посадовцем Міністерства
оборони РФ (далі МО РФ) генералом В.
Маніловим втрати в 1994-1996 рр. у Чечні
серед військових склали - 3,8 тис. убитими і
майже 18 тис. пораненими,як бачимо, що ці
показники суттєво відрізняються від
попередніх. Більшість російських, так і
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зарубіжних авторів стверджує, що загальна
кількість втрат убитими у першу чеченську
операцію становить від 44,2 до50,7 тис.
військових та мирного населення, при цьому
більше половини цих припадає на мирне
населення [9].
Під час ведення другої антитерористичної
операції з 1 жовтня 1999 р. по грудень 2002 р.
медико-санітарні втрати федеральних збройних
сил і МВС РФ становили 4,7 тис. осіб убитими,
13,0 тис. осіб пораненими та 28 осіб пропали
безвісти. Інші джерела засвідчують, що тільки
МО РФ втратило близько 9 тис.
військовослужбовців, з яких 2,7 тис. були убиті,
6,3 тис. - поранені та 29 - пропали безвісти. За

даними В. Манілова, збройні сили РФ
втратили 2,6 тис. військовослужбовців
убитими та 7,5 тис. - пораненими. Серед
мирного населення медико-санітарні втрати в
порівнянні з першою чеченською війною були
дещо менші та не перевищували 5-6 тис. убитих
і 1-2 тис. поранених. Серед чеченських
збройних формувань за приблизними оцінками
медико-санітарні втрати становили 13-14 тис.
осіб. За офіційною статистикою в 2002 р.
зниклими безвісти вважались 719 людей, серед
яких 623 були військовослужбовцями [9].
Величина та структура медико-санітарних
втрат в локальному конфлікті в Чеченській
республіці представлена в таблиці 1.
Таблиця 1
Медико-санітарні втрати під час контртерористичних операцій в Чеченській республіці
в1994-1996 рр. та 1999 - 2002 рр.
Види втрат
Невідновні
втрати
У т. ч. вбито
Померло від
ран
Пропало
безвісти
Потрапило в
полон
Не бойові
втрати
Санітарні
втрати
У т. числі
захворіло
Поранено,
травмов.
Загальні
втрати

Військовослужбовці
1994-1996 1999-2002
6,2-6,7
4,5-54

Категорії населення
Мирне населення
1994-1996 1999-2002
25,0-30,0
5,5

Бойовики
1999-2002
13,0-14,0

Усього
1994-2002
54,2-61,7

4,5
0,3

4,0-5,0

25,0-30,0
-

4,0
0,5

13,0-14,0
-

50,5-57,5
0,8

1,2

0,05

-

0,2-0,7

-

0,8

0,02

-

-

0,8

-

0,8-0,9

0,2

-

-

-

-

0,2

51,4

13,0

-

1,0-2,0

-

65,4-66,4

35,3

-

-

-

-

35,3

16,1

13,0

-

1,0-2,0

-

30,1-31,1

57,6-58,1

17,5-18,5

25,0-30,0

64-74

13,0-? 14,0

119,6-128,1

-

Згідно даним таблиці 1, загальні втрати РФ
у чеченському конфлікті становлять близько 130
тис. осіб, як зі сторони збройних сил так і
мирного населення та бойовиків.
З метою вивчення та визначення
характеру, структури медико-санітарних
наслідків сучасних воєнних дій нами
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проведений аналітичний огляд медикосанітарних втрат під час ведення бойових дій
у Республіці Ірак. Так, загальна кількість медикосанітарних втрат у Республіці Ірак з моменту
початку війни в березні 2003 по грудень 2011
склала 162 тис. людей, з яких близько 80 % “ це
мирні жителі. Найбільші втрати серед мирного
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населення припадали на 2006-2007 рр., коли
кількість убитими перевищувала 25 тис. осіб.
У період 2007-2011 рр. медико-санітарні втрати
були меншими та не перевищували 4 тис. на
рік. У структурі причин втрат є різною: до 2006
р. домінували вогнепальні поранення, після
2007 р. люди гинули від вибухів мін і бомб.
Втрати американської армії та її союзників
становили 4484 осіб, з яких 1011
військовослужбовців були вбиті, решта “
поранені. При цьому значно зросла кількість
постраждалих, які були не ідентифіковані або
невпізнані родичами. Так, у 2010 р. таких було
888 осіб, а в 2011р. їх кількість становила 1036
осіб. За даними командування коаліційних
військ, 60024 мирних жителя вбиті внаслідок
дії вогнепальної зброї, 37800 – стали жертвами
вибухів, з яких 5648 осіб убиті в результаті
бомбардувувань і обстрілів з мінометів та в
результаті атаки смертників. Установити вік
убитих вдалось у 45779 випадків, причому в
8,54 % випадків постраждалими були діти або
особи до 18 років. За професійною ознакою
найбільш постраждалою категорією є
поліцейські та чиновники місцевих
адміністрацій, серед яких було убито 9019
людей [6].
Нами проведений аналітичний огляд
медико-санітарних втрат під час ведення
сучасних військових дій у Лівії. Так, медикосанітарні втрати найновішого міжнародного
конфлікту в Лівії (2011-2012 рр.) ще не повністю
висвітлені у вільнодоступній і спеціалізованій
літературі. Так, за даними російських видань, у
ході конфлікту загинуло 4145 осіб, 3144 людини
пропало безвісти та більш ніж 1000 - поранені.
За офіційними даними військового
контингенту, вбитими вважаються 23
британські
військовослужбовці,
за
неофіційними -їх 35. Серед збройних сил уряду
Каддафі 2114 людей було вбито, 812 військових
було взято в полон. Тільки з 19 березня по 26
травня 2011 р. від ракет і бомб НАТО було вбито
718 людей і 4067 поранено. За
інформацією,озвученою Послом Ісламської
республіки Іран у Росії Махмудом Саджані ,в
ході лівійської компанії з обох боків утрачено
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близько 40000 осіб. Ще одним фактом, який
підтверджує високі медико-санітарні втрати в
Лівії є використання НАТО касетних бомб,
уразлива дія яких значно перевищує дію
звичайних зарядів [6].
З метою наукового обґрунтування та
розробки організаційних і клінікоорганізаційних принципів створення,
функціонування системи медичного захисту
населення України в особливий період
воєнного часу нами проведений порівняльний
аналіз медико-санітарних втрат сучасних
бойових дій. Порівняння санітарних втрат
військових дій, що висвітлені вище, дозволяє
визначити, що сучасні бойові дії мають певні
особливості,
пов’язані
з
медикогеографічними,
інфраструктурними
особливостями регіону й особливими
характеристиками військових дій. Так, у
Чеченській республіці внаслідок того, що
основні дії велись між двома арміями зі значним
компонентом партизанських дій, значну
кількість
постраждалих
склали
військовослужбовці, частка яких у медикосанітарних втратах становила приблизно 50%.
Причому характер бойових пошкоджень
унаслідок застосування сучасних методів
ведення бою є однаковими як для
військовослужбовців, так і для мирного
населення. Однак потрібно відмітити деяку
різницю в різні періоди чеченського конфлікту.
Так, у першу кампанію в 1994-1996 рр. медикосанітарні втрати мирного населення становили
52%, причому за структурою поранень
переважали
вогнепальні
поранення
високоенергетичною зброєю та наслідки
бомбардувань, що призводило до тяжких
механічних пошкоджень з наявністю
краніального компоненту.
На другому етапі 1999-2005 рр. втрати
військовослужбовців значно перевищують
втрати мирного населення. Так, медикосанітарні втрати мирного населення склали
лише 22-25 % усіх втрат. Потрібно відмітити, що
як серед військовослужбовців, так і серед
мирного населення основною була вибухова
травма. Невідновні втрати серед мирного
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населення були в основному пов’язані з
веденням бойових дій, для яких характерна
механічна травма. Співвідношення невідновних
і відновних втрат значно перевищує серед
військових і складає близько 70 %, що вказує на
недостатній медичний захист населення.
Аналіз даних за медико-санітарними
втратами в Республіці Ірак, де проводилась
фактично «миротворча операція», довів, що
близько 80% втрат припадали на мирне
населення. Якщо під час проведення бойових дій
до 2007 р. основною причиною смерті були
вогнепальні поранення, то після 2007 р.
основною стає вибухова травма. Звертає на себе
увагу той факт, що близько 10 % постраждалих
складали діти та особи до 18 років.
Співвідношення невідновних і відновних втрат
теж має значне перевищення значення показника
серед мирного населення, де невідновні втрати
в 4,26 разів перевищують відновні, а серед
військовослужбовців цей показник склав лише
0,29, що вказує на вкрай недостатній медичний
захист мирного населення [1].
Прикладом сучасної війни є міжнародний
конфлікт у Лівії. За даними спеціальних джерел
інформації, зокрема даних спецслужб Ірану,
медико-санітарні втрати склали 40 тис. осіб, з
яких втрати мирного населення склали близько
32"33 тис. осіб, і лише близько 7 тис. осіб були
військовослужбовцями. Невідновних втрат
серед військовослужбовців було лише 22 %,
причому відношення невідновних і відновних
втрат становило 0,28,тоді ж як серед мирного
населення цей показник становив 0,72. Звертає
на себе увагу характер поранень мирного
населення, які були пов’язані з застосуванням
касетних бомб, високоточних ракет і килимових
бомбардувань. З іншого боку можна
встановити певні загальні характеристики
медико-санітарних втрат у Лівії. Унаслідок того,
що бойові дії велись або в межах, або поблизу
населених пунктів, а також те, що
військовослужбовці діють з певними засобами
захисту, можна вказати, що виявлено:
по-перше, значне перевищення медикосанітарних втрат серед мирного населення над
втратами серед військовослужбовців;
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по-друге, практично еквівалентні
причинні та нозологічні характеристики втрат
як серед мирного населення, так і серед
військовослужбовців. Вище перераховані
особливості вказують на два явища:
неадекватну та непідготовлену систему
медичного захисту до сучасних бойових дій,
зокрема неможливість або недоцільність
евакуації, а також, зважаючи на
мультицентричність осередків бойових дій,
неможливість здійснення етапної системи
медичного захисту населення;
унаслідок застосування сучасних засобів
ураження виникають тяжкі множинні механічні
пошкодження, постраждалі з якими вимагають
екстреної високоспеціалізованої медичної
допомоги.
Аналіз наслідків бойових дій у сучасних
умовах, зокрема структури та медикосанітарних втрат, вказують на неадекватність
діяльності чинної системи медичного захисту
як на теренах колишнього СРСР, так і в інших
регіонах світу.
З метою наукового обґрунтування та
розробки організаційних і клінікоорганізаційних принципів створення,
функціонування системи медичного захисту
населення України в особливий період
воєнного часу нами проведений аналіз медикосанітарних втрат під час ведення гібридної
війни на Донбасі. Так, 17 грудня 2018 року
Президент України Петро Порошенко, в своєму
виступі під час зустрічі з професорськовикладацьким складом та студентським
активом міста Дніпро повідомив, що за час
агресії Російської Федерації на Донбасі Україна
заплатила величезну ціну - 10 тисяч життів
українців, в тому числі 2 914 солдат і офіцерів
віддали життя за те, щоб захистити нашу землю
[10]. Від 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017
року управлінням ООН з прав людини
задокументовано 34 766 постраждалих на
Донбасі, серед них військові, цивільні і члени
збройних груп. Зазначається, що всього за цей
період було вбито 10 225 людей і 24 541
поранено. Про це йдеться у звіті про ситуацію
з правами людини в Україні [16].
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В цій війні більше 24 тисяч військових та
мирного населення отримали поранення.
8 січня 2019 року, прес-служба Міністерства
оборони повідомила, що згідно даних
Кадрового центру Збройних Сил України, у 2018
році на Донбасі в ході бойових дій загинули 119
українських військовослужбовців. «Бойові
безповоротні втрати становлять - 119 осіб; інші
загиблі (померлі) - 104 особи; санітарні - 805
осіб; ушкоджені - 100 осіб», - йдеться в
повідомленні [11].
Непередбачуваність планів та дій
кремлівського
та
сепаратистського
прокремлівського керівництва «Донецької та
Луганської народних республік» свідчить про
непередбачуваність розвитку подій в цьому
регіоні, визначає високий рівень актуальності
питань вивчення досвіду організації медичного
забезпечення
військ
в
процесі
антитерористичної операції та забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій і Луганській областях [3],
І-ї та ІІ-ї світових війн минулого століття та
локальних конфліктів. Необхідно наголосити що
кількість спалахів міжнаціональних,
міжрелігійних та інших конфліктів у різних
куточках світу з кожним роком мають стійку
тенденцію до збільшення. З моменту набуття
означеним Законом чинності Генеральний
штаб Збройних сил України здійснює
всебічне керівництво роботою органів
безпеки та оборони. До них відносяться
Збройні сили України, Служба безпеки
України, Служба зовнішньої розвідки,
Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації, Національна гвардія,
Державна Прикордонна служба, Управління
державної охорони, Державна спецслужба
транспорту, Міністерство внутрішніх справ,
Національна поліція, військова прокуратура.
Очолюваний Генеральним штабом ЗС
України комплекс заходів щодо забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської
Федерації в Донецькій і Луганській областях
отримав назву - Операція об’єднаних сил.
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Вище означений факт засвідчує важливість
готовності як Збройних сил України та силових
міністерств і відомств так і їх медичних служб
до виконання завдань за призначенням.
Безперечним залишається факт, що система
охорони здоров’я нашої Держави теж не
повинна бути осторонь. Все це створює
передумови для завчасної організації чіткої
взаємодії військової та цивільної системи
охорони здоров’я.
Водночас, з метою визначення стратегії
та основних напрямів розвитку медичного
забезпечення Збройних Сил, інших утворених
відповідно до законів України військових
формувань, правоохоронних та розвідувальних
органів, органів спеціального призначення з
правоохоронними функціями під час дії
особливого періоду, надзвичайного стану та
інших кризових ситуацій відповідною
постановою Кабінету міністрів України від
31.10.2018 р. № 910 затверджено Воєнномедичну доктрину України [12].
У випадку розв’язання широкомасштабної
війни доцільно згадати досвід ІІ Світової війни,
а саме з перевірених джерел відомо, що під час
Великої Вітчизняної війни полк за добу бою
втрачав пораненими від 2-3 % до 20-25%
особового складу, причому, санітарні втрати
військ були нерівномірними продовж доби.
Втрати хворими на добу бойових дій
визначалися порівняно невеликими цифрами
і були в середньому 0,08-0,1% від кількості
особового складу. Співвідношення різних
категорій санітарних втрат складали: поранені
- 95-97%, контужені – 2-4%, опечені – 0,5-1%.
Ця структура була більш-менш постійною, а
питома вага санітарних втрат за окремими
категоріями змінювалася незначно.
В сучасних умовах величина і структура
санітарних втрат буде залежати від характеру
та напруженості бойових дій; масштабів і умов
використання сторонами різних видів зброї;
щільності і ступеню захисту військ; кліматогеографічних особливостей місцевості, пори
року, тощо. У зв’язку з цим для правильного
визначення величини і структури санітарних
втрат, необхідно всебічно проаналізувати
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обстановку в кожному конкретному випадку.
Враховуючи високий рівень актуальності
означеного питання, на даний час
створюються та вдосконалюються засоби
захисту особового складу, зокрема, медичні, що
надійно захищатимуть військовослужбовців від
дії вражаючих факторів сучасних видів зброї,
удосконалюється також загальний захист в
результаті чого повинна зрости і «живучість»
військ. Однак, не дивлячись на це, постійний
розвиток засобів ураження призведе, у випадку
війни до виникнення значних санітарних втрат.
У сучасній війні необхідно очікувати суттєві
зміни в розмірах, характері та структурі
санітарних втрат, виникненні нових видів
бойової патології. Рішучий вплив матиме
ракетно-ядерна зброя у випадку її
використання. Вдосконалення засобів
авіаційного та космічного нападу, значне
підвищення надійності та точності ураження
об’єктів за рахунок використання
багатозарядних самонавідних боєголовок
призведуть до значного зростання величини
санітарних втрат.
Значних розмірів можуть набути санітарні
втрати у випадку використання противником
хімічної зброї. При цьому в структурі втрат
будуть
переважати
ураження
фосфорорганічними отруйними речовинами.
Санітарні втрати від хімічної зброї, в разі її
використання, будуть відрізнятися осередками
санітарних втрат та одночасністю виникнення,
значним коливанням кількості уражених в
залежності від ступеня захисту військ, тяжкості
ураження.
Суттєво зростуть, порівняно з минулими
війнами, втрати від звичайних видів зброї. При
цьому збільшиться питома вага тяжких та вкрай
тяжких поранень, опіків, особливо напалмових,
зросте чисельність переломів, уражень
внутрішніх органів тощо. Серед поранених та
хворих з’явиться категорія вкрай тяжких, або і
безнадійних у прогностичному відношенні.
Особливе значення отримає фактор
взаємного збільшення тяжкості поранених при
множинних і перш за все комбінованих
ураженнях. Необхідно обов’язково врахувати
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великий психологічний вплив на особовий
склад використання противником сучасних
видів збройної боротьби. У зв’язку з
зазначеним, в структурі санітарних втрат значне
місце займуть так званні психологічні втрати,
під якими розуміють особовий склад, який
залишився в строю, однак втратив боєздатність
внаслідок дії сильних психо-травмуючих
факторів. Від швидкого виведення саме цих осіб
із стану нервово-психічного шоку, в значній мірі
будуть залежати терміни відновлення
боєздатності частин та з’єднань, що
постраждали від ядерних, хімічних та
напалмових ударів противника. Таким чином,
санітарні втрати військ в умовах сучасної війни
будуть відрізнятися значними розмірами,
складністю та різноманітністю структури,
тяжкістю ураження.
В сучасних умовах спостерігається
тенденція перерозподілу величини і структури
санітарних втрат по елементам бойового
порядку частин та з’єднань. Якщо в ІІ світовій
війні основні санітарні втрати були у
підрозділах, частинах та з’єднаннях І ешелону
бойового порядку оперативної побудови військ
і лише незначна частина (до 10-15%) виникала
у другому ешелоні, то в сучасній війну при
веденні противником повітряно-наземних боїв
та операцій значні санітарні втрати будуть нести
і війська ІІ ешелону оперативної побудови
військ. Їх доля може складати до 30-40% до
загальної чисельності особового складу.
Збільшення розмірів санітарних втрат
зумовлено значно більшими ніж у ІІ світовій війні
можливостями противника щодо застосування
високоточної зброї, боєприпасів об’ємного
вибуху, касетних боєприпасів, а також
безперервним удосконаленням авіаційної,
артилерійської, мінної та стрілецької
вогнепальної зброї. Наприклад, снаряд 155-мм
гаубиці вміщує в себе 11000 убійних елементів
(стріли, кульки, тощо), коли минулої війни снаряд
цього ж калібру вміщував лише 20 осколків.
Аналіз даних, які характеризують структуру
санітарних втрат по видах зброї, що
використовує противник, засобах доставки
боєприпасів до об’єктів ураження, дозволяє
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зробити висновок про те, що до 57%
санітарних втрат буде виникати від уражень
осколковими боєприпасами, а доля поранених
вогнепальною зброєю становитиме до 9,813,8% [13, 14].
Санітарні втрати від запалювальних
сумішей, боєприпасів об’ємного вибуху та
касетно-осколкових снарядів може скласти до
6,3-7,1% до кількості всіх поранених.
Збільшується відсоток потерпілих, які отримали
поранення боєприпасами, що доставлені до

№
пп

Анатомічна
локалізація

1.

Голова,
шия
хребет
Груди
Живіт, черево
Таз
Верхні кінцівки
Нижні кінцівки
Всього:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

цілей розвідувально-ударними (РУК),
розвідувально-вогневими комплексами (РОК)
та авіацією. Так, поранені осколками,
фугасними авіаційними бомбами можуть
скласти 22.7%, боєприпасами об’ємного
вибуху – 10,2%, запалювальною сумішшю – 8%
до загальної кількості поранених.
Структура уражень за їх локалізацією та
лікувально-евакуаційна характеристика
поранень за ступенями тяжкості подані в
таблицях 2,3.
Таблиця 2
Структура уражень в %.
(За даними офіційних джерел).
Арабо-Ізраїльська
війна (1973 р.)

і 15,7
12,2
7,1
3,9
26,3
34,8
100,0

Війна
Демократичній
Республіці
Афганістан
13,3
4,4
7,3
2,8
18,1
22,8
68,7*

в Велика
Вітчизняна
війна
12,1
11,5
7,8
4,2
23,9
40,5
100,0

Примітка:* - не увійшли 8,8% ушкоджень, що віднесені до психічної травми та 22,5% - множинні поранення та опіки.

Лікувально-евакуаційна характеристика за ступенем тяжкості, %.

№
пп

Вид зброї

Ступінь тяжкості поранення
Легкий
середній

тяжкий

1
2

Вогнепальна
Боєприпаси
об’ємного вибуху
Високоточна зброя
Запалювальні суміші

30
45

30
40

15
10

надзвичайно
тяжкий
25
5

20
15

10
55

20
20

50
10

3
4

Всі надані дані середні величини
санітарних втрат відносяться до сучасного
стану різних засобів ураження. Але необхідно
враховувати те, що зброя знаходиться в
постійному розвитку.
Проведений аналіз показників діяльності
закладів охорони здоров’я та медичної служби
в особливий період воєнного часу за умов
бойових дій гібридної війни на Донбасі,
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Таблиця 3

воєнних локальних конфліктів кінця ХХ та
початку ХХІ століття із застосуванням
повітряно-наземних операцій військ яскраво
свідчить про те, що застосування точкових
артилерійських ударів дуже рідко не вражає
місцеве населення. Означений аргумент
потребує докорінної зміни поглядів на
організацію чіткої взаємодії цивільної та
військової системи охорони здоров’я в процесі
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надання медичної допомоги багатьом групам
постраждалих, розробки нових методик
надання екстреної медичної допомоги
постраждалим та обґрунтування використання
сил і засобів Державної служби медицини
катастроф України [4, 5, 15].
Багато країн світу, з розвиненими
технологіями в військовій сфері, проводять
активну роботу по вдосконаленню існуючих і
розробці нових видів зброї. До їх числа
необхідно віднести нейтронну бомбу, лазерну,
інфразвукову, генетичну і етнічну зброю,
боєприпаси об’ємного вибуху, високоточну
зброю, бінарні хімічні боєприпаси,
метеорологічну зброю, магнітні поля тощо.
Подальший розвиток засобів ураження і їх
застосування призведе до відповідних змін
характеру санітарних втрат [13].
Висновки
Виявлено, що результатом цілого ряду
міжнародних нормативно-правових актів ООН
щодо заборони використання у війнах та
локальних конфліктах ядерної, хімічної та
біологічної зброї став бурхливий розвиток
військово-промислових комплексів США, РФ,
КНР, КНДР та інших країн, який
супроводжувався створенням найновітніших
зразків звичайної летальної оборонної та
наступальної зброї та військової техніки. Окрім
того, означені зразки, так би мовити звичайної
летальної зброї, за своїми тактико-технічними
характеристиками та наслідками їх
застосування мало чим відрізняються від
зразків зброї масового знищення при
застосуванні в тактичних масштабах.
Доведено, що постійне зростання
терористичної загрози, яка виникає в різних
кінцях світу, ризики виникнення конфліктів на
міжнаціональному, міжрелігійному підґрунті,
створення могутніх арсеналів зброї масового
ураження у тих чи інших країнах світу є
потенційною загрозою і для України, що
примушує здійснювати пошук більш
Література
1. Реагування на виникнення надзвичайних
ситуацій / під редакцією С. О. Гур’єва. “ Вінниця,
2010.– 415 с.
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оптимальних варіантів вирішення проблеми
захисту як особового складу військ так і
населення від уразливих факторів воєнних дій
які б відповідали вимогам світових стандартів
та сьогодення.
Запропоновано, що планування та
організація медичного забезпечення населення
підчас проведення заходів цивільного захисту
у воєнний час повинні здійснюватися з
урахуванням положень нової Воєнної
Доктрини України, яка на цьому історичному
етапі передбачає можливість виникнення
різних за масштабом і характером сучасних
війн: світових, регіональних, локальних, а також
збройних конфліктів.
Визначено, що сучасні війни та збройні
конфлікти характеризуються малою
передбачуваністю ведення бойових дій і
особливостями озброєння протиборчих сторін,
що відрізняється високою кінетичною енергією
снарядів, масовим застосуванням мінновибухових пристроїв, що вимагає нових
організаційних рішень, значних медичних
знань і зусиль, спрямованих на збереження
життя та працездатності максимальному числу
уражених.
Доведено, що втрати мирного населення в
сучасних війнах та збройних конфліктах
перевищують показники втрат особового складу
військ, і потребує докорінної зміни поглядів на
організацію чіткої взаємодії цивільної та
військової системи охорони здоров’я в процесі
надання медичної допомоги багатьом групам
постраждалих, розробки нових методик надання
екстреної медичної допомоги постраждалим та
обґрунтування використання сил і засобів
Державної служби медицини катастроф
України. Водночас, зі створенням новітніх зразків
озброєння, лікувально-евакуаційна характеристика за ступенем тяжкості уражень має стійку
тенденцію до збільшення кількості тяжких та
поєднаних уражень як особового складу військ
так і мирного населення.
2. Звіт НДР № д. р. 0109U001573 «Наукові
засади створення та фукціонування медичних
мобільних формувань цивільного захисту як
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військово-медичної академії
Резюме. В статті представлено варіант вирішення однієї з важливих проблем авіаційної
медицини, а саме визначення місця та ролі заходів психофізіологічного супроводу професійної
діяльності військових льотчиків в загальній системі медичного забезпечення польотів державної
авіації України. Запропоновано перелік основних термінів та їх визначення, що дозволяють в
подальшому вирішити питання щодо встановлення основних принципів і стратегічних напрямів
наукового обґрунтування та розроблення концептуальної моделі системи зазначених заходів.
Ключові слова: військові льотчики, заходи психофізіологічного супроводу їх професійної
діяльності.

Вступ. На сьогоднішній день достеменно
відомо, що єдиним відомим, на сучасному етапі
розвитку медичної науки в Україні та за її
межами, способом забезпечення ефективності
та надійності «людського фактору» в авіації є
широке запровадження психофізіологічних
технологій під час здійснення заходів
медичного забезпечення професійної
діяльності, у тому числі, військових льотчиків
[1, 5, 6, 8 та багато інших].
Однак, незважаючи на очевидну
актуальність та, з першого погляду, простоту
достатньо швидкого вирішення зазначеної
проблеми авіаційної медицини, існує ряд
чинників, що, на наш погляд, протягом багатьох
десятиліть перешкоджають системній реалізації
як безпосередньо заходів психофізіологічного
супроводу,
так
і
всієї
системи
психофізіологічного забезпечення професійної
діяльності зазначеного контингенту в цілому,
залишаючи перспективи щодо їх адекватного
запровадження на абстрактному рівні.
У першу чергу, до таких чинників слід
віднести намагання переважної більшості
науковців і практичних діячів розробити та
впровадити достатньо закриту, автономну, а
значить і функціонально відокремлену від
існуючої системи медичного забезпечення
діяльності військових льотчиків модель
психофізіологічного забезпечення [3]. Деякою
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мірою цьому спряє практично повна
відсутність у ключових нормативно-правових
документах, що регламентують роботу медичної
служби на будь-якому рівні, вимог і положень
щодо необхідності та механізму реалізації будьяких психофізіологічних заходів.
Не менш стримуючим чинником є
відсутність у структурі державної авіації України
кадру з достатнім рівнем підготовки за
напрямом «авіаційна психофізіологія». Як
наслідок, це призводить до небажання та
супротиву запровадження психофізіологічних
технологій у медичну практику як самими
медичними працівниками, так і військовими
льотчиками, по відношенню до яких повинні
проводитись зазначені заходи, через низький
рівень усвідомлення місця і ролі зазначеного
виду забезпечення в системі медичного
забезпечення. Особливо це стосується
наступного, після психофізіологічного відбору
етапу, а саме – психофізіологічного супроводу,
що триває протягом усього періоду професійної
діяльності зазначеного контингенту.
Саме тому, науковому обґрунтуванню та
розробленню
системи
заходів
психофізіологічного супроводу професійної
діяльності військових льотчиків передусім
повинне передувати визначення єдиної
термінології та точних визначень за напрямом
досліджень, що дозволить чітко визначити
63

ВІЙСЬКОВО-ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

місце та роль цих заходів в системі медичного
забезпечення польотів державної авіації
України.
Мета дослідження. Визначити місце та
роль заходів психофізіологічного супроводу
професійної діяльності військових льотчиків в
загальній системі медичного забезпечення
польотів державної авіації України шляхом
встановлення єдиної термінології та точних
визначень за напрямом досліджень.
Об’єкт дослідження: система заходів
психофізіологічного супроводу професійної
діяльності військових льотчиків.
Матеріали та методи дослідження.
Визначення місця та ролі заходів
психофізіологічного супроводу в системі
медичного забезпечення професійної діяльності
військових льотчиків здійснювалось шляхом
встановлення переліку основних термінів та
формулювання їх визначень на основі аналізу
наукових публікацій, навчально-методичної
літератури та нормативно-правових
документів, з використанням бібліографічного
методу дослідження та системного підходу.
Результати дослідження та їх обговорення. Відповідно до чинних нормативноправових актів і навчально-методичних
літературних джерел, медичне забезпечення
військ (сил) – це самостійний вид
забезпечення, що являє собою систему заходів,
які проводяться з метою збереження та
зміцнення здоров’я особового складу, надання
медичної допомоги військовослужбовцям, їх
лікування та найшвидшого відновлення
боєздатності та працездатності після
захворювань і травм [10, 11].
За цими даними система медичного
забезпечення включає комплекс наступних
заходів:
санітарно-гігієнічних;
протиепідемічних;
лікувально-профілактичних;
забезпечення медичним майном;
підготовки та перепідготовки військовомедичних кадрів;
наукового вирішення проблем військової
медицини;
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забезпечення високого рівня бойової та
мобілізаційної готовності медичної служби.
Видно, що ні представлене визначення, ні
наведений комплекс заходів, що забезпечують
системність реалізації медичного забезпечення,
не враховують характер і особливості
професійної діяльності такої специфічної
професійної групи як військові льотчики. Крім
того, в їх основу закладено так звану
«хворобоцентристську»
концепцію
функціонування, тоді як в авіаційній медицині
за визначенням повинна «панувати»
профілактична направленість здійснення заходів
медичного
забезпечення,
або
«здоров’яцентристська» концепція [8]. Саме
тому, під медичним забезпеченням професійної
діяльності зазначеного контингенту в державній
авіації України на сьогодні сприймається
окремий вид медичного забезпечення, що є
системою заходів щодо підтримання
професійного
здоров’я,
оптимізації
функціонального стану організму і підвищення
працездатності льотного складу, персоналу
(зовнішні пілоти (оператори)) з керування
безпілотними авіаційними комплексами
(безпілотними авіаційними системами),
персоналу з управління повітряним рухом,
інженерно-технічного складу (персонал, який
виконує підготовку авіаційної техніки до
польотів) з метою ефективного та безпечного
виконання ними завдань за призначенням [9].
Зазначена система включає комплекс:
організаційних заходів;
лікувально-профілактичних заходів;
фізіолого-гігієнічних заходів;
реабілітаційно-відновлювальних заходів.
Однак, навіть такий підхід, по суті, не
передбачає застосування психофізіологічних
технологій для вирішення делегованих у
визначенні завдань щодо забезпечення
ефективності та надійності праці військових
льотчиків. У першу чергу це пов’язано з
відсутністю в існуючих нормативно-правових
джерелах визначень таких термінів як
«психофізіологічне забезпечення» та
«психофізіологічний супровід» професійної
діяльності військових льотчиків.
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На нашу думку, психофізіологічне
забезпечення військових льотчиків в державній
авіації України повинне стати обов’язковою
складовою системи медичного забезпечення
військ (сил), що має включати комплекс
нормативно-правових, організаційних і
психофізіологічних заходів та засобів,
спрямованих на забезпечення високого рівня
професійного здоров’я, ефективності та
надійності професійної діяльності зазначеного
контингенту.
У
якості
складових
системи
психофізіологічного забезпечення професійної
діяльності військових льотчиків доцільно
виділяти:
комплекс заходів психофізіологічного
відбору кандидатів для оволодіння професією
військового льотчика та їх раціонального
розподілу за
окремими
льотними
спеціальностями;
комплекс заходів психофізіологічного
супроводу професійної діяльності військових
льотчиків протягом усього періоду їх
професійної кар’єри;
комплекс заходів психофізіологічної
реабілітації військових льотчиків, показники
професійно важливих психофізіологічних
якостей (ПВПФЯ) яких знаходяться за межею
професійно допустимих рівнів.
Серед представлених складових, що, по
суті, відображають етапність проведення
заходів психофізіологічного забезпечення в
державній авіації, особливе місце займає
комплекс заходів психофізіологічного супроводу
професійної діяльності військових льотчиків.
Справа у тім, що якщо на етапі відбору
кандидатів для оволодіння професією
військового льотчика та їх раціонального
розподілу за
окремими
льотними
спеціальностями під час вступної кампанії до
військових навчальних закладів в Україні,
оцінювання відповідності ПВПФЯ вимогам
професії передбачене та проводиться, то під час
подальшого проведення заходів медичного
забезпечення підтримання високого рівня
професійного здоров’я, ефективності та
надійності професійної діяльності військових
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льотчиків,
шляхом
оптимізації
психофізіологічного стану їх організму,
підвищення працездатності та адаптаційних
можливостей, залишається поза увагою
медичних фахівців.
У контексті обговорюваного питання слід
зазначити, що в сучасних наукових літературних
джерелах існують поодинокі приклади наукового
обґрунтування
та
запровадження
психофізіологічного супроводу військовопрофесійної діяльності [1, 2, 4, 7]. Загалом,
сучасні науковці розглядають його як систему
організаційних та медико-психологічних заходів,
спрямованих на оцінювання, прогнозування,
корекцію та реабілітацію функціонального стану
організму та професійної працездатності
військовослужбовців для підтримання високого
рівня боєздатності частин і підрозділів. Виходячи
з представленого уявлення про зміст
функціонування
системи
заходів
психофізіологічного супроводу військовопрофесійної діяльності та його значення для
підтримання боєздатності, виділяються основні
об’єкти спрямування зазначених заходів, до яких
відносяться військово-професійна адаптація,
військово-професійна працездатність і
професійне здоров’я військовослужбовців.
Сутністю такого супроводу є реалізація
безперервного моніторингу функціонального та
психічного стану військовослужбовців в
процесі їх професійної діяльності та реалізація
системи заходів (психологічного та медичного
характеру), спрямованих на підтримання
оптимального рівня їх работо- та боєздатності.
Науковою основою даного напряму є уявлення
про цілісну систему військово-професійної
(психологічної та фізіологічної) адаптації за
наявності норми, передпатології та патології.
Таким чином, наукова проблематика
психофізіологічного супроводу включає
наступні основні компоненти:
професійне здоров’я військовослужбовців,
способи його експрес-оцінювання та
прогнозування;
військово-професійну адаптацію, її
загальну динаміку та кризові моменти, способи
оптимізації;
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медико-психологічну корекцію та
реабілітацію, як систему шляхів і технік
активного немедикаментозного втручання, з
метою стабілізації стану, забезпечення
адекватної поведінки та відновлення втрачених
професійно важливих якостей;
військову психофармакологію щодо
профілактичного та корекційного застосування
лікарських препаратів, що підвищують
стресостійкість та функціональні резерви
організму (переважно в екстремальних умовах);
професійно-психологічну
(психофізіологічну) експертизу щодо всебічного
та поглибленого оцінювання психологічних і
фізіологічних
особливостей
військовослужбовця, з метою уточнення чи
обґрунтування його професійно-посадового
призначення (включаючи розробку відповідних
діагностичних технік).
Разом з тим, наведений приклад реалізації
заходів психофізіологічного супроводу як
мінімум не враховує специфіки умов та
особливостей професійної діяльності такої
професійної групи як військові льотчики.
Саме
тому,
на
нашу
думку,
психофізіологічний супровід професійної
діяльності військових льотчиків повинен
включати комплекс заходів щодо діагностики
та оптимізації їх психофізіологічного стану,
експертизи та прогнозування ступеня
професійної придатності, спрямованих на
забезпечення високого рівня професійного
здоров’я, ефективності та надійності
професійної діяльності, шляхом підвищення
працездатності та адаптаційних можливостей
зазначеного контингенту.
Такий підхід дозволить чітко визначити
роль і місце як заходів психофізіологічного
забезпечення в цілому, так і психофізіологічного
супроводу професійної діяльності військових
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льотчиків в загальній системі медичного
забезпечення не тільки військ (сил), а й
польотів державної авіації України,
доповнюючи їх профілактичні блоки сучасною
та ефективною складовою, в основі якої лежить
«здоров’яцентристська» концепція, що
дозволяє підтримувати високий рівень
професійного здоров’я, забезпечувати
ефективність і надійність праці зазначеного
контингенту
шляхом
оптимізації
психофізіологічного стану їх організму,
підвищення працездатності та адаптаційних
можливостей.
Крім цього, реалізація запропонованих
термінів і їх визначень, по суті, закладає
фундамент для проведення подальших
досліджень щодо встановлення основних
принципів і стратегічних напрямів наукового
обґрунтування та розроблення концептуальної
моделі системи заходів психофізіологічного
супроводу професійної діяльності військових
льотчиків державної авіації України.
Висновки
У результаті проведених досліджень
запропоновано перелік та сформульовано
визначення
таких
термінів,
як
«психофізіологічне забезпечення» та
«психофізіологічний супровід» професійної
діяльності військових льотчиків державної
авіації України.
Визначено місце та роль заходів
психофізіологічного супроводу професійної
діяльності військових льотчиків в загальній
системі медичного забезпечення польотів
державної авіації України, що дозволяє в
подальшому ефективно вирішувати питання
щодо встановлення основних принципів і
стратегічних
напрямів
наукового
обґрунтування та розроблення концептуальної
моделі системи зазначених заходів.
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УДК 613.2:616.12-008.331.1
ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ХАРЧОВОГО СТАТУСУ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З
ЕССЕНЦІАЛЬНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
А.О. Луценко, Кафедра гігієни та екології № 1, Інститут гігієни та екології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
О.П. Вавріневич, Кафедра гігієни та екології № 1, Інститут гігієни та екології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
С.Т. Омельчук, Кафедра гігієни та екології № 1, Інститут гігієни та екології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Ю.О. Мошковська, Кафедра гігієни та екології № 1, Інститут гігієни та екології Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
Резюме. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є основною причиною смертності та
інвалідності населення у більшості країн світу, в тому числі і Україні. У структурі захворюваності
серед дорослого населення на ССЗ лідером є гіпертонічна хвороба. Питання профілактики
артеріальної гіпретнезії, особливо запровадження дієтичного харчування є особливо актуальним.
Мета: гігієнічна оцінка харчового статусу та харчування хворих на ессенціальну артеріальну
гіпертензію для розробки шляхів оптимізації їх харчування.
Матеріали та методи досліджень. При проведенні дослідження використані
соматометричний, анкетно-опитувальний та статистичний методи. Обстежено 42 пацієнти
кардіологічного відділення: чоловіки (n=17); середній вік 64,2±1,9 роки; жінки (n=25); середній
вік 66,2±1,9 роки. Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакету
статистичних програми IBM SPSS StatisticsBase v.22 та MS Exсel.
Результати дослідження та обговорення Оцінка харчового статусу показала, що лише 16 %
жінок і 23,5 % чоловіків за біомас-індексом Кетле знаходяться в діапазоні коливання при
адекватному харчуванні. Встановлено, що у 16 % жінок і 23,5 % чоловіків мають ожиріння І
ступеню, 48 % жінок та 29,4 % чоловіків – ожиріння ІІ ступеню, 8 % жінок – ожиріння
ІІІ ступеню. Жінки хворі на артеріальну гіпертензію (АГ) мали достовірно вищий біомас-індекс
Кетле, ніж чоловіки (р<0,05) та частіше страждали на ожиріння. Достовірних відмінностей у
масі тіла чоловіків і жінок не виявлено (р>0,05).
Аналіз харчової поведінки пацієнтів показав, що жінки з артеріальною гіпертензією частіше
досолювали продукти, ніж чоловіки; достовірно частіше не снідали, ніж чоловіки. Хоча, більшість
жінок вживало їжу 3 рази на добу на відміну від чоловіків.
Серед факторів ризику виникнення артеріальної гіпертензії провідними у жінок є надлишкова
вага, досолювання їжі, обмежена фізична активність; у чоловіків - надлишкова вага, наявність
шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю), досолювання їжі, обмежена фізична
активність.
Висновок Запропоновано, диференційовано для чоловіків і жінок, найбільш дієві заходи
профілактики погіршення стану пацієнтів з артеріальною гіпертензією, з урахуванням їх харчової
поведінки дозволить покращити стан здоров’я пацієнтів з даним захворюванням та попередити
інвалідизацію та настання передчасної смерті.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія, біомас-індекс, харчовий статус, режим харчування.

Вступ. В Україні стан здоров’я населення
продовжує погіршуватися. Відмічається
зростання захворюваності за основними
класами хвороб, що залежать від соціального
та економічного благополуччя. Важливу роль
відіграє здоровий спосіб життя, адекватне
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харчування, належні умови життя та побуту,
стан навколишнього природного середовища,
планування сім’ї та спадковість [1].
В структурі захворюваності провідне місце
займають серцево-судинні захворювання
(ССЗ). ССЗ є основною причиною смертності
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

та інвалідності у більшості країн світу. Однак,
якщо у розвинених країнах світу кількість
смертей від ССЗ знижується, то в інших –
стрімко зростає. Україна – серед останніх. За
останні 25 років поширеність ССЗ серед
населення України зросла в 3 рази, а рівень
смертності від них – на 45 % [2].
У структурі захворюваності серед
дорослого населення на ССЗ лідером є
гіпертонічна хвороба (ГХ) – 41 %, ішемічна
хвороба серця – 28 %, цереброваскулярні
хвороби – 16 %, у структурі їх поширеності –
46 %, 34 % та 12 %, відповідно [2]. Так відомо,
що гіпертонія посилює серцево-судинну захворюваність і смертність в два-чотири рази [3].
Отже ССЗ залишаються найбільш
поширеними неінфекційними захворюваннями
в Україні та Світі, що призводить до тяжких
наслідків для стану здоров’я і втрати
працездатності [3, 4].
Ризик ішемічної хвороби серця
сконцентровано у хворих на гіпертонічну
хворобу з високим співвідношенням
ліпопротеїнів високої щільності (HDL) холестерину, порушенням толерантності до
глюкози, високим рівнем фібриногену,
електрокардіографічним (ЕКГ) аномаліями та
палінням сигарет [3].
Гіподинамія та нераціональне харчування
сприяють
клінічній
маніфестації
імунорезистентності та гіперінсулінемії у вигляді
абдомінального ожиріння, дисліпідемії та
артеріальної гіпертензії. Відомо, що саме харчові
звички
визначають
цілу
низку
кардіометаболічних порушень – глюкозоінсуліновий гомеостаз, масу тіла, рівень
артеріального тиску. Встановлено, що майже у
40 % хворих з артеріальною гіпертензією
спостерігається підвищена маса тіла,
гіперінсулінемія [5].
Великі дози швидко засвоюваної глюкози
викликають глікемію, компенсаторну
гіперінсулінемію та зумовлені цим метаболічні
порушення. Компенсаторна гіперінсулінемія
клінічно може не проявлятися доти. поки
людина веде здоровий спосіб життя, тобто
зберігає високу фізичну активність і обмежує
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надмірне споживання вуглеводів [5].
Виникнення і перебіг АГ тісно пов’язані з
наявністю факторів ризику [6, 7]:
1. Вік; 2. Стать; 3. Спадковість; 4. Маса тіла
(надмірна вага або ожиріння); 5. Аліментарні
фактори: кухонна сіль та інші мікроелементи;
макроелементи: білки, жири, вуглеводи, харчові
волокна; кава та кофеїн; алкоголь; 6. Паління;
7. Психосоціальні
фактори
(стрес);
8. Соціально-економічний статус; 9. Фізична
активність; 10. Нестероїдні протизапальні
засоби (НПЗЗ); 11. Кашель та холодні ліки
(Судаф та інші бренди, що містять
псевдоефедрин і фенілефрін); 12. Певні хронічні
стани; 13. Дієта з низьким вмістом вітаміну D.
Все більша кількість досліджень показує, що
психосоціальні фактори відіграють важливу
роль у розвитку гіпертонії. До стрес-факторів
належать: професійний стрес, особистість,
психічне здоров’я, нестабільність житла,
соціальна підтримка, ізоляція та якість сну. Існує
зв’язок між психосоціальним стресором та
артеріальним тиском [8]. Серед факторів ризику
виникнення ГХ також виділяють наявність
тривоги або депресії у населення [9].
Питання дієтичного харчування та ступеня
обмеження вуглеводного компоненту їжі
особливо актуальне. Проблема дієтичного
харчування постійно дискутується, тому що у
значної частини населення планети
спостерігається неухильне зростання
метаболічних розладів [5]. Тому ВООЗ у своїй
програмі 2020-2025 року ставить одну з дев’яти
глобальних цілей – стабілізацію та відсутність
зростання поширеності ожиріння [10].
Мета: гігієнічна оцінка харчового статусу
та способу життя хворих на ессенціальну
артеріальну гіпертензію для розробки найбільш
дієвих заходів профілактики погіршення стану
пацієнтів чоловічої та жіночої статі.
Матеріали та методи досліджень. При
проведенні дослідження використані
соматометричний, анкетно-опитувальний та
статистичний методи.
Для оцінки харчового статусу пацієнтів
використаний соматометричний метод, в
результаті використання якого визначено масу
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тіла пацієнтів (кг) та зріст (см). Масу тіла
виміряно медичними вагами, зріст –
ростоміром.

На підставі проведених соматометричних
досліджень розраховано масово-ростовий індекс
Кетле – біомасіндекс (ВМІ) за формулою (1.1):

ВМІ =

(1.1),

де: МТ – маса тіла, кг;
ЗР – зріст, м.

Оцінка стану харчування за величиною
ВМІ, згідно рекомендацій ВООЗ приведена в
таблиці 1 [11].
При анкетуванні пацієнтів нами
використано опитувальну карту для оцінки
харчування пацієнтів з ессенціальною
артеріальною гіпертензією, яка була розроблена
фахівцями кафедри гігієни харчування
Національного медичного університету імені

О.О. Богомольця, апробована та оцінена
фахівцями провідних установ у галузі гігієни
харчування, гастроентерології та дієтології: ДУ
«Інститут
громадського
здоров’я
ім. О.М. Марзєєва НАМН України», ДП
«Державний науково-дослідний центр з
проблем гігієни харчування МОЗ України»,
Національна академія післядипломної освіти
імені П.Л. Щупика [12].

Оцінка стану харчування за біомас-індексом Кетле

Біомас-індекс Кетле
Жінки

Чоловіки

16–17,99

16–16,99

20,1–24,99

18,5–23,8

25–29,99

23,9–28,5

< 16

18–20
22,0

30–39,99
>40

< 16

17–18,49
20,8

Оцінка стану харчування
Гіпотрофія ІІІ ст.
Гіпотрофія ІІ ст.
Гіпотрофія І ст.

Діапазон коливання при адекватному харчуванні

Оптимальна середня величина адекватного харчування
Ожиріння І ст.

28,6–38,99 Ожиріння ІІ ст.
>39

Ожиріння ІІІ ст.

Опитувальна карта – є універсальним
інструментом для збору первинної інформації
та надає можливість оцінити соціальне і
матеріальне положення респондентів, умови
праці та побуту, наявність шкідливих факторів
та звичок, заняття спортом, антропометричні
показники, дозволяє оцінити режим
харчування, питний режим, рівні споживання
основних груп продуктів та масу порцій
вживаних продуктів, способи обробки їжі,
пріоритетність та переваги при виборі
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Таблиця 1

харчових продуктів, місця споживання їжі, що
буде враховано в подальшому при розробці
дієвих заходів профілактики аліментарних та
аліментарно залежних захворювань [12].
Обстежено 42 пацієнти кардіологічного
відділення: чоловіки (n=17); середній вік 64,2±1,9
роки; жінки (n=25); середній вік 66,2±1,9 роки.
Статистичну обробку результатів проводили
з використанням пакету статистичних програми
IBM SPSS StatisticsBase v.22 та MS Exсel. При
статистичному аналізі отриманих даних
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)
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використано дескриптивну статистику;
порівняння середніх значень змінних здійснювали
за допомогою параметричних методів (t-критерію
Стьюдента) при нормальному розподілі ознак, що
виражені в інтервальній шкалі. Достовірними
вважали відмінності з рівнем значущості більше
95 % (р<0,05).

Результати дослідження та їх
обговорення. До факторів, найбільш значущих
при стратифікації ризику у гіпертензивних
пацієнтів, належать антропометричні
показники [13]. Тому нами було проведено
вимірювання соматометричних показників у
чоловіків та жінок (табл. 2).
Таблиця 2
Соматометричні показники у жінок (n=25) та чоловіків (n=17) (M±m)
Біомас-індекс
Стать
Вік, років
Зріст, см
Маса тіла, кг
Кетле
Жінки

Чоловіки

66,2±1,9
64,2±1,9

163,2±1,3
173,6±1,6

82,4±2,5
84,2±3,7

30,9±1,0
27,8±1,1

Примітки: 1. M – середнє значення, 2. m – похибка середнього арифметичного.

Середній вік обстежуваних жінок складав
66,2±1,9 років (табл. 2). Соматометричне
обстеження жінок показало, що середній їх зріст
163,2±1,3 см, середня маса тіла - 82,4±2,5 кг.
Результати вимірювання зросту і маси тіла у
жінок дозволили нам розрахувати Біомас-індекс
Кетле. Розрахований біомас-іденкс в
середньому склав 30,9±1,0.
Середній вік обстежуваних чоловіків
складав 64,2±1,9 років (табл. 2).
Соматометричне обстеження чоловіків
показало, що середній їх зріст 173,6±1,6 см,
середня маса тіла - 84,2±3,7 кг. Результати
вимірювання зросту і маси тіла у чоловіків
дозволили нам розрахувати Біомас-індекс
Кетле. Розрахований біомас-іденкс в
середньому склав 27,8±1,1.
Оцінка харчового статусу показала, що
лише 16 % жінок і 23,5 % чоловіків за біомасіндексом Кетле знаходяться в діапазоні
коливання при адекватному харчуванні (табл.
3). Встановлено, що у 16 % жінок і 23,5 %
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чоловіків мають ожиріння І ступеню, 48 %
жінок та 29,4 % чоловіків – ожиріння ІІ
ступеню, 8 % жінок – ожиріння ІІІ ступеню.
Статистична обробка отриманих
результатів показала, що у жінок біомас-індекс
Кетле достовірно вищий ніж у чоловіків за tкритерієм Стьюдента (р<0,05). Достовірних
відмінностей у масі тіла чоловіків і жінок не
виявлено (р>0,05).
Отримані результати свідчать про наявність
надлишкової маси тіла, як у жінок так і у чоловіків.
Саме надлишкова маса тіла та ожиріння
посідають одне з провідних місць серед факторів
ризику виникнення ГХ. Чимало проспективних
досліджень встановили вплив маси тіла на рівень
АТ, захворюваність і смертність від серцевосудинних та інших хронічних неінфекційних
захворювань. За результатами багатофакторного
аналізу даних 26-річного Фремінгемського
дослідження, ожиріння є вагомим фактором
ризику хвороб системи кровообігу як у чоловіків,
так і в жінок [14].
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Оцінка стану харчування пацієнтів за біомас-індексом Кетле
Жінки (n=25)*
Чоловіки (n=17)
Оцінка стану харчування
абс.
%
абс.
%
4

16,0

4

23,5

7

28,0

8

47,1

Діапазон коливання при
адекватному харчуванні
Ожиріння І ст.

2

8,0

-

-

Ожиріння ІІІ ст.

12

48,0

5

29,4

Таблиця 3

Ожиріння ІІ ст.

Примітка. 1. * – розходження достовірні за критерієм Стьюдента при р<0,05.

Серед факторів ризику розвитку у пацієнтів
є вживання алкоголю та паління. Так наявність
більше двох напоїв на день може спричинити
гіпертонію, шляхом активації адренергічної
нервової системи, що спричиняє звуження
кровоносних судин та одночасне збільшення
кровотоку та прискорення пульсу [7]. Вживання
алкоголю прямо корелює з рівнем артеріального
тиску, причому як епізодичне, так і хронічне.
Залежність між вживанням алкоголю та
поширеністю артеріальної гіпертензії має вигляд
J-подібної кривої. Частота артеріальної гіпертензії
найменша серед осіб, які вживають алкоголь в
окремих випадках, і поступово зростає залежно
від зростання щоденної кількості вживаних
алкогольних напоїв [6].

Нікотин різко підвищує артеріальний тиск
навіть у завзятих курців. Ефект кожної сигарети
триває близько 30 хвилин. Вже на 1-й хвилині
після її випалювання систолічний артеріальний
тиск підвищується на 15 мм рт.ст., а на 4й хвилині - на 25 мм рт.ст. При однакових
рівнях артеріального тиску мозковий інсульт та
ішемічну хворобу серця у осіб, які палять,
виникає в 2–3 рази частіше, ніж у тих, хто не
палить [6].
Анкетування пацієнтів з АГ показало, що
найбільше шкідливих звичок у пацієнтів
чоловічої статі, у порівнянні з жінками (табл.
4). Приблизно 53 % чоловіків палять і 24 %
вживають алкоголь (330 мл пива на тиждень/
50 мл міцних напоїв/150 мл вина).
Таблиця 4
Наявність шкідливих звичок у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
Жінки (n=25)

Тютюнопаління
абс.
-

%
-

Вживання алкоголю
абс.
1

%

4,0

Відомо, що особи, які ведуть малорухомий
спосіб життя, ризик виникнення АГ на 20–50
% вищий, ніж у фізично активних. Фізичні
навантаження під час виконання професійних
обов’язків сприяють підвищенню артеріального
тиску, а фізична активність у години дозвілля навпаки. Регулярні аеробні фізичні навантаження
є
досить
ефективним
засобом
немедикаментозного лікування АГ [6]. Тому
нами проведено оцінку фізичної активності
72

Чоловіки (n=17)

Тютюнопаління
абс.
6

%

52,9

Вживання алкоголю
абс.
4

%

23,5

пацієнтів з АГ. Аналіз анкет також показав, що
серед опитуваних лише 23,5 % чоловіків і 16 %
жінок додатково займаються спортом (йога,
плавання) або роблять гімнастику, ходять.
У країнах із розвинутою економікою
визначається зворотний зв’язок між АТ і рівнем
освіти, доходів та професійним статусом. Разом
із тим у країнах перехідного і доперехідного
періоду визначається значна поширеність АГ
серед забезпечених верств населення. Досвід
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більшості країн свідчить, що зі зростанням
економіки в суспільстві реєструється неухильне
підвищення рівнів АТ і поширеності АГ серед
малозабезпечених верств населення [6].
Серед причин виникнення проблем
надлишкової ваги є порушення режиму
харчування. Анкетування пацієнтів показало,

що 32 % жінок і 59 % чоловіків мали лише 2
прийоми їжі на добу (таблиця 5). Пропускали
сніданок 56 % жінок і 18 % чоловіків.
Аналіз режиму харчування пацієнтів
показав, що 40 % жінок і 29 % чоловіків
розподіляють об’єм споживання їжі рівномірно
на всі прийоми їжі (табл. 6).
Таблиця 5
Частота прийомів їжі хворих з артеріальною гіпертензією

Кількість прийомів їжі
2 рази на добу
3 рази на добу
4 рази на добу

Жінки (n=25)

абс.

%

абс.

40,0

6

8

32,0

7

28,0

10

Чоловіки (n=17)
%

10

58,8

1

5,9

35,3

Таблиця 6
Розподіл об’єму спожитої їжі протягом доби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією

Жінки (n=25)

Характеристика розподілу

абс.

Рівномірно

Нерівномірно
(найбільший
об’єм
спожитої їжі припадає на): 1. Сніданок
2. Обід
3. Підвечірок
4. Вечерю

У 36 % жінок і у більшості чоловіків (65 %)
основний прийом їжі припадає на обід. Лише
у 20 % жінок і 6 % чоловіків основний прийом
їжі припадає на вечерю (табл. 6).
Відомо, що занадто багато солі у добовому
раціоні може призвести до того, що організм
людини затримує рідину, а також призводить
до стискування артерій у вашому тілі. Обидва
фактори спричиняють підвищення кров’яного
тиску [7].
Серед опитуваних 53 % чоловіків і 48 %
жінок споживають каву. Відновлення
пресорного ефекту кофеїну відбувається через
декілька годин після вживання кави. АГ
виникає втричі частіше серед тих, хто вживає
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%

10

40,0

1

4,0

Чоловіки (n=17)
абс.

%

5

29,4

-

-

9

36,0

11

64,7

1

4,0

1

5,9

4

16,0

-

-

від 1 до 5 чашок кави на день, порівняно з тими,
хто не вживає кави взагалі. Кофеїн, що міститься
в міцній каві, підвищує диастолічний
артеріальний тиск у чоловіків із гіпертензією на
8 мм рт.ст., а в осіб із нормальним артеріальним
тиском – на 3 мм рт.ст. [6].
Ре зул ьт ат и оп и туван н я хвори х н а
артеріальну гіпертензію вказали на те, що
41 чоловіків і 20 % жінок досолюють їжу не
куштуючи, а також досолюють їжу, якщо
вон а н е сол ен а 47% чол о ві к і в і
72 % жінок.
Також нами було проведено аналіз частоти
споживання пацієнтами різних продуктів (табл.
7, 8). Аналіз даних наведених в табл. 7 свідчить
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про те, що у жінок факторами ризику
виникнення АГ у 35 % обстежуваних є щоденне
споживання солодощів, 80 % - щоденне
споживання хліба, хлібопродуктів, 55 % картоплі, 52 % - круп та макаронів.

Серед чоловіків факторами ризику є
щоденне, або майже щоденне споживання
наступних продуктів: у 66 % - картоплі, 40 % круп та макаронів, 33 % - солодощів, 73 % - хліба,
хлібопродуктів, 33 % - яєць та 33 % - вершкового
масла, сала або маргарину (табл. 8).
Таблиця 7
Частота споживання в їжу харчових продуктів (жінки (n=23))

Харчові
продукти
М’ясо, м’ясні
продукти
Риба, продукти
моря
Молоко,
молочні продукти
Картопля
Овочі (буряк,
морква, капуста,
зелень)
Фрукти, ягоди
Крупи, макарони
Солодощі (цукор,
варення, мед)
Хліб,
хлібопродукти
Яйця
Масло вершкове,
сало, маргарин

Один
раз на
день або
частіше

Майже
кожен
день

абс.

%

1

4,3

6

26,1

4

17,4

7

30,4

3

13,0

2

8,7

2

8,7

1

4,3

8

34,8

6

26,1

5

21,7

1

4,3

10 43,5
4

17,4

4

17,4

1

4,3

5

21,7

2

8,7

1
4

4,3

17,4

7

30,4 11 47,8

-

-

5

21,7

-

-

-

-

6
3

26,1
13,0

6
9

26,1
39,1

2
2

8,7
8,7

2
6

8,7
26,1

1

13,0

4

4,3
0,0

17,4

6
3

26,1
13,0

7

30,4

9

39,1

-

-

2

8,7

1

4,3

4

17,4

3

13,0

1

4,3

4

17,4

3

13,0

7

30,4

3
2

13,0
8,7

абс. %

8

5
-

34,8

21,7
-

Згідно з рекомендаціями Європейського
товариства кардіологів та української асоціації
кардіологів [6, 15, 16] виділяють первинну та
вторинну профілактику.
Враховуючи, що у 84 % жінок і 76,5 %
чоловіків виявлено ожиріння від І до ІІІ
ступенів основним профілактичним заходом
рекомендовано нормалізувати масу тіла. У

74

Один
Один раз Декілька
або
Рідко
на
разів на декілька
або
тиждень тиждень разів на ніколи
місяць
абс. % абс. % абс. % абс. %

1

-

2
5

4,3

-

8,7

21,7

6

3

26,1

11 47,8

-

5

-

21,7

8
3

34,8
13,0

світі 1 млрд. людей страждають від
надлишкової ваги, 300 млн. мають ожиріння,
близько 30 % дітей мають надлишкову масу
тіла або ожиріння. Відомо, що вісцеральний
жир є метаболічно активним ендокринним
органом, який здатний синтезувати багато
пептидів, що можуть впливати на систему
кровообігу [15].
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Частота використання в їжу харчових продуктів (чоловіки (n=15))
Харчові
продукти
М’ясо, м’ясні
продукти
Риба, продукти
моря
Молоко, молочні
продукти
Картопля
Овочі (буряк,
морква, капуста,
зелень)
Фрукти, ягоди
Крупи, макарони
Солодощі (цукор,
варення, мед)
Хліб,
хлібопродукти
Яйця
Масло вершкове,
сало, маргарин

Один
раз на
день або
частіше

Майже
кожен
день

Один
Один раз Декілька
або
Рідко
на
разів на декілька
або
тиждень тиждень разів на ніколи
місяць
абс. % абс. % абс. % абс. %

абс.

%

5

33,3

5

33,3

2

13,3

3

20,0

-

-

-

-

1

6,7

3

20,0

6

40,0

-

-

5

33,3

-

-

2

13,3

6

40,0

1

6,7

2

13,3
13,3

-

2

-

13,3

4

26,7

1

6,7

8

53,3

1

6,7

1

6,7

3

20,0

1

6,7

2
-

13,3
-

6
6

40,0
40,0

3
3

20,0
20,0

1
6

6,7
40,0

3

-

3

6,7

-

20,0

6

20,0
0,0

6

40,0

5

33,3

-

-

2

13,3

1

6,7

1

-

-

5

33,3

13,3

2

13,3

3

20,0

3

2

2

-

13,3

13,3
-

абс. %

Таблиця 8

8

3
5

53,3

20,0
33,3

Зважаючи на те, що приблизно 53 %
чоловіків палять і 24 % вживають алкоголь,
серед пацієнтів слід провести просвітницьку
роботу та зосередити їх на припиненні
вживання алкоголю та обмеженні
тютюнопаління. Адже тютюнопаління
посилює негативний вплив інших факторів
ризику (вік, стать, АГ, цукровий діабет).
Пасивне куріння також збільшує ризик ССЗ та
інших захворювань [15].
Враховуючи той факт, що обстежувана
категорія пацієнтів, в більшості випадків,
пенсіонери ведуть малорухливий спосіб життя,
доцільно запропонувати комплекс лікувальної
гімнастики або теренкур. Оскільки сидяче
життя супроводжується збільшенням ризику
передчасної смерті удвічі і суттєвим
збільшенням ризику ССЗ. Фізичні тренування
позитивно впливають на перебіг атеросклерозу
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

-

-

4
2

-

-

26,7

2

1
3

20,0

1

6,7

1

2

6,7

40,0
6,7

13,3
20,0

і сприяють зменшенню загальної смертності на
20–25 %. Слід враховувати, щоб частота
серцевих скорочень (ЧСС) при фізичних
навантаженнях досягала 60–75 % розрахованої
максимальної ЧСС. Такої ЧСС можна досягти
за рахунок швидкої ходьби, бігу підтюпцем, їзді
на велосипеді, плаванням [15]. Фізична
активність підвищує кровообіг у всіх артеріях
тіла, що призводить до вивільнення природних
гормонів та цитокінів, які відновлюють
кровоносні судини, що, в свою чергу, знижує
артеріальний тиск. Відсутність фізичної
активності також підвищує ризик надмірної
ваги [7].
Дієтотерапія є одним з найбільш
ефективних способів профілактики ССЗ, які
залишаються основною причиною смерті та
інвалідності у всьому світі [4, 5, 17].
Призначення дієти з виключенням цукру,
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солодощів, солодких напоїв упродовж 12
тижнів сприяє корекції відразу декількох
факторів ризику: зменшенню маси тіла, вмісту
базального інсуліну крові. Обмеженням
вживання простих вуглеводів призводить до
активації фібринолізу та посилення
антитромботичних механізмів [5]. Хворі на АГ
повинні вживати в їжу більше овочів і фруктів,
близько 300 г/добу [15].
Такі продукти, як морська риба, овочі,
фрукти, містять велику кількість омега-3 ПНЖК
і мають захисні властивість щодо проблем з
ССЗ. Застосування вітамінів у рандомізованих
клінічних дослідженнях не довело їх
ефективності у профілактиці ішемічної хвороби
серця. У харчовому раціоні пацієнтів повинні
бути овочі, фрукти, цільнозернові каші, хліб,
риба (особливо морська), нежирне м’ясо
(курятина,
яловичина,
кролятина),
низькокалорійні молочні продукти [15].
Також слід звернути увагу пацієнтів на
режим харчування. Має бути 4-разовий
прийом їжі, обов’язкова наявність сніданків.
Також слід обмежити звичку досолювати їжу.
За даними ВООЗ, профілактика
виникнення ССЗ, яка базується на зміні способу
життя, є універсальним заходом проти АГ, а
застосування заходів рекомендованих
Європейським товариством кардіологів та
українською асоціацією кардіологів сприяє
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ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ТЕПЛОВИЙ СТАН, БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ТА ЗДОРОВ’Я ОФІСНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
І.М. Чередніченко, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»
Резюме. У статті викладені результати санітарно-гігієнічних досліджень умов праці та
анкетування офісних працівників, проведених на підприємствах м. Києва та Київської області.
Встановлено, що головними несприятливими виробничими факторами, що впливають на офісних
працівників, є мікроклімат та напруженість праці. При температурах повітря на робочих місцях
вище 25єС спостерігається прискорення темпу старіння організму. Працюючі в умовах
світлодіодного освітлення вказують на меншу сонливість в кінці зміни та оцінюють його як
більш комфортне у порівнянні з люмінесцентним.
Ключові слова: умови праці, офісні працівники, мікроклімат, біологічний вік, тепловий стан,
шум, світлодіодне освітлення, люмінесцентне освітлення.

Вступ. Офісна праця на даний час є одним
з розповсюджених видів трудової діяльності
сучасної людини [3, 5]. Виробнича діяльність
офісних працівників супроводжується
комбінованим впливом низки несприятливих
фізичних факторів (нераціональне освітлення,
мікроклімат, шум, інше), напруженості праці,
що пов’язана із підвищеними сенсорноінформаційними навантаженнями на орган
зору людини [1, 4-6]. Особливе значення для
збереження високого стану зорової та загальної
працездатності людини має освітленість
робочих місць та виробничого приміщення [7].
Створення раціонального та комфортного
світлового середовища залежить від систем
освітлення та застосованих в них джерел світла.
Велике розповсюдження в останні роки
отримали світлодіодні джерела світла з різними
колірними температурами [8, 9]. Ці
напівпровідникові джерела світла мають
високу енергоефективність, оскільки при
малому споживанні енергії наділені
можливістю виділяти випромінювання 90 –
100% у видимому діапазоні. Крім того, вони
довговічні, зі сприятливим спектром
випромінювання, не містять ртуті. Однак, до
цього часу наукового обґрунтування гігієнічних
вимог до систем та способів застосування
світильників зі світлодіодними джерелами
78

світла в офісних приміщеннях з урахуванням їх
колірної температури та потужності світлового
потоку не представлено, тому існує нагальна
необхідність розробки таких рекомендацій та їх
гігієнічного обґрунтування.
Мета дослідження. Провести санітарногігієнічні дослідження умов праці та
анкетування офісних працівників з метою
подальшого обґрунтування гігієнічних
рекомендацій щодо покращення умов праці.
Матеріали та методи дослідження.
Дослідження умов праці офісних працівників:
параметрів мікроклімату виробничих
приміщень (температура, відносна вологість,
швидкість руху повітря), напруженість
електричних і магнітних складових діапазону
радіочастот, промислової частоти, освітленість,
оцінювали у відповідності до вимог діючої
нормативної документації. Санітарно-гігієнічні
дослідження умов праці та анкетування
офісних працівників проведено в теплий період
та холодний період на підприємствах м. Києва
та Київської області: ПАТ «Укртелеком», ПАТ
«Укрсиббанк», ТОВ «Пластік-карта».
Вимірювання проводились за допомогою
приладів: термометр кульовий ТЕНЗОР-41,
анемометр TESTO 405-V1, термогігрометр
TESTO 605-Р1, фотометр цифровий ТЕС 0693,
радіометр енергетичної освітленості РАТ-2П,
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вимірювачі рівнів електромагнітних
випромінювань ПЗ-31 та ПЗ-50, дозиметр
енергетичної освітленості ТЕНЗОР 51,
вимірювачі шуму «Октава-101» та ВШВ-003М2 з М-101, ДН-3-М1, ДН-4-М1, секундомір
СОПпр-2а-2-010. Вимірювання та гігієнічна
оцінка результатів вимірювань проведена
відповідно до вимог державних Санітарних
норм та правил: ДСН 239-96 „Державні
санітарні норми і правила захисту населення
від впливу електромагнітних випромінювань”,
ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми
і правила при роботі з джерелами
електромагнітних полів», ДСН 3.3.6.037-99
«Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку», ДСН 3.3.6.042-99
«Державні санітарні норми мікроклімату
виробничих приміщень», ДСТУ Б В.2.2-6-97
«Методи вимірювання освітленості», ДБН
В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення»,
«Гігієнічна класифікація праці за показниками
шкідливості та небезпечності факторів
виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу» № 472/
25249, затверджена Наказом МОЗ України №
248 від 08.04.2014.
З метою виявлення скарг на стан здоров’я,
проведено анкетне опитування працюючих за

методичними підходами Health Habits and History
Questionnaire (США) та ін. [10].
Поводилось дослідження біологічного віку
(БВ) людини за Методичними рекомендаціями
«Использование методики определения
биологического возраста человека в
донозологической диагностике» (Киев, МОЗ
України, 1990) [2].
Результати дослідження та їх обговорення. Санітарно-гігієнічні вимірювання свідчать,
що параметри мікроклімату на більшості
робочих місць (80%) відносились до
мікроклімату з ознаками нагрівального, та
перевищенням нормативних значень
температури на 0,5 - 5°С за ДСН 3.3.6.042-99.
При цьому, температура повітря в середньому
складала 23,5-28,0°С, відносна вологість – 2330% (холодний період) та 41 -58% (теплий
період), швидкість руху повітря складала до 0,2
м/с. За гігієнічною класифікацією праці (ГКП)
умови праці відносяться до класу 2 – 3.1 за
фактором мікроклімат.
В таблиці 1 представлено параметри
мікроклімату на робочих місцях в холодний
період (температура повітря, відносна
вологість, швидкість руху повітря) та темп
старіння співробітників ПАТ «Укрсиббанк» за
даними обстеження 130 працюючих.
Таблиця 1
Параметри мікроклімату на робочих місцях та темп старіння співробітників
ПАТ «Укрсиббанк»

15

33,2±2,3

9,6± 1,9

31,6±1,1
34,2±1,7

8,7±0,8
9,4±1,5

64,5±3,0

64,8±1,7

62,5±3,2

65,1±2,3

171,6±1,8

169,0±1,1

168,2±1,5

169,1±1,3

старіння,

25,0 -25,9

25 - 40

<0,1

2,48±0,98*

23,0-23,9

25 - 45

<0,1

0,89±1,19

26,0 – 26,9
24,0-24,9

25 - 40

25 - 45

м/с

ь повітря,

6,2±0,9

Темп

повітря %
Рухливіст

28,0±1,0

26

Мікроклімат
вологість

29
60

кг

Зріст, см

ºС
Відносна

роки

Вага,

ура

N

Стаж,

повітря,

обстеж.,

Вік, роки

Температ

Кількість

<0,1

<0,1

роки

2,92±1,47*
1,93±1,67

Примітка: *- p<0,05

Температура повітря в холодний період
на даному підприємстві, на 80% робочих
місць перевищує допустимі значення (ГДР 20
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

- 24єС) для легкої категорії робіт Іб. Як видно
з приведених даних, при температурах
повітря на робочих місцях вище 25єС,
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спостерігається прискорення темпу старіння
організму до 2,48± 0,98 років і більше (р<0,05),
що свідчить про необхідність нормалізації
теплового середовища у офісних
приміщеннях.
За даними дослідження кореляційного
зв’язку між умовами праці та показниками
функціонального стану організму людини
встановлено, що темп старіння організму
банківських працівників достовірно (р<0,05)
корелює з температурою повітря у банківських
приміщеннях (r = 0,76).

В таблиці 2 наведено дані щодо шумового
навантаження на робочих місцях основних
професій ІТ фахівців ПАТ «Укртелеком».
Як видно з табл. 2, на робочих місцях
інженера електрозв’язку, інженера електроніка та
адміністратора систем еквівалентні рівні шуму
складають 54-59 дБАекв, та максимальні рівні шуму
(при телефонних розмовах) 81-82 дБА, що не
перевищує гігієнічних нормативів за ДСН
3.3.6.037-99. Шум має широкополосний характер,
непостійний, що коливається в часі. За ГКП такі
умови праці за фактором шум відносяться до класу
2 - допустимі.

Рівні шумового навантаження на робочих місцях ПАТ «Укртелеком»
Професія

Вид діяльності

Інженер
електрозв’язку

Інженер-електронник
Адміністратор
систем

ГДР за
ДСН 3.3.6.037-99

Робота з ВДТ, принтер,
факс, мовний зв’язок по
телефону

Рівні електромагнітних полів (ЕМП)
частотою 50 Гц становили по електричній
складовій - до 24 В/м, по магнітній складовій –
до 1,2 А/м. Вимірювання електромагнітних
полів радіочастотного діапазону 2-400 кГц
свідчать, що на відстані 30 см від екрану ВДТ,
реєструються електричні поля з рівнями до 0,21,6 В/м та магнітні поля до 0,03 А/м. Параметри
ЕМП не перевищують допустимих нормативів
за ДСН 239-96 та ДСН 3.3.6.096-2002.
Щодо важкості та напруженості праці,
робота офісних працівників має сидячий
характер (85–95% тривалості зміни), з
переважанням спостереження за екраном
монітора, телефонних розмов, набору тексту на
клавіатурі, в залежності від професії працівника.
На окремих робочих місцях: змінних інженерів
електрозв’язку, інженерів-електронників –
тривалість робочої зміни 12 год. При цьому,
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Таблиця 2

Еквівалентний рівень
шуму,
дБАекв.

Максимальний рівень
шуму, дБА

59

82

56

81

54

81

65

110

загальний час спостереження за екранами ВДТ
(відеодисплейних терміналів) за зміну складає,
в середньому, 56–85% від тривалості зміни.
Робота характеризується підвищеною
відповідальністю за якість роботи, в деяких
випадках неправильно прийняті рішення
можуть привести до зупинки технологічного
процесу. Напруженість праці за показником
сумарного часу спостереження за екранами
ВДТ протягом робочого дня відноситься до
класу 3.1–3.2 згідно ГКП.
У таблиці 3 приведена суб’єктивна оцінка
систем освітлення на основі люмінесцентних
та світлодіодних джерел світла на ТОВ
«Пластік-карта» (м. Вишгород, Київська обл.).
Рівні штучної освітленості на робочих місцях
складали 300 – 350 лк і є достатніми для
виконання робіт середньої точності за
вимогами діючих ДБН В.2.5-28:2018.
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Таблиця 3
Суб’єктивні показники оцінки якості освітлення на основі люмінесцентних та
світлодіодних джерел світла (N=36)
Показник

Система освітлення

Люмінесцентні Світлодіодні лампи
лампи
Оцінка комфортності світлового 3,20±0,18
3,00±0,22
середовища, бали
Оцінка ступеню напруженості 3,8±0,17
3,90±0,24
зорових робіт, бали
Психологічне сприйняття
2,20±0,18
2,6±0,23
спектру освітлення (теплийхолодний), бали
Суб’єктивне відношення до
3,60±0,22
2,90±0,21
спектру освітлення (позитивненегативне)
Оцінка самопочуття, бали
2,8±0,33
2,30±0,22
Оцінка по шкалі бадьорістьсонливість, бали
- початок зміни (денна) 3,2±0,43
4,85±0,35*
- кінець зміни (денна)
5,2±0,45*
5,77±0,28

Примітка: *- p<0,05

З даних таблиці 3 видно, що при
суб’єктивній оцінці світлового середовища на
робочих
місцях,
яке
створюється
люмінесцентними або світлодіодними
джерелами світла працюючі не висловлюють
достовірної різниці за такими суб’єктивними
показниками: комфортність світлового
середовища, ступінь напруженості зорових робіт,
психологічне сприйняття спектру освітлення
(теплий-холодний), самопочуття в балах (р>0,05).
За опитувальником Karolinska Sleepness
Scale (KSS), який оцінює за 9-ти бальною
шкалою суб’єктивні відчуття «бадьорість/
сонливість», спостерігали зменшення рівня
бадьорості та збільшення рівня сонливості в
кінці денної робочої зміни
при
люмінесцентному освітленні (р<0,05), що
свідчило про розвиток втоми та негативні
зміни у психоемоційному стані працюючих. В
групі з люмінесцентним освітленням на
початку зміни рівень бадьорості (3,2±0,43 бали)
був достовірно більшим ніж в групі зі
світлодіодним освітленням (4,85±0,35) бали, в
кінці зміни ця різниця зникала (р>0,05).
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Щодо суб’єктивних показників умов праці,
як свідчать дані анкетного опитування
банківських працівників, найчастіше
висловлюються скарги на мікроклімат (взагалі)
– 64,1±3,6 % опитаних (табл. 4).
На другому місці за частотою – скарги на
шум – 44,0±3,7 скарг на 100 респондентів, на
освітленість висловлюється 20,7±3,0 скарг, на
незручну робочу позу та напруженість праці –
0,5±0,5 скарг на 100 опитаних. Одержані дані
щодо кількості скарг підтверджують результати
санітарно-гігієнічних досліджень, за якими
мікроклімат є найбільш несприятливим
фактором виробничого середовища.
Дещо несподіваними є результати щодо
великої кількості скарг (44,0±3,7 на 100 опитаних)
на шум, рівні якого не перевищують нормативних
значень, що потребує подальших досліджень. З
погляду на те, що параметри шумового
навантаження не перевищують санітарногігієнічних норм (ГДР 65 дБАекв.), даний факт має
бути предметом подальших досліджень, щодо
впливу малих рівнів даного чинника на
працюючих, його дратуючої та заважаючої дії.
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Таблиця 4

Скарги на умови праці співробітників ПАТ «УкрСиббанк»
Кількість скарг
Скарги на умови праці
ФАКТОР
на 100 працюючих,
(N=130)
(Х±m)
Несприятливий
мікроклімат
(взагалі)
64,1±3,6
Мікроклімат

Шум

Освітленість

Сухість повітря
Висока вологість повітря
Підвищена температура повітря (жарко)
Духота
Знижена температура повітря
Недостатня рухливість повітря
Протяги
Наявність теплового випромінювання
Підвищений шум на робочих місцях
(взагалі)
Шум від систем вентиляції та
кондиціювання
Голосні розмови колег
Освітленість (взагалі)
Недостатність природного освітлення
Недостатність місцевого освітлення
Занадто багато освітлення
Погано сплановане освітлення

Незручна робоча поза
Напруженість праці

Несподівано малою є кількість скарг (0,5±0,5)
на напруженість праці у порівнянні з гігієнічною
оцінкою праці цього чинника (кл. 3.1-3.2), що може
бути пов’язано із тим, що цей чинник сприймається як робота, яку необхідно виконувати і до
якої є певне «звикання» працюючих.

33,2±3,5
3,8±1,5
17,4±2,8
7,1+1,9
2,2±1,1
21,7±3,1
1,1±0,8
4,3±1,5
44,0±3,7
5,4±1,7

2,2±1,1
20,7±3,0
13,0±2,5
2,2±1,1
1,1±0,8
0,5±0,5
0,5±0,5
0,5±0,5

Слід зазначити, що банківські працівники
є особами, які активно цікавляться своїми
умовами праці та можливими професійними
ризиками своєму здоров’ю. В табл. 5
приведено рекомендації офісних працівників
щодо покращення умов праці.
Таблиця 5
Рекомендації банківських працівників щодо покращення умов праці
Рекомендації працюючих

Всього висловили рекомендації
Зволоження приміщення
Покращення системи вентиляції
Частіше провітрювання приміщень
Шумоізоляція
Зменшити кількість людей у приміщенні
Заміна меблів на більш ергономічні
Прибрати або замінити ковролін
Додаткове освітлення

Всього висловлюють рекомендації 44,6±3,7
осіб на 100 працюючих, які прагнуть поліпшити
умови праці. Стосовно зволоження приміщень
висловлюють пропозиції – 12,0±2,4 %
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Кількість рекомендацій на 100
працюючих,
(Х±m)
44,6±3,7
12,0±2,4
11,4±2,4
9,8±2,2
4,3±1,5
4,3±1,5
2,2±1,1
2,2±1,1
1,6±1,1

опитаних, покращення системи вентиляції –
11,4±2,4 %, частіше провітрювання приміщень
– 9,8±2,2%, шумоізоляція та зменшення кількості
людей у приміщенні – по 4,3±1,5%.
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Серед скарг на стан здоров’я офісні
працівники найчастіше висловлювали скарги

на орган зору – 53,3±3,7 на 100 опитаних
(табл. 6).
Таблиця 6
Скарги на орган зору офісних працівників
Кількість скарг на

Скарги працюючих

100 працюючих,
(Х±m)

Всього висловили скарги

53,3±3,7

Періодичні болі в надбрівній та заокулярній ділянці,

37,0±3,5

розмитість об’єктів в полі зору при напружених
зорових роботах
Носять окуляри

22,3±3,1

Часті кон'юктивіти, блефарити

3,8±1,5

температура джерел світла складала 4000 °К
(нейтральне біле світло) при однаковій
потужності. Оцінка проводилась за шкалою
сонливість-бадьорість (ШС-Б), показниками:
ОКО - оцінка ступеню комфортності
освітлення, ОСЗР - оцінка ступеню важкості
зорової роботи, спектр - психологічна оцінка
спектру освітлення, СОС - суб’єктивне
відношення до спектру освітлення, ОСП –
оцінка самопочуття.
Таблиця 7
Суб’єктивні оцінки штучного світлового та теплового середовища працюючими при
люмінесцентному та світлодіодному освітленні 4000 °К.
Суб’єктивні оцінки світлового та теплового середовища працюючими, бали
ШС-Б
(9-00)

Хсер.

30,5

3,78

4,07

±m

0,95

0,26

0,17

±σ

Вік
працюючих

Оцінка теплового
середовища

Математичний
параметр

Скарги на періодичні болі в надбрівній та
заокулярній ділянці, розмитість об’єктів в полі
зору при напружених зорових роботах мали
37,0±3,5 респондентів зі 100 працюючих,
користувалися окулярами – 22,3±3,1% опитаних.
У таблиці 7 представлено узагальнені дані
анкетного опитування щодо суб’єктивної
оцінки світлового та теплового середовища
працюючими при люмінесцентному (N=47) та
світлодіодному освітленні (N=55). Колірна

6,49

Хсер.

31,67

±m

0,79

±σ

5,71

1,72

ОКО

ОСЗР

Спектр

люмінесцентне освітлення (N=55)

1,07

4,02

3,40

0,06

0,14

0,463

ШС-Б
(18-00)

1,00

ОСП

5,25*

3,43*

3,00

2,64

3,57

3,00

0,14

0,18

0,11

0,14

0,27

0,13

0,89

1,09

1,24

0,63

світлодіодне освітлення (N=47)
3,81*
1,29
0,17

3,98

0,89
0,12

Як видно з табл. 7 спостерігається
достовірна різниця (р <0,05) між

1,16

3,03

3,57*

4,46*

0,11

0,10

0,14

0,79

Примітка: * - різниця достовірна у порівнянні між групами (р < 0,05)

ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

СОС

0,71

1,05

0,68
3,25

0,768
0,11

Штучне
освітлення,
лк

298

23,2
3,44
431

34,5
4,71

функціональним станом організму працюючих
в умовах люмінесцентного та світлодіодного
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освітлення по опитувальнику KSS. При цьому,
працюючі в умовах світлодіодного освітлення
вказують на менший рівень сонливості в кінці
зміни – 3,81±0,17 бали у порівнянні з
працюючими в умовах люмінесцентного
освітлення 5,25±0,14 бали. Також, світлодіодне
освітлення з середніми рівнями освітленості
431± 4,71 лк оцінюється як більш комфортне
(3,98±0,12 бали) у порівнянні з
люмінесцентним (3,43±0,18 бали). За оцінкою
самопочуття достовірної різниці в обох групах
не виявлено (p>0,05).
У працюючих при світлодіодному
освітленні різниця між показниками
сонливості-бадьорості на початок зміни (9-00)
та її кінець (18-00) складає 0,41 бал; при цьому,
довірчий коефіцієнт t p дорівнює 1,86, що
свідчить про наявність тенденції (p < 0,1) до
зниження рівня бадьорості працюючих та
розвитку втоми. Ця залежність має характер
достовірної в групі працюючих при
люмінесцентному освітленні (p <0,05).
При цьому, працюючі в умовах
світлодіодного освітлення почувають себе на
37 % більш бадьорими за шкалою
опитувальника KSS, а спектр освітлення
сприяє підвищенню позитивного настрою на
14% за 5-бальною оригінальною шкалою.
Висновки
1. Головними
несприятливими
виробничими факторами, що впливають на
офісних працівників є мікроклімат – за
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Вступ. В Україні застосування
радіофармацевтичних препаратів (РФП) займає
чільне місце у діагностиці різних захворювань
внутрішніх органів. Наукові розробки у
радіофармацевтиці та удосконалення
діагностичної апаратури сприяли появі нової
технології радіонуклідної візуалізації –
позитронно-емісійної томографії (ПЕТдослідження). Саме тому першочерговим
завданням для розвитку ядерної медицини в
Україні є організація виробництва і контролю
якості Фтордезоксиглюкози 18F (ФДГ), яка є
найпоширенішим РФП у ПЕТ-дослідженні для
виявлення злоякісних новоутворень.
Мета роботи – оптимізувати процес
контролю якості ФДГ, враховуючи період
напіврозпаду, який становить 109 хвилин, що
в свою чергу скоротить час проведення
контролю якості і знизить ціну дози ФДГ.
Матеріали та методи дослідження.
Об’єкт дослідження – Фтордезоксиглюкоза 18F,
розчин для ін’єкцій, яку найчастіше, близько
90% у порівнянні з іншими РФП, застосовують
у ядерній медицині для ПЕТ-дослідження
онкологічних захворювань [1-2].
Для лабораторного контролю якості ФДГ
використовують таке устаткування та прилади:
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- рідинний хроматограф SCHIMADZU
LC-20A (країна-виробник –Японія);
- газовий хроматограф AGILENT 7890A
(країна-виробник – Китай);
- зчитувач
для
тонкошарової
хроматографії BIOSCAN AR-2000 (країна –
виробник – США);
- дозкалібратор BIODEX ATOMLAB 500
(країна-виробник – США);
- гамма-спектрометр MOLECULER MOL
E/004/01/01 (країна-виробник – Німеччина);
- рН-метр METTLER TOLEDO S20 KS
(країна-виробник – Швейцарія);
- прилад для автоматичного визначення
бактеріальних ендотоксинів турбідиметричним
методом LAL 5000 (країна-виробник – США);
- термостат Binder BD 53 (країнавиробник – Німеччина);
- сухожаровий повітряний стерилізатор
NUVE FN 032 (країна-виробник – Туреччина).
Результати дослідження та їх обговорення. Для оптимізації процесу контролю якості
ФДГ нами запропоновано замінити лабораторне
обладнання: гамма-спектрометр Moleculer Mol E/
004/01/01 за допомогою якого контролюють
радіонуклідну чистоту ФДГ (вимірювання енергії
гамма-фотонів) та дозкалібратор BIODEX
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ATOMLAB 500 (вимірювання загальної
радіоактивності препарату) на радіонуклідний
калібратор для ядерної медицини, розроблений
вітчизняними
науковцями
інституту
сцинтиляційних матеріалів, виготовлений на
заводі рентгенівського обладнання «Квант» м.
Харків [3].
Даний пристрій працює таким чином:
ємність (шприц або флакон) з радіоактивним
фізіологічним розчином встановлюють в
стакан для кріплення проби, поміщений як і
детектуючий пристрій в свинцевий екран.
Гамма-кванти,
що
випромінюються
радіоактивним фізіологічним розчином,
потрапляють на детектуючий пристрій,
поглинаються сцинтиляційним кристалом
CSI(Tl), внаслідок чого виникає спалах світла,
який реєструється кремнієвим фотодіодом.
Імпульс струму, що виник у фотодіоді,
перетворюється в напругу в зарядочутливому
підсилювачі, формується формувачем і
передається в блок контролю та індикації для
подальшої обробки. У блоці електричні
імпульси обробляються і результати виміру
відображуються на дисплеї блоку контролю та

ВІЙСЬКОВА ФАРМАЦІЯ

індикації. Екран дисплея відображає величину
активності радіоактивного фізіологічного
розчину і типу ізотопу, що знаходиться в ньому,
по енергії випромінювання.
Радіонуклідний калібратор для ядерної
медицини дозволяє виміряти активність
гамма-випромінюючих радіонуклідів в
радіоактивних розчинах, зокрема в РФП. Даний
прилад містить блок контролю та індикації,
розміщений у свинцевому екрані, детектуючий
пристрій і стакан для кріплення проби, при
цьому детектуючий пристрій пов’язаний з
блоком контролю і індикації, який відрізняється
тим, що детектуючий пристрій виконано у
вигляді блока сцинтилятор – PIN-фотодіод на
основі кристала CSJ (TI) і розташований з
пробою.
На даному обладнанні були проведені
дослідження в умовах реальних вимірювань
величин радіоактивності і радіонуклідної
чистоти елюату пертехнетата 99m ( 99 Tc),
отриманого з централізованого екстракційного
генератора на дослідному ядерному реакторі
інституту ядерних досліджень НАН України
рисунки 1, 2 [4].

Рис. 1. Гамма-спектр зразка 99Mo + 99Tc
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Рис. 2. Гамма-спектр зразка 99Tc

Нами було запропоновано за допомогою
даного приладу одночасно виконати дві
задачі: шляхом використ ання гаммаспектромет ра
здійснити
контроль
радіонуклідної чистоти та визначити загальну
радіоактивність РФП.

Калібрування спектрометра радіонуклідного
калібратора для ядерної медицини було
проведено за допомогою стандартного джерела
іонізуючого випромінювання 137Cs (енергія
гамма-квантів 662 кеВ). Час експозиції – 30 хв.
Отриманий спектр наведено на рис.3.

Рис. 3. Спектр, отриманий за допомогою стандартного
джерела іонізуючого випромінювання 137Cs
Дослідження проводили на трьох серіях даних розрахунок радіоактивності виконували
ФДГ різних активностей: 20181228/184, за формулою:
20181228/185 і 20181229/186. Період
S0
напіврозпаду – 109 хв., ймовірність розпаду по
A
EC каналу – 96%. Для визначення
    w k c t
радіоактивності РФП використовували дані
геометрій вимірювання, ефективність
A – активність (Бк)
реєстрації та площу фотопіку (511кеВ). З цих
S0 – площа під піком
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 – ефективність реєстрації гамма-квантів з
енергією 511 кеВ
– тілесний кут (визначається геометрією
вимірювання)
w – квантовий вихід (враховує, що на 1 акт
розпаду з’являється 2 гамма-кванти)
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k – коефіцієнт, що враховує імовірність розпаду
по необхідному каналу (ЕС – 0.96)
c – коефіцієнт, який враховує послаблення за
рахунок захисту
t – час вимірювання (для всіх серій – 300 сек.)
Гамма-спектри та результати визначення
активності показано на рис.4

Рис. 4. Гама-спектри трьох серій ФДГ

Висновки
За допомогою радіонуклідного калібратора
для ядерної медицини були отримані результати
контролю якості ФДГ: спектр гаммавипромінювання відповідає енергії 511 кеВ всіх
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Вступ. Остеоартроз (ОА) – це хронічне
прогресуюче незапальне захворювання
суглобів, що характеризується дегенерацією
суглобового хряща з подальшою зміною
кісткових суглобових поверхонь, розвитком
крайових остеофітів, деформацією суглоба, а
також розвитком помірно вираженого синовіїту
[6]. Остеоартроз є не тільки актуальною
медичною, а й соціальною проблемою через
значну поширеність у популяції та неухильний
прогресуючий перебіг захворювання. ОА
залучає до патологічного процесу в першу
чергу «навантажувальні» суглоби, значно
погіршуючи якість життя хворих. Також
захворювання є серйозним соціальноекономічним тягарем і однією з головних
причин стійкої втрати працездатності [12]. Не
зважаючи певні успіхи у лікуванні, у 60-65 %
хворих на ОА знижується працездатність, а в
12,5 % випадків хвороба призводить до
інвалідності. При цьому інвалідизація може
розвинутися вже протягом перших років
хвороби [10].
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Важливим є той факт, що кожен десятий
житель планети пред’являє скарги на суглобові
болі і має порушення функції суглобів [2]. За
даними демографічних досліджень 70 % усіх
форм ревматичної патології складає ОА [11], а
його поширеність у різних регіонах світу складає
від 5,4 до 29 % [5, 6, 7]. У 1994 р. фахівці Центру
контролю та профілактики захворювань
прогнозували, що до 2020 року в США артрит
матиме найбільше збільшення кількості нових
пацієнтів, ніж будь-яке інше захворювання [7].
Реальна поширеність ОА в Україні не
встановлена. Водночас, за оцінками обласних
спеціалістів, в Україні виконано ендопротезувань
кульшового та колінного суглобів: у 2005 р. 2
500 та 350 операцій, у 2010 р. 5 500 та 850, в
2012 р. 7 000 та 1 600 операцій, відповідно.
При цьому, річна потреба в операціях на
кульшовому суглобі досягає 40 000, що свідчить
про стійку тенденцію до збільшення поширеності
захворювання та його ускладнень [8].
Виходячи з актуальності проблеми нами
розроблено склад та технологію лікарського
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сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та
левокарнітином для профілактики та лікування
ОА та вивчено фізико-хімічні властивості та
безпечність препарату [1].
Мета. Метою роботи є дослідження
кінетичних показників показників лікарського
сиропу з глюкозаміну гідрохлоридом та
левокарнітином. Для вивчення кінетичних
параметрів
лікарського
сиропу
використовували метод in vitro, що характеризує
повноту вивільнення активних інгредієнтів із
розробленого сиропу в модельну рідину.
Матеріали та методи дослідження. Для
проведення дослідження застосовували
діалізну камеру [4]. Для цього внутрішній
циліндр із зразком (5 г) ЛЗ (сироп) поміщали в
діалізну камеру з певною кількістю води
очищеної (100 мл) при температурі 36±1ЪС.
Після відбору проб (10 мл) періодично об’єм
води у діалізній камері доводиди до
початкового рівня (100 мл). Відбір проб
проводили через 30, 60, 180, 360, 720, та
1440 хв.
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Кількісне визначення АФІ діалізаті
проводили методом високоефективної рідинної
хроматографії (ВЕРХ).
Концентрацію
АФІ
речовин
розраховували за формулою (1).
n
V
Сn  Cn  пр.   Cs
, (1)
Vоб s 1

де: Сn - концентрація діючої речовини (мг)
в n досліді при умові, що проби з камери не
відбирались;
C’n – визначена концентрація речовин (мг)
в досліді;
Vnp – об’єм проби взятої для аналізу, мл;
Voб – обґєм в діалізній камері, мл;
Сs – загальна концентрація в (n –1) дослідах;
s – кількість дослідів;


n

s 1

- сума дослідів.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати досліджень щодо кількості
вивільнених глюкозаміну гідрохлориду та
левокарнітину із лікарського сиропу залежно від
часу наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Кількість вивільнених АФІ із лікарського сиропу залежно від часу

Кількість вивільненої речовини через
Номер
30 хв
60 хв
180 хв
360 хв
зразку
Концентрація вивільненої речовини, %
Глюкозаміну гідрохлорид
1
16,46
24,13
69,75
88,21
2
17,21
23,98
69,78
88,34
3
16,98
24,02
69,78
88,34
4
16,81
23,84
69,84
88,34
5
15,54
24,07
69,85
88,38
–
X ± ΔХ? 16,60±4,88 24,01±0,56
69,80±0,07 88,32±0,09
Левокарнітин
1
20,14
32,64
70,44
89,78
2
20,16
32,64
70,44
89,79
3
20,16
32,68
70,47
89,87
4
20,18
32,71
70,79
90,11
5
20,18
32,72
71,01
90,11
–
X ± ΔХ? 20,16±0,10
32,68±0,14 70,63±0,46
89,93±0,23
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На підставі даних, що наведені в табл. 1
будували графічну залежність вивільненої
2

и
н
и
во
ч
е
рї
о
н
е 1,5
н
ьл
ів
и
в
%
lg

1

речовини від часу в логарифмічному масштабі
(рис. 1).

левокарнітин

глюкозаміну гідрохлорид
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Рис. 1. Кінетична залежність вивільнення глюкозаміну гідрохлорида та левокарнітина із
лікарського сиропу від часу

Отримані результати свідчать про те, що
вивільнення глюкозаміну гідрохлорид і
левокарнітин із опрацьоівного сиропу
підпорядковується кінетичному рівнянню
першого порядку
За нахилом ліній на рис. 1 можна
вирахувати швидкість реакції вивільнення АФІ,
яка зводиться до визначення константи
швидкості вивільнення.
Швидкість реакції вивільнення активних
речовин визначали за формулою (2):
lg C(1)  lg C( 2)
KВ =
, (2)
t2  t1
де: KВ – швидкість реакції вивільнення, сек-1;
С(1) ; С(2) – концентрація вивільненої речовини
за час t1, t2 і t2, t3
t1, t2 – час, сек.
Для глюкозаміну гідро хлориду швидкість
реакціїї вивільнення дорівнює:
KВ1 = 8,88 . 10-5 сек-1;
KВ2= 6,38 . 10-5 сек-1;
KВ3= 1,02 . 10-5 сек-1;
Для левокарнітину швидкість реакції
вивільнення становила:
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KВ1 = 1,16 . 10-4 сек-1;
KВ2= 4,72 . 10-5 сек-1;
KВ3= 7,41 . 10-6 сек-1.
Встановлено, що швидкість реакції
вивільнення АФІ зменшується в часі:
глюкозаміну гідрохлорид – від 8,88. 10-5 сек-1 до
1,02 . 10-5 сек-1, а левокарнітин – від 1,16 . 10-4
сек-1 до 7,41 . 10-6 сек-1.
Після встановлення порядку реакції і
швидкості реакції вивільнення АФІ визначали
константу швидкості. Константа швидкості, що
визначали за формулою (3) – це швидкість
діалізу в даний момент і за даних умов.
2,303 C0
lg
k=
, (3)
t
C
де: k – константа швидкості вивільнення сек-1;
t – час, сек;
C0 – початкова концентрація АФІ, %
С – концентрація вивільненої АФІ через
проміжки часу t, %
Для глюкозаміну гідрохлориду і
левокарнітину параметр константи швидкості
вивільнення в часі має слідуючі відповідні
значення:
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k1г= 0,58 . 10-3
k2г = 0,39 . 10-3
k3г= 0,22 . 10-3
k 4г = 0,18 . 10-3

Виходячи із розрахунків можна
стверджувати, що константа швидкості
вивільнення для глюкозаміну гідрохлориду
зменшується від 0,58 . 10-3 с-1 до 0,18. 10-3 с-1. , а
для левокарнітину – від 0,39 . 10-3 с-1 до 0,11. 103
відповідно. Це пов’язано з типом ЛФ, а саме
гідрофільністю основи, що дифундує в рідину
завдяки осмотичній активності. Лікарський
сироп є в’язкою системою тому вивільнення
АФІ з основи йде повільне.
Другою характеристикою швидкості
вивільнення речовин є час, за який

t½ 1г = 1194 сек;
t½ 2 г= 1775 сек;
t½ 3г = 3107 сек;
t½ 4г = 5390 сек;

З зменшенням константи швидкості
вивільнення АФІ збільшується реріод
напіввивільнення.

k1л= 0,39 . 10-3
k2л = 0,33 . 10-3
k3л= 0,17 . 10-3
k 4 л= 0,11. 10-3
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концентрація дифундуючої речовини
зменшується наполовину від початкового
значення – період напіввивільнення t1/2, який
визначали за формулою (4):

t1 / 2 

0,693
k

, (4),

де: t1/2 – період напіввивільнення, с;
k – константа швидкості вивільнення с-1.
Період напіввивільнення відповідно
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину
складає:

t½ 1 л = 1776 сек;
t½ 2 л= 2100 сек;
t½ 3 л= 4076 сек;
t½ 4 л= 6300 сек;

Кінетичні параметри процесу вивільнення
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину із
сиропу наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Кінетичні параметри вивільнення АФІ із сиропу в дослідах in vitro

Кінетичні параметри

Вивільнення глюкозаміну гідрохлориду через, сек
1800
3600
10800
21600

K – константа
швидкості вивільнення 0,58 . 10-3 0,39 . 10-3
0,22 . 10-3
0,18 . 10-3
сек-1
t1/2 – період
напіввивільнення, сек
1194
1775
3107
5390
Вивільнення левокарнітину через, сек
K – константа
швидкості вивільнення 0,39 . 10-3 0,33 . 10-3
0,17 . 10-3
0,11 . 10-3
сек-1
t1/2 - період
напіввивільнення, сек
1776
2100
4076
6300
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Висновок
Визначено кінетичні параметри для
сиропу: швидкість реакціїї вивільнення
глюкозаміну гідрохлориду і левокарнітину,
константа швидкості і період напіввивільнення.
Показано, що кінетичні процеси вивільнення
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Вступ. В останні роки у вітчизняній та
зарубіжній медичній літературі з’явилася значна
кількість статей, присвячених вирішенню
проблем раціонального використання
лікарських засобів (ЛЗ). Така увага до цієї
проблеми пояснюється обмеженістю
матеріальних і фінансових ресурсів системи
охорони здоров’я України, що потребують
оцінки доцільності їх розподілу. Проблема
оптимізації та раціонального використання ліків
в повній мірі стосується і забезпечення
Збройних Сил України. За нинішньої ситуації
на сході Україні потреби військово-медичної
служби у ЛЗ зростають, особливо для
забезпечення військових частин, що
знаходяться в районі проведення Операції
об’єднаних сил, адже повноцінне забезпечення
медичної служби в ЛЗ може врятувати не одне
життя [4, 6, 8].
У зв’язку з цим, виникає потреба у
проведенні дослідження фармацевтичного
ринку сучасних ЛЗ, які використовуються для
надання медичної допомоги на тактичному
рівні.
Тому метою нашої роботи є проведення
порівняльного аналізу номенклатури сучасного
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асортименту психоаналептиків, представлених
на фармацевтичному ринку України.
Матеріали та методи дослідження.
Матеріалами дослідження були використані дані
інформаційної бази зареєстрованих ЛЗ,
представленої на офіційному сайті Державної
установи «Державний експертний центр»
Міністерства охорони здоров’я України,
Порядку постачання медичного майна
Збройним Силам України в мирний час та
Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські
засоби.
Для проведення дослідження ЛЗ
використовували системно-оглядовий,
статистичний,
бібліографічний
та
маркетинговий методи.
Результати дослідження та їх обговорення. Згідно Порядку постачання медичного
майна Збройним силам України у мирний час
[1], встановлено, що для надання медичної
допомоги військовослужбовцям на тактичному
рівні використовуються 38 груп лікарських
препаратів згідно з АТС-класифікацією, серед
яких кровозамінники та перфузійні розчини
(B05) складають 12 % від загальної кількості ЛЗ,
анестетики (N01) та анальгетики (N02) – по 10
95
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% препаратів, кількість антибактеріальних
засобів для системного застосування (J01)
нараховує 8 %, кардіологічних препаратів (C01)
– 6 %, 5 % складають антисептичні та
дезінфікуючі засоби (D08) та по 3 % нараховують
групи ЛЗ, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів (A03) та
кортикостероїдні засоби для системного
застосування (H02). Інші групи ЛЗ, а саме:
антидіарейні препарати, засоби що застосовуються для лікування інфекційно-запальних
захворювань кишечнику (A07), психолептичні
засоби (N05), засоби, що застосовуються у разі
кашлю та застудних захворювань (R05),
протизапальні та протиревматичні засоби
(M01), засоби, що застосовуються в стоматології (A01), протиблювотні засоби та препарати,
що усувають нудоту (A04), антидіабетичні
препарати (A10), мінеральні добавки (A12),

Інші засоби
43%

антитромботичні засоби (B01), антигеморагічні
засоби (B02), гіпотензивні засоби (C02),
сечогінні препарати (C03), периферичні
вазодилататори (C04), блокатори вадренорецепторів (C07), антагоністи кальцію
(C08), засоби, що діють на ренінангіотензинову систему (C09), засоби для
лікування ран та виразкових уражень (D03),
протимікробні та антисептичні засоби, що
застосовуються в гінекології (G01), вакцини
(J07), міорелаксанти (M03), психолептичні
засоби (N05), інші засоби, що діють на нервову
систему (N07), засоби, що застосовуються при
захворюваннях порожнини носа (R01),
антигістамінні засоби для системного
застосування (R06), інші засоби, що діють на
респіраторну систему (R07), засоби, що
застосовуються в офтальмології (S01)
складають 43 % (рис 1).

Анальгетики
10%

Анестетики
10%
Кровозамінники
та перфузійні
розчини
12%

Кортикостероїдн
і засоби
3%

Засоби, що
використовують
ся при
функціональних
ШК розладах
[]

Антибактеріаль
ні засоби
8%

Кардіологічні
засоби
Антисептичні та
6%
дезінфікуючі
5%

Рис. 1. Аналіз препаратів, що застосовуються на тактичному рівні, за групами згідно з АТСкласифікацією
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Аналіз інформаційної бази зареєстрованих
ЛЗ, представленої на офіційному сайті
Державної установи «Державний експертний
центр» Міністерства охорони здоров’я України,
станом на 01.03.2019 року показав, що вказані
вище групи нараховують 122 препарати, які
мають більше 500 аналогів. Зазначені ЛЗ
виробляються на 69 виробництвах. Лідером є
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», яка
займається виробництвом близько 12 %

Інші
42%
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найменувань ЛЗ, друге місце займає ТОВ
«Фармацевтична компанія «Здоров’я» – 10 %,
на третьому місце знаходиться ТОВ «ЮріяФарм» – 8 %. Найменшу кількість визначеного
сегменту ліків поставляють ПАТ «Інфузія»,
Корпорація «Артеріум», ПАТ «Лекхім», ТОВ
«Хіміко-фармацевтичне
підприємство
«Здоров’я народу”, ПАТ «Науково-виробничий
центр «Борщагівський Хіміко-фармацевтичний
завод» та інші (рис 2).

ПрАТ "Дарниця"
12%

ТОВ "Здоров'я"
10%

ПАТ "Інфузія"
3%

ТОВ "ЮріяФарм"
8%
ПАТ "Фармак"
7%

Корпорація
Артеріум
ПАТ "НВЦ
Борщагівський ПАТ "Лекхім"
6%
ТОВ "ХФП
ХФЗ"
5%
Здоров'я народу"
4%
3%
Рис.2. Розподіл ЛЗ за фірмами-виробниками

Аналіз Реєстру оптово-відпускних цін на
лікарські засоби показав, що найменшу вартість
разової
дози
ЛЗ
пропонує
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»,
частка ЛЗ складає 20 %, для 8 % препаратів
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найменшу вартість пропонує ТОВ «НІКО», 7
% – ПАТ «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», 5 % –
ТОВ «Юрія-Фарм». Крім того встановлено, що
40 % ЛЗ не мають пропозицій на продаж
(рис. 3).
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Рис. 3. Розподіл виробників за кількістю ЛЗ з мінімальною вартістю однієї дози
у відповідності до РОВЦ
Висновки
1. Для надання медичної допомоги військовослужбовців використовуються 122
військовослужбовцям на тактичному рівні препарати, які мають більше 500 аналогів.
використовуються 38 груп препаратів згідно з
3. Серед фірм-виробників лідером є ПрАТ
АТС-класифікацією, серед яких найбільшу «Фармацевтична Фірма «Дарниця», яка
кількість ЛЗ нараховують групи кровозамінників виробляє близько 12 % найменувань ЛЗ.
та перфузійних розчинів (B05), анестетиків
4. Аналізуючи Реєстр оптово-відпускних
(N01), анальгетики (N02) та антибактеріальних цін на лікарські засоби, було встановлено, що
засобів для системного застосування (J01).
найменшу вартість разової дози ЛЗ пропонує
2. Аналіз вітчизняного ринку станом на ПрАТ «Фармацевтична фірма “Дарниця” (20 %)
01.03.2019 року показав, що для лікування та ТОВ «Юрія-Фарм» (13 %).
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Резюме. У статті розглянуто сучасний стан та основні напрямки розвитку логістичного
управління запасами на медичних складах та в медичному постачанні Збройних Сил України
загалом. Визначено, що сучасний стан медичного постачання потребує розробки досконалої
системи управління якістю на основі досвіду країн-членів НАТО, Європейського Союзу та розробок
Всесвітньої організації охорони здоров’я у фармацевтичній сфері.
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Вступ. У медичному постачанні Збройних
Сил (ЗС) України поняттям «запаси»
визначають лікарські засоби та інвентарне
майно, яке необхідне для задоволення вимог
медичної служби ЗС України, що зберігаються
у військових частинах, на медичних складах, в
центрах формування та зберігання медичного
майна і техніки непорушного запасу, з метою їх
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

подальшого використання за призначенням.
Основною метою створення матеріальних
запасів є забезпечення стратегічного,
оперативного та військового резерву на
випадок застосування військ (сил),
попередження імовірності порушення
встановлених графіків постачання, сезонні
захворювання
особового
складу
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військовослужбовців, а також потреба
негайного задоволення вимог медичної служби
ЗС України у повному обсязі, особливо в
умовах проведення антитерористичних
операцій, надзвичайних подій, епідеміологічних спалахах та в умовах знаходження
військових частин на значній відстані від постачальників. Утримання запасів тісно повґязане
зі значними економічними витратами і це не
лише витрати на придбання та поповнення
матеріальних запасів, але і витрати на їх
утримання та зберігання. С початку
формування логістичного управління запасами
в Україні з 2009 року провідні фахівці вітчизняної фармації засвідчують підвищену увагу до
проблеми якісного управління запасами. Це
викликано, насамперед, підвищенням
інформаційного забезпечення завдяки розвитку
ряду інформаційно-телекомунікаційних
технологій, серед яких визначають EDI (англ.
Electronic data interchange - електронний обмін
даними), EOQ (англ. Economic Order Quantity економічно обґрунтоване замовлення) ERP
(англ. Enterprise Resource Planning, планування
ресурсів підприємства) [4, 5].
У результаті проведеного аналізу
сучасного стану організації медичного
постачання ЗС України, можливо зробити
висновок, що одним з аспектів вирішення
проблем якісного управління запасами є
розробка та впровадження системи управління
якістю (СУЯ) в фармацевтичній діяльності ЗС
України. Саме тому, метою нашого дослідження
є розробка нормативних вимог і впровадження
СУЯ на основі міжнародних стандартів
фармацевтичної галузі, а також визначення
основних напрямків оптимізації системи
медичного постання ЗС України в рамках
належної практики та логістичного управління
запасами.
Матеріали дослідження: закордонні та
вітчизняні наукові літературні джерела, чинна
нормативно - правова база.
Методи дослідження: бібліографічний
документальний та системно-оглядовий.
Результати дослідження та їх обговорення. На теперішній час виникла нагальна потреба
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для формувань ЗС України щодо необхыдності
впровадження СУЯ, яка являє собою
інтегровану систему побудовану на основі
вимог нормативно-правових документів різних
структур та відомств, а також наказів
Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України,
керівництв, розпоряджень, стандартів (ДСТУ,
ISO 9001), належних практик у фармації, таких
як: GDP (належна практика дистрибуції), GSP
(належна практика зберігання) тощо.
Враховуючи світовий досвід у рамках
впровадження СУЯ, в медичному постачанні
ЗС України доцільно визначити посадових осіб,
які повинні відповідати за функціонування та
побудову СУЯ, це – начальник Головного
військово-медичного управління (ГВМУ)
Міністерства оборони (МО) України,
начальник управління медичного постачання
ГВМУ МО України, заступники начальників
військово-медичних клінічних центрів з
медичного постачання, командири частин,
підрозділів та установ медичної служби,
уповноважені особи МО України.
Основними завданнями вищевказаних
посадових осіб в частині визначення та
реалізації політики в СУЯ є:
визначення цілей та завдань у сфері якості;
створення організаційної структури, яка
відповідає встановленим цілям, передачі
необхідного обсягу матеріальних засобів,
повноважень і відповідальності підлеглим
посадовим особам;
ініціація в рамках структури заходів, які
забезпечують досягнення цілей діяльності, у
тому числі щодо вдосконалення системи
управління якістю.
виконання регулярного аналізу системи
управління якістю для підтвердження її
результативності та виконання запланованих
заходів.
Слід зазначити, що для ефективного
функціонування СУЯ представником
начальника ГВМУ МО України, який
відповідальний за працездатність СУЯ
повинна стати уповноважена особа МО
України, яка несе персональну відповідальність
за:
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забезпечення розробки, впровадження та
виконання
необхідних
вимог
для
запровадження СУЯ;
подачу звітності командуванню про
виконання процесів СУЯ і необхідності її
удосконалення, оптимізації, спрощення з
урахуванням сучасних електронних систем;
Для організації функціонування СУЯ в
медичному постачанні потрібно перш за все
провести оптимізацію логістики запасів та
складської логістики на медичних складах МО
України.
Запаси є важливою складовою
забезпечення матеріальними ресурсами
виробничих процесів (у вигляді виробничих
запасів) та потреб медичної служби (у вигляді
запасів готової продукції). Для ефективної
діяльності медичного постачання ЗС України,
запаси повинні бути оптимальними, адже
накопичення їх значного обсягу призводить до
замороження складських приміщень на
тривалий строк, зниження їх ліквідності,
зростання витрат на утримання, до простоїв
зберігання, що призводить до закінчення
термінів придатності, а їх нестача-до збільшення
захворюваності особового складу. Від
характеру, обсягів і якості матеріальних засобів
та їх запасів, рівня управління ними залежить
забезпеченість медичної служби ЗС України
лікарськими засобами та медичним майном, а
також ефективність її діяльності [1]. Для
уникнення небажаних факторів, слід звернути
увагу на запровадження можливої такої
складової логістичного управління, як логістика
запасів.
Логістика запасів – інтегрований процес,
що забезпечує операції із запасами всередині
медичного постачання – по всьому ланцюгові
управління поставками. Управління запасами
представляє собою складний комплекс заходів,
метою якого є забезпечення безперебійного
процесу забезпечення лікарськими засобами та
майном при мінімізації поточних витрат по
обслуговуванню запасів. Ефективність
управління запасами дозволяє знизити
тривалість усього операційного циклу,
зменшити поточні витрати на їх зберігання.
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Забезпечення цієї ефективності досягається за
рахунок розробки та реалізації спеціальної
фінансової політики управління запасами [2].
Також однією не менш важливою
складовою логістичного управління запасів є
складська логістика. Складська логістика –
процес, що включає в себе сукупність
послідовно виконуваних операцій, повґязаних
із підготовкою до приймання продукції,
вступом, переміщенням, розпакуванням,
прийманням продукції по кількості і якості,
розміщенням на зберігання, укладанням,
відбіркою, комплектацією, підготовкою до
відпускання й відпусканням продукції
військовим частинам [2]. Основним суб’єктом
складської логістики в медичному постачанні
військово-медичної служби ЗС України є
медичні склади.
Медичні склади є одним з найважливіших
елементів логістичних систем. Роль
складського господарства в логістичній системі
військово-фармацевтичної
логістики
розкривається через функції, що виконуються:
приймання матеріальних засобів від
постачальників;
вхідний контроль, облік, надходження,
зберігання та відвантаження матеріальних
засобів;
зберігання матеріальних запасів,
збереження їх кількості та якості;
контроль і підтримання нормативного
рівня і комплектності запасів;
виконання нарядів та відвантаження
матеріальних засобів військовим частинам та
підрозділам ЗС України.
У рамках впровадження логістичного
управління запасами в ЗС України, слід
зазначити, що правильність роботи та вимоги
до складів викладені у керівництві «Належна
практика зберігання – GSP». Це останній із
прийнятих на міжнародному рівні стандартів
сімейства GxP, який тісно повґязаний з іншими
стандартами цього сімейства.
Керівництво GSP відноситься до всіх
посадових осіб, які мають відношення до
зберігання, транспортування та розподілення
фармацевтичної продукції та повинно
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використовуватись до всіх субґєктів медичного
постачання ЗС України.
Керівництво включає в себе ряд вимог до:
персоналу;
приміщенням та устаткуванню;
зберіганню;
поверненню;
відправленню;
транспортуванню продукції [3].
Висновки
В результаті проведеного нашого
дослідження були вивчені літературні джерела у
сфері логістики. Встановлено, що повноцінний
розвиток логістичного управління у фармації
України розпочало своє формування у 2009 році.
Але, на жаль, на даний момент у ЗС України

досі не передбачені можливості ефективного
управління запасами. Об’єктивною причиною
цьому є відсутність сучасної матеріальнотехнічної бази, комп’ютерного оснащення,
новітніх технологій та незрілість кадрів у сфері
фармацевтичної логістики. Однак, з
впровадженням таких елементів логістичного
управління, як СУЯ, логістики запасів, стандартів
сімейства GxP та міжнародних стандартів, з
появою сучасної комп’ютерної техніки та більш
досконалим розвитком цивільної логістики
будуть створені нові можливості щодо
управління запасами в медичній службі МО
України, які будуть адаптовані до стандартів
НАТО, на чому і буде акцентована увага в
нашому подальшому дослідженні.
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Резюме. Станом на сьогодні в нашій країні створюється єдина ефективна система
логістичного забезпечення Збройних Сил України, інших складових сил безпеки і оборони України
та правоохоронних органів (Об’єднана логістика), як у мирний, так і у воєнний час, яка повинна
функціонувати відповідно до стандартів НАТО і здатна якісно співпрацювати зі збройними
силами інших держав-членів Альянсу.
Тому питання складської логістики – складової частини військово-фармацевтичної логістики,
яка є одним з важливіших та основних компонентів сучасної системи логістичного забезпечення
Збройних Сил України, є актуальними та потребують ретельного вивчення. В статті вивчені
особливості складської логістики, проведено обґрунтування пропозицій щодо більш ефективного
підходу до планування, організації та проведення реформи у системі складської логістики
Збройних Сил України в умовах створення єдиної системи логістичного забезпечення військ (сил).
Ключові слова: складська логістика, військово-фармацевтична логістика, логістичне
забезпечення, Збройні Сили України.

Вступ.
Очікуваним
результатом
проведення оборонної реформи в Україні є
створення, за принципами та стандартами,
прийнятими в державах-членах НАТО,
ефективних, мобільних, оснащених сучасним
озброєнням, військовою і спеціальною
технікою сил оборони зразка 2020 року, здатних
гарантовано забезпечити оборону держави та
адекватно реагувати на воєнні загрози
національній безпеці України, раціонально
використовуючи при цьому наявний потенціал
та ресурси [1].
В організаційній та управлінській роботі
медичної служби Збройних Сил України (далі
ЗС України), з огляду на згадану вище
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оборонну реформу, назріли істотні зміни.
Безпосередня участь ЗС України в Операції
об’єднаних сил потребує своєчасного, якісного
медичного забезпечення в повному обсязі та в
потрібному місці з найменшим рівнем витрат.
Впровадження логістичного підходу щодо
удосконалення системи управління медичним
постачанням є вимогою сьогодення та
законодавчо закріплений наказом Міністерства
оборони України від 11.10.2016 № 522 “Про
затвердження
Основних
положень
логістичного забезпечення Збройних сил
України” [2].
Отже, для реалізації ефективного
медичного забезпечення ЗС України
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очевидною є необхідність впровадження
логістичних принципів до управління
медичним постачанням ЗС України згідно
загальновідомого логістичного правила «7R»:
забезпечення конкретного споживача (right
customer) потрібним медичним майном (right
produkt), необхідної якості (right quality), у
необхідній кількості (right quantity), у визначений
термін (right time) і в потрібному місці (right place)
з найменшим рівнем витрат (right cost) [3, 4].
Саме такі питання вирішує військовофармацевтична логістика – наука про
інтегроване управління матеріальними та
пов’язаними з ними потоками (фінансовими,
кадровими та інформаційними) при здійсненні
постачання медичного майна і техніки з метою
мінімізації загальних витрат і максимального
задоволення потреби кінцевого споживача для
реалізації ефективного медичного забезпечення
військ (сил) [5, 6].
Метою дослідження є вивчення
особливостей складської логістики, як
складової частини військово-фармацевтичної
логістики, що є невід’ємним елементом єдиної
системи логістичного забезпечення Збройних
Сил України, а також пошук та обґрунтування
пропозицій щодо більш ефективного підходу до
планування, організації та проведення реформи
у системі складської логістики Збройних Сил
України.
Матеріали та методи дослідження. Для
досягнення мети дослідження проведено
аналіз вітчизняних наукових джерел та
нормативно-правових актів. Методами
дослідження є інформаційний пошук,
порівняння, систематизації, аналізу та синтезу.
Результати дослідження та їх обговорення. Управління логістичними процесами та
операціями, які безпосередньо пов’язані з:
перевезенням, оформленням вантажів,
складуванням, зберіганням та оформленням
передачі медичного майна і техніки до
кінцевого споживача за координацією з
органом управління (який визначає потребу та
проводить закупівлю медичного майна і
техніки) є особливим завданням у межах
складської логістики.
104

У структурі військово-фармацевтичної
логістики, складська логістика розглядається як
допоміжна складова, разом з транспортною,
інформаційною, реверсною, фінансовою та
кадровою логістикою. Але разом з тим,
складська логістика має виключно важливе
значення у системі військово-фармацевтичної
логістики в цілому [5, 6].
На шляху свого переміщення від
первинного джерела (постачальник медичного
майна) до кінцевого споживача (в/ч)
матеріальний потік може накопичуватися у
вигляді запасів в будь-якій ділянці логістичного
ланцюга. Тому, виникає нагальна потреба в
спеціально облаштованих місцях для їх
зберігання, а також здійснення над ними таких
невід’ємних логістичних операцій як
сортування, комплектація, пакування тощо [7].
Такими місцями є заклади медичного
постачання (ЗМП) – бази зберігання, центри
формування медичного майна непорушного
запасу та медичні склади Міністерства оборони
України.
Основні принципи, вимоги та правила
організації роботи частин та закладів медичного
постачання, в тому числі порядок їх розміщення
та обладнання, обов’язки посадових осіб,
організація їх роботи викладені у Керівництві
по роботі баз зберігання медичного майна,
центрів формування медичного майна
непорушного запасу та медичних складів
Міністерства оборони України (Введено в дію
наказом директора Департаменту охорони
здоров’я від 20.12.2006 № 122) [8].
Сучасні ЗМП – це складні об’єкти, як з
технічної, так і з управлінської точки зору.
Можна виділити два основних підходи до
розуміння поняття ЗМП, це:
заклади військово-медичної служби, які
призначені для утримання встановлених за
номенклатурою і обсягом запасів медичного
майна та забезпечення ними приписаних на
постачання миротворчих контингентів,
оперативних командувань, бригад, військових
частин та лікувальних закладів.
ефективний засіб управління запасами
медичної техніки і майна на різних ділянках
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логістичного ланцюга та матеріального потоку
в цілому.
Обидва підходи не суперечать один
одному, а, навпаки, доповнюють та формують
сучасне уявлення про ЗМП як інтегровану
складову логістичного ланцюга, що з позиції
системного підходу, є одночасно і складною
системою, і частиною системи більш високого
рівня логістичного ланцюга, який формує
основні вимоги до всієї складської системи,
встановлює цілі й критерії її оптимального
функціонування. Тому вирішення питань
створення запасів медичного майна і техніки
вимагає застосування не тільки індивідуального
технологічного, але й логістичного підходу,
заснованого на врахуванні особливостей
вхідних і вихідних потоків з урахуванням
внутрішніх факторів, що впливають на
складську обробку вантажів [5, 7].
У всіх ЗМП, незалежно від їх місця в
логістичній системі, відбувається перетворення
матеріального потоку за різними параметрами
(розміри і склад транспортних партій вантажів;
тип і спосіб упакування; кількість найменувань
вантажів у транспортних партіях; час прибуття
і відправлення транспортних партій та інш.).
Таким чином, з точки зору логістичного
підходу, мета створення ЗМП у логістичних
системах медичного постачання –
перетворення параметрів матеріальних потоків
для найбільш ефективного використання.
Всі ЗМП обробляють три вида
матеріальних потоків: вхідний, внутрішній та
вихідний. Вхідний передбачає необхідність
розвантаження транспорту, перевірки кількості,
якості вантажу та його оформлення. Внутрішній
– складування, переміщення вантажу всередині
ЗМП з врахуванням термінів придатності та
коду номенклатури медичного майна і техніки,
а також формування і переформування
комплектів, сумок, наборів, аптечок. Реалізація
функції тимчасового зберігання запасів
медичного майна (транзит) означає
необхідність проведення робіт з розміщення/
вилучення вантажів та забезпечення
відповідних умов в місцях зберігання.
Перетворення матеріальних потоків
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відбувається шляхом розформування одних
вантажних партій (або вантажних одиниць) та
формування інших. Це означає необхідність
розпакування вантажів, комплектування нових
вантажних одиниць, їх пакування та
затарювання.
Вихідний
обумовлює
необхідність завантаження транспорту,
оформлення вантажу та доставку до кінцевого
споживача[5, 7].
Основними завданнями ЗМП на мирний
час є наступні:
прийом, зберігання і відпуск медичної
техніки і майна;
накопичення і поновлення медичного
майна непорушних запасів;
формування і переформування комплектів,
сумок, наборів, аптечок;
поповнення дефектури медичного майна
для військових частин та лікувальних закладів;
ремонт медичної техніки і майна;
контроль за технічним станом медичної
техніки і майна у ЗМП.
Центри формування медичного майна
непорушного запасу підпорядковуються
начальнику ГВМУ та призначені для:
накопичення і поновлення медичного
майна непорушних запасів;
формування і переформування комплектів,
сумок, наборів, аптечок;
поповнення дефектури медичного майна
для військових частин та лікувальних закладів;
своєчасного відмобілізування медичних
частин, закладів та установ, які формуються за
схемою мобілізаційного розгортання, а також
для зберігання техніки та майна інших служб
забезпечення, передбаченого для цих
формувань.
Сутність логістичного процесу в ЗМП
полягає в першу чергу у координації доставки
(постачання), управління запасами медичного
майна та забезпечення його розподілу між
закладами та підрозділами медичного
постачання, закладами охорони здоров’я МОУ
та військовими частинами.
Логістична координація – оптимальне
співвідношення інтенсивності вхідних та
вихідних вантажопотоків до ЗМП, що
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орієнтовані на потребу споживачів, при
максимальному використанні складських
потужностей та мінімальних логістичних
витрат.
Слід підкреслити, що функція зберігання
медичного майна поточного постачання є
нетривалою у часі на відміну від функції
утримання непорушного запасу, який
зберігається довготривалий час. Скорочення
часу знаходження медичного майна в ЗМП
зменшує вірогідність невикористання їх за
призначенням протягом терміну придатності,
призводить до прискорення надходження
медичного майна до кінцевого споживача та
зменшення складських запасів і відповідно до
скорочення витрат на їх утримання [5, 7].
Практичне застосування логістичної
концепції стикається зі специфікою, яка
притаманна для фармацевтичної продукції.
Особливої уваги потребує врахування
специфіки саме медичного майна (лікарських
засобів та медичних виробів). Оскілки до
переліку відноситься певна група лікарських
засобів: наркотичні, отруйні, психотропні
лікарські засоби та прекурсори, обіг яких
вимагає обов’язкового ліцензування згідно з
нормами фармацевтичного права. Необхідно
враховувати наявність лікарських засобів з
терміном придатності до одного року, а також
термолабільних лікарських засобів, які
вимагають специфічних вимог для
транспортування та зберігання (холодовий
ланцюг).
Враховуючи вищевикладене, вбачається за
доцільне залишити у підпорядкуванні
Головного військово-медичного управління та
переформувати:
Військову частину (в/ч) А1952 (м. Київ)
Центральний медичний склад у Центральну
базу зберігання медичної техніки та майна із
функцією отримання, зберігання та розподілу
медичної техніки і майна, отриманих від
промисловості та в якості гуманітарної
допомоги.
В/ч А1382 (смт. Маньковка) Центральний
медичний склад у Центральну базу зберігання
медичної техніки та майна із функцією
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зберігання медичного майна поточного
утримання, непорушних запасів та надлишкової
і списаної медичної техніки і майна.
В/ч А0503 (м. Бердичів) Центр формування
та зберігання медичної техніки та медичного
майна непорушних запасів у Базу зберігання
медичної техніки та майна резерву Центру, із
функцією зберігання медичної техніки та майна
перехідного запасу, оперативних та
стратегічних запасів.
Залишити у підпорядкуванні Військовомедичних клінічних центрів Південного і
Центрального регіонів медичні склади в/ч
А4619 (с. Грушівка) та в/ч А1603 (м. Бар) та
переформувати їх у бази зберігання медичної
техніки і майна.
З огляду на складну воєнно-політичну,
економічну, стратегічну та оперативну
ситуацію, яка триває в Україні, а також
враховуючи набутий досвід участі Збройних
Сил України у Операції об’єднаних сил
(Антитерористичній операції), постала
необхідність у переформуванні Центрів
формування та зберігання медичної техніки та
медичного майна непорушних запасів в/ч
А1056 (м. Хмельницький) та в/ч А2554 (м.
Полтава) у бази зберігання медичної техніки та
майна і передачі їх у підпорядкування
Військово-медичним клінічним центрам
Західного та Північного регіонів відповідно.
Вищевикладене дасть змогу більш
ефективно та в найкоротші терміни
здійснювати забезпечення військових частин
Оперативних командувань медичною технікою
та майном.
Висновки
Таким чином, на підставі аналізу наукових
джерел та нормативно-правових актів, вивчено
особливості складської логістики, як складової
частини військово-фармацевтичної логістики,
що є невід’ємним елементом єдиної системи
логістичного забезпечення Збройних Сил
України. Проведено обґрунтування пропозицій
щодо більш ефективного підходу до
планування, організації та проведення реформи
у системі складської логістики Збройних Сил
України.
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)
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УДК 61(091)
ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В.М.КОГАНА-ЯСНОГО ТА ЙОГО ШКОЛИ У РОЗВИТОК
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄННО-ПОЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ (ДО 130-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ)
ПОВІДОМЛЕННЯ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАНЬ ВНУТРІШНІХ
ОРГАНІВ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
М.П.Бойчак, генерал-майор медичної служби у відставці, доктор медичних наук, професор
кафедри військової терапії Української військово-медичної академії

Резюме. В.М.Коган-Ясний – видатний вітчизняний терапевт, відомий своїми науковими
здобутками у багатьох напрямках внутрішньої медицини, маловідомий своїми працями в області
воєнно-польової терапії. У роки Другої світової війни, перебуваючи на посадах головного
терапевта Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР та головного терапевта
евакогоспіталів Харківської області, організовував надання терапевтичної допомоги у військових
лікувальних закладах, займався вивченням особливостей перебігу захворювань внутрішніх органів
у воєнний час, їх діагностикою та лікуванням. Його праці присвячені різним аспектам екзогенних
та ендогенних дистрофій. Розробив їх етіологічну та патогенетичну класифікацію. Описав
особливості клінічного перебігу гіпертонічної хвороби, виразкової хвороби, гепатитів у роки
війни. Показав, на відмінну від більшості радянських вчених, що «блокадна гіпертонія» не є
якоюсь особливою формою гіпертонії. Описав клінічні прояви та ускладнення виразкової хвороби
воєнного часу, особливості їх перебігу та діагностики. Розробив нові напрямки консервативного
лікування та покази для хірургічного лікування. Виділив «маски» виразкової хвороби після її
оперативного лікування. Розробив класифікацію гострих паренхіматозних гепатитів, поділився
своїм досвідом діагностики та лікування гострих гепатитів.
Ключові слова: воєнно-польова терапія, Друга світова війна, захворювання внутрішніх
органів, дистрофії, авітамінози, виразкова хвороба, гіпертонічна хвороба, гепатити.

Особливості перебігу захворювань
внутрішніх органів у роки Другої світової війни.
Професор Віктор Мойсейович Коган-Ясний
(1889-1958) – видатний український терапевт,
заслужений діяч науки УРСР, завідувач
терапевтичними кафедрами Харківського
медичного інституту (1930-1932 рр. – кафедри
загальної терапії, 1932-1938 рр. – кафедри
внутрішніх хвороб, 1938-1953 рр. – кафедри
госпітальної терапії) народився 16 (28) липня
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1889 р. у родині службовця. Віктор Мойсейович
залишив після себе велику наукову спадщину численні наукові праці, у тому числі монографії
та підручники, був широко відомий своїми
розробками у багатьох напрямках внутрішньої
медицини (ендокринології та обміну речовин,
кардіології, гастроентерології, пульмонології,
воєнно-польовій терапії тощо), які
популяризував як блискучий лектор та педагог,
засновник власної терапевтичної школи.
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)

Звертаючись
до
життєвого
та
професійного шляху В.М.Когана-Ясного, ми
будемо спиратися, крім літературних джерел,
на його автобіографію, яка зберігається у музеї
історії Харківського національного медичного
університету, матеріали репозитарію
Університету (repo.khnmu.edu.ua/Коган-Ясний),
що були люб’язно нам надані директором
музею Ж.М.Перцевою, за що ми їй дуже вдячні.
В.М. Коган-Ясний у 1923 р. вперше в
СРСР отримав інсулін і застосував його у
клінічній практиці, організував першу в
Радянському Союзі ендокринологічну клініку і
по праву може вважатися родоначальником
клінічної ендокринології. Разом з професором
В.Я. Данилевським створив Органотерапевтичний інститут (сьогодні - Державна
установа «Інститут проблем ендокринної
патології ім. В.Я. Данилевського Національної
академії медичних наук України»).
Віктор Мойсейович організував
Український інститут харчування, систему
дієтичних диспансерів (дієтичних столових) по
всій країні, є засновником лікувального
харчування в Україні, один з організаторів
курорту «Березівські мінеральні води».
Важливим напрямком наукових інтересів
В.М.Когана-Ясного була розробка концепції
(гіпотези) етіології та патогенезу артеріальних
гіпертензій (АГ), а саме ролі «гіпертензивних
речовин» у їх розвитку. Він першим в
Радянському Союзі максимально наблизився
до сучасних уявлень щодо механізмів розвитку
АГ, зокрема, визначення ролі
змін
нейрогормональної регуляції судинного тонусу
та
запропонував
етіопатогенетичну
класифікацію гіпертоній, яка надавала підходи
до їх диференційованого лікування.
В.М. Коган-Ясний був головою
Харківського наукового товариства,
організатором з’їздів українських терапевтів,
довгий час головним редактором журналу
«Врачебное дело».
Коротко зупинимося на «воєнній» біографії
вченого. Вона розпочалася ще у роки Першої
світової війни, коли він 4 роки служив полковим
лікарем у діючій армії (1914-1918). У роки Другої
ВІЙСЬКОВА МЕДИЦИНА УКРАЇНИ (1.2019, Том 19)
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світової війни В.М.Коган-Ясний разом з 2-м
Харківським медичним інститутом евакуювався
до м. Фрунзе (сьогодні Бішкек), де на базі
Харківського медичного інституту створюється
Киргизький медичний інститут, а Віктор
Мойсейович стає завідуючим кафедри
госпітальної терапії, організовує першу у Киргизії
терапевтичну клініку. Багато консультує у
місцевих госпіталях, разом з хірургами бере
активну участь у лікуванні поранених з
проникаючими пораненнями грудної
порожнини. Як відомий фахівець з переливання
крові широко застосовує цей метод лікування не
тільки у поранених, але і при лікуванні
захворювань внутрішніх органів. У 1943 р.
головним терапевтом Червоної армії М.С.Вовсі
В.М.Когана-Ясного було відізвано до Москви,
де він очолив терапевтичну клініку
Московського обласного науково-дослідного
клінічного інституту (відомого як «МОНИКИ»).
На базі Інституту було розгорнуто евакогоспіталь
№ 5020, де проводилося лікування поранених
та хворих і, відповідно, науково-дослідна робота
з проблем воєнно-польової терапії, оптимізації
терапевтичної допомоги пораненим та хворим
на етапах медичної евакуації. У 1944 р. після
визволення Харкова від німецьких окупантів
В.М.Коган-Ясний призначається завідувачем
факультетської та госпітальної (об’єднаної)
кафедрами санітарно-гігієнічного факультету
Харківського медичного інституту, головним
терапевтом Управління евакогоспіталів
Народного комісаріату охорони здоров’я України
і головним терапевтом Управління
евакогоспіталів Харківської області, у 1945 р. –
головним терапевтом Міністерства охорони
здоров’я УРСР. Багато часу у свої роботі
приділяє організації терапевтичної допомоги в
евакогоспіталях та консультаційній роботі. Як у
Фрунзе, так і в Москві, продовжує працювати
над проблемою змін внутрішніх органів у
поранених та вивченням особливостей перебігу
захворювань внутрішніх органів на війні.
Організовує та очолює Харківське наукове
товариство лікарів, спрямовує його діяльність на
допомогу лікарям евакогоспіталів Харківської
області.
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Віктор Мойсейович у довоєнні і перші
післявоєнні роки був широко відомий медичній
спільноті не тільки Харкова і України, але й
усього радянського простору своїми працями
у різних галузях терапії. Проте у 50-ті роки
пережив репресії у зв’язку зі звинуваченнями у
пресловутій «справі лікарів». Після його смерті
у 1958 р. в Радянському Союзі, а потім і в
незалежній Україні, його ім’я чи то ненароком,
чи то навмисно, майже забули.
Майже невідомими для широкого загалу
лікарів залишилися праці В.М.Когана-Ясного
з воєнно-польової терапії, на яких ми і
зупинимося.
У праці «Современные проблемы терапии
и клиники внутренних болезней в период
Великой Отечественной войны» та в
аналогічній доповіді на конференції медичних
працівників Харківської області, з якою
В.М.Коган-Ясний виступив 25 листопада 1945
року, були сформульовані основні проблеми
клініки внутрішніх захворювань у роки Другої
світової війни: «Клиника внутренних
заболеваний должна особенно изучать все
изменения, вызванные в человеческом
организме дистрофическими процессами на
почве различных заболеваний военного
времени, и в первую очередь нарушения
обмена веществ и вегетативной системы, а
также
авитаминозов,
перенесенных
различными группами населения в различной
форме и степени. Сюда также надо отнести
последствия военных нефритов, военных
артритов, гепатитов и колитов, а также
язвенную болезнь военного времени» [1]. У
цих словах фактично надається і визначення
воєнно-польової терапії.
Розглянемо найважливіші захворювання
внутрішніх органів, які вивчав В.М.КоганЯсний та його співробітники у роки війни та
представляють інтерес для предмета воєннопольової терапії.
ДИСТРОФІЇ
У роки війни В.М.Коган-Ясний продовжив
вивчати питання дистрофічних станів, якими він
цікавився іще у 20-ті роки, коли в Україні панував
голод. Досвід отриманий ним у роки війни
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дозволив подивитись на проблему дистрофій
ширше. Враховано було також досвід
закордонних дослідників. Крім аліментарних
(екзогенних) дистрофій, які у роки війни
зустрічались не рідко, значно поширилися
ендогенні дистрофії, що розвивались у
поранених, після операцій, у хворих з
остеомієлітами, трофічними виразками,
гнійними затяжними процесами, інфекційними
захворюваннями тощо. Результати досліджень,
що проводились В.М.Коганом-Ясним та його
співробітниками з проблеми дистрофій на різних
етапах війни – у Харкові, Фрунзе, Москві, були
оприлюднені на конференції у Московському
обласному науково-дослідному клінічному
інституті 9 лютого 1943 року та на пленумі Вченої
ради Народного комісаріату охорони здоров‘я
СРСР з питань харчування у 1943 році,
надруковані у журналі «Врачебное дело». На цю
роботу ми і будемо посилатись, висвітлюючи
питання дистрофій [2]. Кінцевим результатом
досліджень стала класифікація дистрофій, що
включала усі можливі їх причини та
патогенетичні механізми розвитку. Наводимо
класифікацію дистрофій по В.М.Когану-Ясному:
Вегетативно-нервові
дистрофії:
1. Дистрофії при захворюваннях нервової
системи; 2. Дистрофії при захворюваннях
вегетативної нервової системи; 3. Дистрофії
при
психічних
захворюваннях;
4. Функціональний астенічний синдром.
Вегетативно-ендокринні дистрофії:
1. Дистрофії при захворюваннях гіпофіза;
2. Дистрофії при захворюваннях щитоподібної
залози; 3. Дистрофії при захворюваннях
підшлункової залози; 4. Дистрофії при
захворюваннях наднирників; 5. Дистрофії при
захворюваннях статевих залоз.
Вегетативно-гуморальні дистрофії.
А. Екзогенні дистрофії:
1. Харчові дистрофії: а) hydrops ex inanitione
(набрякова форма); б) marasmus ex inanitione (суха
форма); в) змішані форми.
2. Хімічні дистрофії.
3. Дистрофії при авітамінозах: а) пелагра;
б) скорбут; в) змішані форми.
Б. Ендогенні дистрофії:
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1.
Дистрофії
при
хірургічних
захворюваннях: а) змішані форми; б) стерті
форми; в) hydrops ex ininatione (набрякова
форма); г) marasmus ex inanitione (суха форма); д)
авітамінози.
2. Дистрофії при інфекційних
захворюваннях.
3.
Дистрофії
при
злоякісних
новоутвореннях.
Розглянемо більш детально різні групи
дистрофій.
Вегетативно-нервові дистрофії.
Вони розвивались при захворюваннях
центральної нервової системи, вегетативної
нервової системи та при психічних
захворюваннях. В.М.Коган-Ясний, разом з
доцентом А.І.Вількомирським віднесли до цієї
групи і так званий «функціональний астенічний
синдром», що зустрічався в осіб з нормальною
масою тіла, які часто зазнавали великих
нервових навантажень та проявлявся астенодепресивним синдромом – апатія, адинамія,
сонливість, часто гіпотонія, гіпотермія,
імперативна поліурія, незначні набряки обличчя
тощо. Відпочинок, органопрепарати,
фізіотерапія і препарати брому швидко
відновлювали організм у таких хворих.
Вегетативно-ендокринні дистрофії.
Розвивались внаслідок розладів
ендокринної системи, що клінічно проявлялись
стертими формами відомих ендокринних
захворювань і були наслідком бойової травми.
До цієї групи відносились дистрофії при
початкових захворюваннях гіпофіза,
щитоподібної залози, підшлункової залози,
наднирників, статевих залоз. Лікувались вони
як звичайні ендокринні захворювання.
Вегетативно-гуморальні дистрофії.
У роки війни ця група дистрофій
зустрічалась частіше інших. Як видно з
класифікації сюди були віднесені екзогенні та
ендогенні дистрофії. Розглянемо їх окремо.
Екзогенні дистрофії
Сюди відносились екзогенні дистрофії, які
виникали внаслідок голодування (аліментарна
дистрофія), внаслідок дії хімічних бойових
отруйних речовин, або отруйних речовин на
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виробництві. До екзогенних дистрофій були
віднесені також авітамінози.
Екзогенні дистрофії внаслідок голодування
(аліментарна дистрофія).
Розрізняли дві форми цих дистрофій –
набрякову і суху; набрякова форма часто
переходила в суху, тоді вона називалась
змішаною формою.
Набрякова форма характеризувалась
підвищеним, інколи вовчим апетитом (булімія),
набряками, у першу чергу, кінцівок і тільки
пізніше розповсюдженням їх по всьому тілу. Іще
до появи набряків, з ранніх симптомів
відмічалась понижена температура тіла,
брадикардія, поліурія, виражена слабкість, аж до
адинамії, апатія, деяка загальмованність психіки
(хворі не одразу відповідали на запитання, немов
їм було важко не тільки рухатись, але і думати),
обличчя було як маска, шкіра з жовто-сірим
відтінком, суха, легко лущилась, легко
появлялись виразки з тенденцією до
інфікування. Такі хворі ніколи не пітніли. З боку
травного тракту – проноси або запори. Поліурія
спостерігалась і при великих набряках.
Характерно, що сечі виділялось більше, ніж хворі
випивали рідини, при цьому набряки
збільшувались. У крові – незначна гіпохромна
анемія, лімфоцитоз, базофілія, відхилення
лейкоцитарної формули вправо, згортання крові
підвищено, ШОЕ була сповільненою до 2-7 мм.
Сухі форми спостерігалися як первинні так
і вторинні (після набрякові), коли після
сходження набряків на хворому залишалася
тільки шкіра і кістки (хворий наче скелет
обтягнутий шкірою). Загальна втрата маси тіла
могла досягати 40-45%. На перший план у
клініці виступало різке схуднення. Симптоми
такі ж самі, як і при первинній формі, тільки були
відсутні набряки і спостерігалися більш виражені
больові синдроми, особливо характерним був
біль у кістках і м‘язах. У крові – картина
перніціозної анемії. Сухі форми завжди мали
поганий прогноз. Часто хворі втрачали
пам’ять, пульс важко було прощупати. Поліурія
відсутня, сечі виділялось дуже мало.
Лікування обох форм дистрофії повинно
бути етіологічним, тобто необхідно добиватись
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поповнення вичерпаних харчових запасів
організму. Їжа має бути повноцінною,
калорійною. Харчувати хворого потрібно
розпочинаючи з малих порцій, поступово
збільшуючи кількість їжі і кількість її прийомів.
Розпочинати потрібно з рідкої їжі, поступово
переходячи до більш густої та твердої, кожен
день збільшуючи число калорій, доводячи їх до
3000-4000. Підходять лікувально-харчові
концентрати, полівітаміни, зелень, дріжджі,
молоко, м‘ясо, риб‘ячий жир і печінка. У
великій кількості призначаються солі кальцію,
особливо при набряковій формі (хлористий
кальцій, яєчна шкарлупа, кістковий порошок),
соляна кислота і пепсин, препарати заліза та
фосфору, переливання крові невеликими
дозами. Важливим був також повний спокій
для хворого протягом 1-2 місяців, гарний
догляд, ванни, фізіотерапевтичні процедури.
Авітамінози
Війна стала тим явищем, коли нестача
вітамінів в організмі проявилася у повній мірі.
Не зупиняючись детально на клініці та лікуванні
авітамінозі В.М.Коган-Ясний акцентував увагу
на найважливих моментах.
Про авітаміноз А – гемералопія (курина
сліпота) необхідно подумати у випадку скарг
на ослаблення гостроти зору вночі, під час
світломаскування. Про цей авітаміноз слідує
згадати у випадках стійкого, рецидивуючого
фурункульозу.
Про появу авітамінозу С треба думати у
випадках ран, що довго не заживають, при
геморагічних діатезах та незрозумілих анеміях,
при стійких гіпотоніях.
Треба мати на увазі також не рідкі випадки
у роки війни авітамінозу К, що проявлявся
геморагічними діатезами та кровотечами.
При аліментарній дистрофії дефіцит
вітамінів виникав не тільки у результаті
дефіциту їх у їжі, але і в наслідок важких
порушень обміну речовин в організмі (особливо
білкового) і як наслідок розвиток вторинного
авітамінозу. Вітчизняний вчений О.В.Палладін
при цьому завжди наголошував, що багато
вітамінів в організмі існує у комплексі з білками
і при недостатній кількості білків порушуються
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як процеси всмоктування вітамінів у
кишківнику, так і їх використання [3].
Ендогенні дистрофії.
До цієї групи були віднесені дистрофії при
воєнних травмах, при хірургічних
захворюваннях, при важких та хронічних
інфекціях (частіше всього це були дизентерія,
туберкульоз, малярія), при злоякісних
новоутвореннях.
У вітчизняній медицині це була відносно
нова глава воєнної патології, хоча у закордонній
літературі цим станам уже давно приділялась
певна увага. Частіше всього зустрічались праці,
присвячені порушенням білкового обміну при
різних хірургічних захворюваннях. Велись
дискусії стосовно механізмів розвитку
гіпопротеїнемії у важких хірургічних хворих,
мова також йшла про можливі внутрішні
причини втрати білків, особливо альбуміну.
Розглядалась роль печінки у стабільному
утриманні білків у кров‘яному руслі, а також
роль гіпофізу у білковому обміні, який міг
впливати на рівень білків сироватки крові через
кору наднирників.
Що стосувалось клініки ендогенних
дистрофій, то вона мала багато спільного з
екзогенними дистрофіями і характеризувалась
безбілковими набряками у хірургічних та
інфекційних хворих, коли внаслідок
інтоксикації, дії мікробів, організм починав
посилено втрачати білки власних тканин, а
також втрачати їх через гній, опікові рани.
Дистрофія у хірургічних хворих проявлялась у
вигляді сухої форми, або змішаної. Проте клініка
дистрофій у хірургічних хворих не завжди чітко
вкладалася у три класичні клінічні форми. З
урахуванням дефіциту вітамінів або мінералів,
вона була досить різноманітною. У зв‘язку з цим
В.М.Коган-Ясний писав: «Мне неоднократно
приходилось видеть при затяжных тяжелых
остеомиелитах и гнойных септических
процессах, в одних случаях - такой комплекс
дистрофических состояний, как безбелковые
отеки, гемералопия и пеллагроидные явления
с резкими нарушениями кальциевого обмена,
в других – сухие формы дистрофии с
пернициозно-подобной анемией, в третьих –
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с резким геморрагическим диатезом; словом,
каждый раз комплекс этих дистрофических
состояний варьировал, и только внимательное,
детальное их изучение и комплексная терапия
помогали спасти больного и восстановить его
способность к реституции, и то только в том
случае, если диагностика была ранняя, помощь
своевременная и борьба за жизнь больного
упорная».
Лікування ендогенних дистрофій.
Лікування ендогенних дистрофій не
завжди було простим і не завжди закінчувалось
успішно. Це у багатьох випадках пов‘язувалось
з тим, що не був точно відомим механізм
розвитку гіпопротеїнемії і лікування
проводилось у сліпу, фактично було тільки
симптоматичним. Загальні принципи
лікування ендогенних дистрофій були такими
ж як і лікування аліментарної дистрофії, якщо
вони мали однакові клінічні прояви.
Гіпопротеїнемію удавалось корегувати за
допомогою додаткового введення амінокислот
(триптофан, цистин).
Великого
значення
надавалось
вітамінотерапії, так як дистрофічні процеси
часто поєднувались з дефіцитом тих, чи інших
вітамінів, а не рідко з дефіцитом одразу декількох
вітамінів. Розвитку авітамінозів сприяв не
тільки їх дефіцит у продуктах харчування, але
були й ендогенні причини: порушення
всмоктування їх у шлунково-кишковому тракті,
втрата їх у наслідок високої температури тіла,
блювоти, вливання великої кількості глюкози,
яка у ті роки широко застосовувалась
(збільшувалось споживання коензимів, не
поповнюючи їх витрат).
Для за живлення ран мав значення, у першу
чергу, вітамін С, причому рекомендувалось
призначати його у великих дозах (до 1 гр на
добу, при потребі здорової людини 50 мг на
добу).
При затяжних остеомієлітах розвивались
авітамінози В1 та В6 (проявлялись
дерматитами пеллагроїдного характеру) та
авітаміноз Д з порушеннями кальцієвого і
фосфорного обміну (проявлявся оксалатними
каменями в сечових шляхах).
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При дефіциті нікотинової кислоти (вітамін
РР) розвивався пеллагроїдний синдром. У
клініці В.М.Когана-Ясного вивчалась
ефективність синтезованої у Радянському
Союзі у 1942 році азотнокислої солі нікотинової
кислоти. Її лікувальна дія виявилась кращою, а
токсичність меншою, ніж в імпортній
нікотиновій кислоті [4].
У клініці В.М.Когана-Ясного проводилось
вивчення ефективності синтезованих у
лабораторії українського біохіміка О.В.Палладіна
вітаміну К3 та його похідного - вікасолу при
дефіциті вітаміну К3. Було показано, що обидва
препарати зупиняли різні кровотечі, у тому
числі капілярні та венозні, крім того препарати
сприяли скорішому загоєнню ран, позитивно
впливали на стан ендотелію судин. Обидва
препарати були ефективними як при
пониженому, так і при нормальному вмісті
протромбіну [5].
Посилаючись на праці американського
хірурга В.Старра, Віктор Михайлович
рекомендував такі дози вітамінів при лікуванні
ендогенних дистрофій у хірургічних хворих:
вітамін В1 – 50 мг, вітамін В2 – 100 мг, вітамін
В3 (нікотинова кислота) – 100 мг, вітамін К – 2
мг. Така схема лікування пропонувалась за три
тижні до оперативного втручання, та в
залежності від показів – продовження курсу
після операції.
Необхідно зазначити, що уже в ті часи
В.М.Коган-Ясний передбачив важливе
значення для функціонування організму
мікроелементів (заліза, йоду, міді, фосфору,
магнію, цинку, марганцю, сірки). Була уже
відома їх дія, клінічні прояви нестачі в організмі.
Було також відомо, що ці мікроелементи за
кордоном випускались промисловістю у вигляді
спеціальних гранул і застосовувались при
різних дистрофічних станах. У Радянському
Союзі таких препаратів на той час іще не було.
Дуже важливим у лікуванні дистрофій була
спільна праця хірурга і терапевта, тому Віктор
Мойсейович закликав до дружньої спільної
роботи цих спеціалістів: «…вот где необходимо,
зорко следя за раной, за органом, не проглядеть
опасности, грозящей всему организму, и вот
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почему необходимо, чтобы теперь интернист
вошел в хирургические палаты не как гость, не
как консультант, а как врач, отвечающий за
течение болезни наравне с хирургом, на
ежедневном обходе совместно решая, что
необходимо применить в данное время –
активную хирургию или активную терапию».
До цих слів нічого добавити, вони і на сьогодні
залишаються актуальними.
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА.
Гіпертонічна хвороба у роки Другої
світової війни займала особливе місце. Поперше, вона стала зустрічатись у
військовослужбовців і серед цивільного
населення частіше ніж до війни. По-друге,
захворювання значно частіше зустрічалось у
осіб молодого віку. І по-третє, появились гострі
форми гіпертонії з характерною клінічною
картиною, що відрізнялась від перебігу хвороби
до війни [6]. Відомий радянський терапевт
професор Є.М.Тареєв вважав «гостру
гіпертонію воєнного часу» як своєрідний
варіант злоякісної гіпертонії, яка набула
широкого поширення. Якщо до війни вона
складала всього 7,5% серед усіх форм гіпертонії,
то у кінці війни ця цифра досягла 23,5% [7].
Гіпертонія була одним із тих захворювань,
яким В.М.Коган-Ясний займався протягом
багатьох років, як до війни, так і в роки війни.
Дослідження
проводились
як
в
експериментальному напрямку, так і в клініці. За
визнанням багатьох вчених, цикл його праць по
вивченню гіпертонічної хвороби був виконаний
на найвищому рівні експериментальної
майстерності того часу. Запропоновані нові
методи створення штучної експериментальної
гіпертонії дозволили чітко об‘єднати дані клініки
та експерименту. У результаті праці великого
колективу вчених під керівництвом Віктора
Мойсейовича у Харкові, в роки війни – у Фрунзе
та Москві, було показано, що рядом з важливим
значенням нервової системи у розвитку
гіпертонії, мають значення також гуморальні
фактори, а в цілому ряді випадків і гормональні.
Була запропонована оригінальна класифікація
гіпертоній (1936 р.), розроблені методи
лікування, у тому числі новими препаратами.
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Ще у 40-і роки В.М.Коганом-Ясним стали
виділятись окремі форми гіпертоній, в основі
яких були порушення тої чи іншої гуморальної
ланки в діяльності організму. Так стали
діагностувати такі форми ендокринних
гіпертоній, як клімактерична, тіреогена,
супраренальна, панкреатогена. Виділялась
також нефрогенна і склеротична гіпертонії.
Таким чином, іще до війни, коли провідні
радянські вчені говорили про гіпертонічну
хворобу як цілісну нозологічну форму з єдиним
(центрогенним) механізмом розвитку,
В.М.Коган-Ясний фактично започаткував
поняття про симптоматичні гіпертонії, у
кожному конкретному випадку якої мала місце
та чи інша причина захворювання [8].
Експериментальними працями харківських
вчених (Є.К.Приходькова, Р.А.Вартапетов,
Р.Я.Співак, А.М.Агалецька, А.К.Горчаков,
Є.А.Дуткевич та інші) було доказано, що при
всякій гіпертонії у крові появляються
гіпертензивні речовини, при нирковій
гіпертонії – токсичні речовини, які гуморальноендокринним шляхом впливають на нервову,
а потім і на судинну систему, спричиняючи
підвищення кров‘яного тиску. В експерименті
було також показано, що кров гіпертоніків
впливає на ізольовані органи та судини,
викликаючи різке збудження їх діяльності, у тому
числі підвищення кров‘яного тиску. За
допомогою сироватки крові хворих на
гіпертонічну хворобу удавалось отримувати
експериментальну гіпертонію у тварин, яка
зберігалась протягом декількох місяців [9].
Існування гіпотетичних гіпертензивних
речовин підтверджувалось і в клініці.
Застосовуючи переливання сироватки крові
гіпертоніків хворим на гіпотонію, отримували
в останніх підвищення кров‘яного тиску,
клінічно пацієнти з гіпотонією стали краще себе
відчувати, у них покращувалась працездатність,
зникала втома, збільшувалась вага тіла. Даний
факт був підтверджений в експерименті і знову
у клініці. У тварин з експериментальним
травматичним шоком сироватка крові
«гіпертоніків» виводила їх з шокового стану. У
роки війни цей спосіб лікування шоку було
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застосовано у поранених, коли уже через 5-10
хвилин після вливання 50 см3 сироватки крові
гіпертоніків удавалось купувати явища
травматичного шоку. Цікаво, що така сироватка
зберігала свою активність до одного року при
стерильних умовах зберігання. Переливання
крові від хворих з гіпертонічною хворобою
пацієнтам з хворобою Аддісона призводило до
стійкого підвищення кров‘яного тиску та
активації діяльності серцево-судинної системи
[10].
Підсумком роботи з проблеми артеріальної
гіпертонії у роки війни стала доповідь
В.М.Когана-Ясного у вересні 1944 р. на
пленумі Вченої медичної ради Наркомздраву
СРСР (Ленінград), присвяченому гіпертонії.
Таким чином, уже у 40-і роки ХХ ст.
харківськими вченими була обґрунтована роль
нейрогуморальних факторів у розвитку
гіпертонії, а наявність у крові хворих особливих
гіпертензивних речовин було пізніше доказано,
вони були розшифровані, створені, на основі
вчення про РААС, нові класи гіпотензивних
препаратів. Ренінова теорія первинної
артеріальної гіпертензії була сформована
V.Vertes, H.R.Brenner, J.H.Laragh тільки у 19701980-х роках.
На жаль, пріоритетні праці харківських
вчених були мало відомі, не отримали
подальшого розвитку. У Радянському Союзі на
той час активно розвивалася та пропагувалася
нейрогенна теорія гіпертонічної хвороби
Г.Ф.Ланга (1922р.), основана на вчені
І.П.Павлова, яку у 50-і роки продовжив
розвивати О.Л.Мясников. Широке визнання,
всебічна підтримка та пропаганда на
найвищому науково-бюрократичному рівні
нейрогенної теорії в Радянському Союзі (за
кордоном вона не мала особливої підтримки)
багато років не допускалось говорити про якісь
інші можливості розвитку гіпертонічної
хвороби. Праці В.М.Когана-Ясного та його
співробітників піддавались критиці з боку
провідних вчених країни (Г.Ф.Ланг,
В.П.Зеленін), які не признавали провідної ролі
гуморальної та ендокринної систем у розвитку
гіпертонії [11]. В.М.Коган-Ясний не
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погоджувався з твердженням Г.Ф.Ланга, що
пусковою причиною у розвитку гіпертонічної
хвороби завжди є нейро-психічна травма, а
головним та майже єдиним патогенетичним
механізмом є невроз вазомоторних центрів.
Опонуючи Лангу, Віктор Мойсейович наводив
численні приклади, коли пусковим механізмом
були не нервові та емоціональні фактори, а
первинні порушення в ендокринній системі або
порушення гуморального (внутрішнього )
середовища з появою у крові активних
гіпертензивних речовин. Не відкидалось і
ураження центральної нервової системи як
одна з багатьох можливих причин гіпертонії.
Підкреслювалося, що в основі етіології можуть
бути ураження нервової системи, ендокринної
системи а також зміни в обміні речовин,
появою зрушень у гуморальному середовищі
організму (різке збільшення гіпертензивних, або
зменшення гіпотензивних речовин). Звідси і
поліпатогенність у розвитку захворювання.
При будь-якій етіології страждають у тій чи іншій
послідовності усі системи організму - нервова,
ендокринна, гуморальна [12]. З урахуванням
досягнень сьогодення у вивчені артеріальної
гіпертонії, можна допустити, що погляди
В.М.Когана-Ясного на її розвиток
(поліетіологічність, поліпатогенність) близькі до
«мозаїчної» теорії артеріальної гіпертензії
I.Пейджа (І. Page, 1979).
Не було спільного розуміння у
В.М.Когана-Ясного з московськими колегами
і щодо так званої гіпертонії воєнного часу –
блокадної гіпертонії («ленінградська
гіпертонія»), особливо у молодих людей, як
особливої форми гіпертонічної хвороби. Віктор
Мойсейович вважав, що ця гіпертонія є не що
інше як та сама гіпертонія мирного часу, яка під
впливом воєнної травми, нервово-психічних
факторів і воєнних потрясінь стала зустрічатись
у роки війни частіше. До такого висновку він
дійшов, спостерігаючи за хворими у роки війни
у різних географічних зонах країни (Харків,
Фрунзе, Москва). Більшість радянських вчених
(Г.Ф.Ланг, М.Д.Тушинський, М.В.Черноруцький, В.А.Вальдман та інші) вважали, що
«ленінградська гіпертонія» мала своєрідне
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походження і надавали великого значення у її
виникненні аліментарній дистрофії. Разом з
тим, не всі, навіть ленінградські терапевти, були
згідні з такою точкою зору. Так, професор
Б.І.Шулутко підтримував В.М.Когана-Ясного і
не
бачив
нічого
«специфічного
ленінградського» у цій гіпертонії. У Сталінграді
чи в інших місцях, де довго тривали умови
фронтової обстановки, зустрічались такі ж хворі
[13].
ВИРАЗКОВА ХВОРОБА.
Захворювання шлунково-кишкового
тракту у роки Другої світової війни займали одне
з перших місць серед терапевтичної патології,
а виразкова хвороба у їх структурі посідала
провідну роль. На пленумі Госпітальної ради
Народного комісаріату охорони здоров‘я СРСР
у 1943 році головний терапевт евакогоспіталів
професор О.М.Крюков повідомив, що
виразкова хвороба, за даними евакогоспіталів,
складала 8-10% від усіх внутрішніх захворювань,
через які військовослужбовці звільнялись з армії.
Летальність від виразкової хвороби тоді
досягала 2,3%.
В.М.Коган-Ясний, як головний терапевт
Народного комісаріату охорони здоров‘я УРСР
брав участь у всіх важливих конференціях,
пленумах, які проводились вищим медичним
керівництвом країни та були присвячені
виразковій хворобі. Така активність в наукових
закладах була пов‘язана не тільки з його
службовими обов‘язками, але і з чисто
професійними інтересами – виразкова хвороба
була завжди у його полі зору як науковця. Іще у
1933 році на 5-му з‘їзді українських хірургів він
виступив з програмною
доповіддю
«Консервативное лечение язвенной болезни»
[14].
Уже у роки війни (вересень 1943 р.) він
виступив з доповіддю по виразковій хворобі на
об‘єднаному засіданні Московського
хірургічного і терапевтичного товариства; 27
грудня 1943 року – на 4-му пленумі Лікарняної
ради Наркомздраву СРСР та Наркомздраву
РСФСР; 27 грудня 1944 року – на 1-й окружній
конференції госпіталів Харківського військового
округу. На матеріали цієї конференції та
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доповідь В.М.Когана-Ясного «Язвенная
болезнь, ее распространение, особенности
течения и лечения» ми будемо посилатись,
висвітлюючи нашу тему [15].
На 1-й окружній конференції госпіталів
Харківського військового округу під
головуванням В.М.Когана-Ясного, виступили
також з доповідями вчені Харківського
медичного інституту, лікарі евакогоспіталів:
професор М.М.Левін «Гастродуоденальные
язвы военного времени – особенности клиники
и лечения», профессор Г.Л.Дерман «К
паталогической анатомии язвы желудка в
военное время», головний терапевт
Харківського військового округу підполковник
медичної служби Ф.П.Єрухимович «
Клиническая характеристика язвенных
больных по данным гарнизонных госпиталей
Харьковского военного округа за 1944г.»,
доцент Б.Л.Малкова-Рябова «Лечение
язвенной
болезни
желудка
и
двенадцатиперстной кишки физическими
методами». Секретарем конференції була
заступник начальника лікувального відділу
Харківського військового округу капітан
медичної служби Л.Т.Малая.
Під час роботи в Московському обласному
науково-дослідному клінічному інституті Віктор
Мойсейович продовжував вивчати виразкову
хворобу воєнного часу. Матеріали своїх
спостережень надрукував у журналі
«Клиническая медицина» за 1944 рік у статті «
Некоторые особенности клиники и терапии
язвенной болезни военного времени».
В.М.Коган-Ясний, як і більшість авторів,
які займались проблемою виразкової хвороби,
констатував більш високу захворюваність на
виразкову хворобу у роки війни. При цьому він
посилався також на дані академіка
М.Д.Стражеско, який на пленумі Лікарняної
ради Народного комісаріату охорони здоров‘я
СРСР говорив, що «зараз у терапевтичних
відділеннях лікарень лежить в три рази більше
хворих, ніж у мирний час». Крім зростання
частоти виразкової хвороби, відмічав також
більш важкий її перебіг, часті ускладнення
виразки, звертав увагу на погане загоєння
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виразок, на збільшення смертності. За його
даними, збільшилась кількість хворих із
свіжими виразками (в основному це були
молоді люди та жінки). Взагалі частіше хворіли
на виразку люди середнього віку, вони, як
правило, були «хроніками», які уже мали
виразкову хворобу іще до призову в армію. Саме
у них частішими були рецидиви захворювання
та різні ускладнення.
Піднімаючи питання про причини
захворювання, Віктор Мойсейович посилався
на праці вітчизняних вчених (І.П.Павлова,
М.Д.Стражеско, М.М.Губергріца, О.Р.Лурія та
ін.) та свої дослідження, які достатньо чітко
підтвердили роль центральної та вегетативної
нервової системи, роль ендокринної та
гуморальної систем організму у патогенезі
виразкової хвороби. Етіологічним чинником
була сама війна з її колосальними фізичними і
психічними травмами, хвилюваннями і
потрясіннями, що переносились людьми.
Неповноцінне харчування, куріння, алкоголь
тільки сприяли захворюванню.
Враховуючи свої дослідження та дані
літератури, В.М.Коган-Ясний виділив такі
особливості перебігу виразкової хвороби у
воєнний час:
1.Виражений больовий синдром, який
важко піддавався лікуванню. Болі були
настільки сильними, що інколи симулювали
«гострий живіт». При цьому клініка
захворювання
нагадувала крупозну
пневмонію, нирковокам‘яну хворобу, гострий
пієліт, защемлену діафрагмальну грижу,
аневризму черевної аорти, тромбоз коронарних
артерій, важкий клімакс, пухлину матки тощо.
Подібне розмаїття клініки пояснювалось
вісцеро-вісцеральними рефлексами між
шлунком і сусідніми органами, наприклад,
вісцеро-кардіальний рефлекс проявлявся
болями в області серця, у зв‘язку з цим Віктор
Мойсейович любив приводити поговірку:
«коли у молодого чоловіка болить серце,
загляньте обов‘язково у його шлунок».
2. Тривале та важке загоєння виразкової
ніші та інших дефектів слизової оболонки
шлунка. У таких хворих рекомендував
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застосовувати антацидні препарати, лікування
інсуліном з глюкозою, стимулюючу терапію у
вигляді антиретикулярної цитотоксичної
сироватки О.О.Богомольця.
3. При ускладненнях кровотечею, остання
погано зупинялась, що пояснювалось супутнім
авітамінозом С і К. У таких хворих, крім
застосування гемотрансфузій, необхідно було
призначати великі дози вітамінів С і К.
4. З ускладнень виразкової хвороби досить
часто зустрічались пенетрація виразки і
раптова, неочікувана перфорація, інколи навіть
без анамнезу виразкової хвороби.
5. Характерними для ускладнених форм
виразкової хвороби були великі за величиною
та формою інфільтрати, «кальозні» виразки, які
нерідко симулювали злоякісні новоутворення.
6. Збільшилась частота переходу виразки
у рак.
7. Характерним також був тривалий спазм
пілоричної частини шлунку. У такому випадку
успішно застосовувались атропін та нові
адреналові препарати (ефедрин, веритоль,
первитин, фенамін).
8. Важливою особливістю виразки у роки
війни була тривала втрата працездатності.
С.А.Передєльський, використовуючи
клінічний матеріал терапевтичної клініки
В.М.Когана-Ясного та пропедевтичної
хірургічної клініки професора М.М.Левина ( за
1939-1946 рр.), звертав увагу також на велику
кількість
хворих
з
рубцевими
пілородуоденальними стенозами у роки війни
(11,5%), а також на важливість їх своєчасної
діагностики, коли вони були ще на стадії
відносної компенсації [16].
Таким чином, враховуючи усі ці
особливості перебігу виразкової хвороби на
війні, В.М.Коган-Ясний мав усі підстави
говорити про виразкову хворобу воєнного часу,
що мало спонукати клініцистів знати ці
особливості її перебігу та враховувати їх у
процесі діагностики та індивідуально підходити
до її лікування. Саме на індивідуальному підході
постійно акцентував увагу Віктор Мойсейович.
Це стосувалось усіх напрямків лікування:
дієтичного, медикаментозного, фізіотерапев117
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тичного. Не дивлячись на те, що йшла війна,
не відмінялись рекомендації щодо надання
хворому фізичного та психічного спокою,
правильно підібраної дієти, заборона паління
тютюну.
Зупинимось тільки на деяких,
запропонованих у клініках В.М.Когана-Ясного,
методах лікування виразкової хвороби. У
терапевтичній клініці Московського науководослідного клінічного інституту його
співробітником І.К.Грабенко вивчалось
застосування внутрішньом‘язового введення
власної «лакової» крові пацієнта (кров
розведена дистильованою водою). Була
показана ефективність цього методу, його
простота та безпечність [17]. Іншою
співробітницею клініки А.П.Орловою
запропоновано лікування за допомогою
антиретикулярної цитотоксичної сироватки
О.О.Богомольця, як методу стимулюючої
терапії на загоєння виразок та підвищення
загальної реактивності організму [18]. Сам
Віктор Мойсейович був автором широко
розповсюдженого у роки війни та у післявоєнні
роки лікування виразкової хвороби глюкозоінсуліновою сумішшю. З метою тимчасового
виключення впливу симпатичної іннервації на
шлунок та зняття больового синдрому
застосовувалась двостороння новокаїнова
блокада по Вишневському. Вона сприяла також
скорішому загоєнню виразки. При виражених
болях ефективною була рентгенотерапія.
Звичайно, що базовою терапією був атропін,
лужні препарати, препарати кальцію та
вітамінотерапія. Незважаючи на війну, в
евакогоспіталях була можливість застосовувати
і фізіотерапію. Велике значення надавалось
диспансеризації хворих і її старались
проводити, використовуючи міжбойовий
період, періоди оборони.
Вивчав В.М.Коган-Ясний також різні
аспекти хірургічного лікування виразкової
хвороби (покази до оперативного лікування,
віддалені наслідки). Що стосувалось показів до
хірургічного лікування, то він називав такі
випадки:
1.Перфорація.
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2.Стеноз.
3. Дегенерація (мабуть мова йшла про
розвиток дистрофії у таких хворих – авт.).
4. Кровотеча, яка не піддавалась
консервативному лікуванню.
5. Виражений больовий синдром, який не
піддавався консервативному лікуванню.
6. Дефект тканини (ніша), що довго не
заживала, не дивлячись на проведений курс
лікування.
7.Тривала втрата працездатності.
8. Хвороби оперованого шлунка.
У кожному сумнівному випадку, коли не
було абсолютних показів до термінового
хірургічного лікування, В.М.Коган-Ясний
пропонував сумісний огляд хворого терапевтом
та хірургом для вирішення питання, що краще
для хворого – оперативне чи консервативне
лікування [19].
Протягом всієї професійної діяльності
терапевта В.М.Коган-Ясний цікавився та
вивчав наслідки оперативного лікування
виразкової хвороби. На противагу деяким
клініцистам, що вважали хворобу виліковною,
Віктор Мойсейович своїми дослідженнями та
багаторічними спостереженнями за перебігом
хвороби, стверджував, що хворий на пептичну
виразку – хворий на все життя. Інша справа,
що після консервативного чи хірургічного
лікування захворювання приймає різні форми
клінічного перебігу, зовсім не схожі за клінікою
на виразкову хворобу, це так звані її «маски»:
«Но стоит только сорвать маску, как перед
нашими глазами появляется старая знакомая –
язвенная болезнь, принявшая другие формы и
выражющаяся в других жалобах и других
симптомах».
У праці «Отдаленные результаты
хирургического лечения язвенной болезни»
В.М.Коган-Ясний разом зі своїми колегами
(А.М.Агалецька, Д.Є.Каган, Р.М.Перчік,
Р.Я.Співак, Є.І.Самсон та інші) здійснили
надзвичайно поглиблене обстеження 89
оперованих хворих. Дослідження проводились
як у воєнні роки, так і в після війни (1942-1946
рр.). Вивчався обмін речовин (вуглеводний,
обмін хлору, індикану, вітамінів),
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досліджувались: функції печінки, підшлункової
залози, показники крові (у тому числі фактор
Кастла), медіатори (ацетилхолін, адреналін),
проводилось ретельне клінічне обстеження.
Було показано, що після оперативного
лікування (резекція шлунка) у хворих на
виразкову хворобу рано чи пізно наступають
значні порушення обміну речовин, порушується
не тільки функція шлунку, але і функція інших
органів (печінки, підшлункової залози,
кровотворного апарату, серцево-судинної
системи), тобто порушується гармонійність
функцій усього організму [20].
З доповіддю про віддалені наслідки
хірургічного лікування виразкової хвороби
В.М.Коган-Ясний виступив на 13-му
Всесоюзному з‘їзді терапевтів (Ленінград,
1947р.), який підбивав підсумки роботи
терапевтичної служби у роки війни. У своєму
виступі розповів про дослідження, виконані у
процесі спостереження над прооперованими
хворими, отримані результати та виділив
«маски» виразкової хвороби після її
оперативного лікування у вигляді таких
синдромів: гепатогастральний, кардіальний,
перніціозоподібний гіперхромний або
гіпохромний, синдром порушеного обміну
речовин
(вуглеводного,
білкового,
мінерального), синдром авітамінозу С та інші
залежно від того, який орган чи система
включились у патологічний процес у
післяопераційному періоді. Рекомендував у
кожному конкретному випадку підбирати
відповідну замісну та корегуючи терапію. Хворі
на виразкову хворобу мали постійно
перебувати на диспансерному обліку [21].
ГЕПАТИТИ.
Питання гепатитів у роки Другої світової
війни залишалось складним як з питань
етіології, так і з питань класифікації. Не
дивлячись на те, що вірусна природа гепатитів
була уже відома, але три відомі нам сьогодні
форми гепатитів часто змішувались, чітко не
розділялись як окремі нозологічні форми. Мова
йде про сучасні вірусний гепатит А, вірусний
гепатит В та лептоспіроз (хвороба Вейля). На
той час збудник вірусних гепатитів не був
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ідентифікований, було встановлено тільки, що
це фільтр- вірус, відкритий вірусологами
Д.Фіндлеєм та Мак Коллумом у 1938 році.
Ідентифікація вірусів гепатитів була установлена
значно пізніше – у 70-80-ті роки ХХ ст. У 3040 роки стали розрізняти тільки гепатити, що
розвивались після щеплень (описано багато
випадків після щеплення від жовтої гарячки,
лихоманки паппатачі тощо) та мали тривалий
інкубаційний період, від гепатиту, що
розвивався фекально-оральним шляхом через
забруднену воду та харчові продукти з коротким
інкубаційним періодом. У роки війни уже чітко
стали виділяти з групи гепатитів лептоспіроз
(хвороба Вейля). Подібне уявлення про
гепатити зберігалось досить довго. Навіть у 70ті роки, за рекомендацією ВООЗ, під терміном
«вірусний гепатит» мали на увазі два
захворювання, що мали суттєві епідеміологічні,
клінічні та інші відмінності: гепатит А (вірус
гепатиту А відкрив С.Фейнстоун у 1973р.), що
мав більше 40 синонімів (хвороба Боткіна,
інфекційний гепатит, епідемічний гепатит,
катаральна жовтяниця та ін.), та гепатит В, що
також мав велику кількість синонімів
(сироватковий гепатит, парентеральний
гепатит, посттрансфузійний гепатит,
прищеплювальна жовтяниця та ін.). Іще пізніше
«гепатитна азбука» була розширена за рахунок
відкритих нових збудників вірусних гепатитів
(С, Д, Е, F, G, та ін.).
Але повернімося до воєнних років.
В.М.Коган-Ясний, підбиваючи підсумки своїх
спостережень за хворими на гепатит у воєнні
та перші післявоєнні роки у праці
«Современные представления об острых
гепатитах» (Врачебное дело, 1949, №1)
запропонував класифікацію гострих гепатитів,
поділився своїм досвідом діагностики та
лікування захворювання. Нижче ми наводимо
його класифікацію, зауваживши лише, що під
вірусними гепатитами – хворобою Боткіна, він
мав на увазі два захворювання: гепатит з
ентеральним шляхом розвитку (аліментарний),
та гепатит з парентеральним шляхом розвитку.
Класифікація гострих паренхіматозних
гепатитів (по В.М.Когану-Ясному, 1949):
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Інфекційні.
Первинні: а)вірусні – хвороба Боткіна (у
тому числі аліментарна); б)іктеро-геморагічні
спірохетози (лептоспірози) – хвороба Вейля.
Вторинні: а) токсико-інфекційні: аліментарні
(птомаїни), малярійні, тифо-паратифозні,
септичні, пневмонічні; б) травматичні.
Токсичні.
Екзогенні: жовтяниці, обумовлені різними
отруєннями (фосфором, грибним ядом,
неосальварсаном тощо).
Ендогенні: при Базедовій хворобі,
виразковій хворобі, панкреатитах, колітах тощо.
Етіопатогенез епідемічних гепатитів
В.М.Коган-Ясний розглядав таким чином:
фільтр-вірус попадає в організм людини через
шлунково-кишковий тракт із забрудненими
харчами чи водою, рідше - через носоглотку.
Інкубаційний період в середньому 4 тижні, хоча
міг затягуватися і до 2-3 місяців.
Спершу захворювання супроводжувалися
лихоманкою та іншими симптомами інфекції,
зокрема змінами зі сторони крові. У
подальшому захворювання проявлялось,
головним чином, ураженням печінки
(жовтяниця, гепатомегалія, гіпербілірубінемія та
ін.). Позапечінкові зміни розвивались як
наслідок гепатиту. Одні з них залежали від
гіпербілірубінемії (підвищення тонусу
блукаючого нерва і зв‘язані з цим брадікардією,
гіпотонією, свербіжом); другі симптоми – від
функціональної недостатності печінки,
наприклад, підвищена кровоточивість, нервові
та мозкові явища; треті симптоми –
проявлялись у вигляді реакції на ураження
печінки, наприклад, збільшення селезінки,
зміни зі сторони крові.
Найбільш несприятливий перебіг
захворювання полягав у розвитку картини
гострої або під гострої жовтої дистрофії печінки,
які зовні проявлялись синдромом церебральних
порушень: блювота, судоми, збудження з
подальшим переходом у коматозний стан,
втратою рефлексів. Другим важливим проявом
жовтої дистрофії печінки було зменшення її
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розмірів за рахунок виникнення ділянок
пом‘ягчення. Як правило, цей симптом
спостерігався за декілька днів перед смертю
хворого. Третій прояв дистрофії – токсичне
ушкодження різних органів: міокарда, стінок
судин, кісткового мозку, слизової шлунковокишкового тракту, нирок, підшлункової залози,
яке супроводжувалось важкими розладами їх
функцій.
З точки зору функціональної діагностики
В.М.Коган-Ясний важливого значення
надавав динамічній протромбіновій пробі
(зміна протромбінового числа під впливом
навантаження вікасолом), що була
запропонована у його клініці Р.М.Гланц та
С.П.Рабіновіч.
При лікуванні гострих гепатитів важливе
значення надавалось режиму: спокій, тепло,
ізоляція хворих в окремих палатах, дієтичне
харчування: їжа переважно вуглеводиста, жири
та білки – обмежено, достатня кількість вітамінів
(С, група В, А, К). З медикаментозного
лікування важливим вважалося введення
великої кількості слабих розчинів глюкози (58% від 5 до 8 літрів на добу) у поєднанні з
інсуліном. Глюкоза вводилась через
назогастральний зонд протягом 3-5 і більше
днів. При сильних головних болях, що
виникали внаслідок інтоксикації та можливого
ураження мозку, необхідними були огляд
невропатолога і виконання люмбальної пункції.
При важкій інтоксикації обов‘язковими були
внутрішньовенні крапельні вливання
ізотонічного розчину 5% глюкози, або розчину
№28 Ленінградського інституту переливання
крові.
Варто зазначити, що Віктор Мойсейович,
на початку своєї статті щодо гепатитів у роки
війни, відмітив внесок українських вчених у
розвиток вчення про це захворювання –
головного терапевта Чорноморського флоту
професора М.О.Ясиновського, армійського
терапевта Н.Б.Щупака, вихованця Харківського
медичного інституту В.М.Жданова – видатного
вірусолога зі світовим ім‘ям [22].
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РЕЗЮМЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
ВОЖМОЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
М.И. Бадюк, О.А. Микита, А.Н. Губарь, Е.А. Зуй,
И.К. Середа
В статье проведен анализ методики оценки возможностей
подразделений медицинской службы Вооруженных Сил
Украины. Акцентируется внимание на историческом
отечественном и зарубежном опыте оценки возможностей
подразделений вооруженных сил. Освещены основные этапы
проведения оценки возможностей подразделений медицинской
службы. Проанализированы направления совершенствования
методологии оценки возможностей медицинской службы
Вооруженных Сил Украины.
Ключевые слова: Вооруженные Силы Украины;
медицинская служба; оценивания возможностей; оборонное
планирование.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОМОРСКИХ СИЛ УКРАИНЫ МЕДИЦИНСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ И ТЕХНИКОЙ В МИРНЫЙ И
ОСОБЫЙ ПЕРИОД
А.П. Шматенко, А.П. Николайчук, А.М. Соломенный,
А.Я. Бурка, А.В. Голюк, Д.С. Волох
Статья посвящена вопросам обеспечения Военно-Морских
Сил Украины медицинским имуществом и техникой в мирное
особый период и теоретическому обоснованию путей
дальнейшего его совершенствования.
В статье были использованы научные публикации по теме,
собственный практический опыт медицинского обеспечения
надводных кораблей в различных условиях их деятельности,
предложения и практический опыт личного состава ВМС
Украины в современных условиях возрождения военноморского потенциала государства. Методы исследования:
системный, документальный, библиосемантичний и контентанализ.
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SUMMARY
CURRENT REVIEWS ON ORGANIZATION AND
EVALUATION OF CAPACITIES OF THE MEDICAL
SERVICE OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
M. Badiuk, O. Mykyta, A. Hubar, Y. Zui, I. Sereda
The article analyzes the methodology for assessing the capabilities
of medical service units of the Armed Forces of Ukraine. The
focus is on the historical domestic and foreign experience of
assessing the capabilities of the armed forces.
Conclusions. According to the Strategic Defense Bulletin of
Ukraine, the purpose of defense reform in Ukraine is the
acquisition and maintenance by the defense forces of the required
combat readiness level and ability to fulfill the tasks of defense of
the state (defense capabilities), effective response to emerging
military threats and military-political challenges to national
security, the level of interoperability of the Armed Forces of
Ukraine and other military formations with units of the armed
forces of NATO member states and the EU to fulfill common
tasks in international peacekeeping and security operations. One
of the ways to achieve the determined goal of defense reform is
the introduction of effective policy, planning and resource
management systems in the defense sector using modern EuroAtlantic capability-based planning approaches.
The aim of the work is to analyze the world and domestic sources
of information on contemporary views on the organization and
conduct of defense planning and assessment of medical service
capabilities in the armed forces of the leading countries of the
world.
Assessment of the capabilities of the Ukrainian Armed Forces
Medical Service is a comprehensive tool for determining the current
status of the level of functional capabilities of individual units
and the system of medical care in general, identifying the risks of
functioning in the context of the relevant scenario and workup
specific offer on capability development.
Abstract. The directions of improvement of the methodology for
assessing the capabilities of the medical service of the Armed
Forces of Ukraine are analyzed. The lack of effective approaches
to capacity assessment, as well as the need for developing new or
improving existing algorithms and assessment methods are
highlighted.
Capability-building defense planning is the next stage in the
development of the strategic planning system, which greatly
improves the quality of planning, enhances the ability of the
Armed Forces of Ukraine to perform its intended tasks, in
particular, introduces a mechanism for identifying and correcting
risks.
Keywords: Armed Forces of Ukraine; medical service;
assessment of abilities; defense planning.

ORGANIZATION OF UKRAINE’S MILITARY AND
FORMAL FORCES SUPPLY OF MEDICAL MACHINE
AND EQUIPMENT IN THE PEACEFUL AND SPECIAL
PERIOD
O.P. Shmatenko, O.P. Nikolaychuk, AM Solomenny,
A.Ya. Burka, O.V. Golyk, D.S. Volokh
The article is devoted to issues of providing the Naval Forces of
Ukraine with medical equipment and equipment in a peaceful
special period and theoretical substantiation of the ways of its
further improvement.
The article used scientific publications on the subject, own
practical experience of the medical support of surface ships in
different conditions of their activities, proposals and practical
experience of the personnel of the Navy in the modern conditions
of the revival of the naval potential of the state. Research methods:
systematic, documentary, bibliosemantic and content analysis.
The main goal of organizational measures in recent years was and
remains to integrate the medical service of the Ukrainian Navy
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SUMMARY

Главной целью организационных мероприятий последних лет
было и остается интегрирования медицинской службы ВМС
Украины в единую территориальную систему медицинского
обеспечения ВС Украины. Для этого в военно-морских базах
(ВМБ) и пунктах базирования зоны ответственности Военномедицинского клинического центра (ВМКЦ) Южного региона
(г.. Одесса) был создан комплекс сил и средств, который
позволяет осуществлять медицинское обеспечение всего
контингента ВМС Украины независимо от видовой и
ведомственной подчиненности.
Обеспечение ММ и техникой ВМС Украины осуществляется
с целью полного и непрерывного удовлетворения
потребностей кораблей, корабельных соединений и береговых
частей для оказания медицинской помощи раненым (больным)
и их лечение, проведение санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, а также мероприятий
медицинской службы по защите личного состава от ОМП.
Обеспечения ВМС Украины ММ и техникой включает в себя
мероприятия по определению потребности в них,
истребования, подвоза, учета, хранения, выдачи, правильной
эксплуатации, ремонта и списания, учитывая особые условия
деятельности сил флота.
Ключевые слова: медицинское снабжение, Военно-морские
силы Украины.

into a single territorial system of medical support of the Armed
Forces of Ukraine. For this purpose a complex of forces and
means was created at the naval bases (WMB) and points of charge
of the Military Medical Clinical Center (WTCC) of the Southern
Region (Odesa), which allows the medical support of the whole
contingent of the Ukrainian Navy irrespective of the species and
departmental subordination.
Maintenance of the MM and the technique of the Naval Forces
of Ukraine is carried out with the aim of full and continuous
satisfaction of the needs of ships, shipbuilding and coastal areas
for the provision of medical care to the wounded (sick) and their
treatment, sanitary and hygienic and anti-epidemic measures, as
well as measures of the medical protection service personnel from
the ZMU.
The provision of the Naval Forces of Ukraine MM and equipment
includes measures to determine the need for them, reclaim,
transport, record, store, issue, correct operation, repair and
decommissioning, taking into account the special conditions of
activity of the fleet forces.
Key words: medical supplies, Naval Forces of Ukraine.

ПОЭТАПНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМИ
РАНЕНИЯМИ КОНЕЧНОСТЕЙ
А.Н.Волянский, А.Ю.Ких
Актуальность работы обусловлена значительным количеством
ранений конечностей у военнослужащих, которые в структуре
боевой травмы составляют более половины случаев.
Организация реабилитационного процесса и оценка его
эффективности рассмотрена на отдельном примере
военнослужащего М., 26 лет с огнестрельным пулевым
ранением правой нижней и левой верхней конечностей.
Раненому военнослужащему были определены основные
проблемы в состоянии его здоровья. Реабилитационные
мероприятия этому военнослужащему проводили в
соответствии со стандартами стран Европы и США.

PHASED PLANNING OF INDIVIDUAL
REHABILITATION FOR MILITARY SERVICEMENTS
WITH FIRE INJURYS OF LIMBS
О.N. Volianskyi, А.J.Kich
The relevance of the work is due to a significant number of limb
wounds among military personnel, who in the structure of a
combat injury account for more than half of the cases. The
organization of the rehabilitation process and the assessment of
its effectiveness are examined on a separate example of a serviceman
M., 26 years old, with a gunshot bullet wound to the right lower
and left upper extremities. The wounded soldier was identified
the main problems in his state of health. Rehabilitation activities
for this serviceman were carried out in accordance with the
standards of the countries of Europe and the USA. It was
established that complex step-by-step problem-oriented
rehabilitation planning with setting specific goals and applied

ОПЫТ СОЗДАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ «ФЕОФАНИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
О.В.Перепадя
В статье на основе критического изучения и глубокого анализа
опыта создания, внедрения и оценке эффективности
деятельности Центра повышения квалификации медицинских
работников клинической больницы «Феофания»
Го сударственного управления делами определены
индивидуальные подходы к повышению компетентности
медицинского персонала предложено организационную и
штатную структуру. На основании полученных данных автор
исследования обработал: во-первых, обосновал
организационную и штатную структуру центра; во-вторых,
принял участие в разработке программ, организации учебновоспитательного процесса в центре; в-третьих, оценил
социальную, медицинскую и экономическую эффективность
работы Центра повышения квалификации медицинских
работников.
Ключевые слова: учреждение здравоохранения, системы
управления качеством, сестринское дело, обучение
медицинского персонала.

EXPERIENCE OF CREATION, ORGANIZATION AND
WORK OF THE CENTER FOR IMPROVING
QUALIFICATION OF MEDICAL WORKERS OF THE
CLINICAL HOSPITAL “FEOPHANIA” OF STATE
MANAGEMENT OF AFFAIRS
O. Perepadya
The article proposes an organizational and staff structure based
on the critical study and in-depth analysis of the experience of
creating, implementing and evaluating the effectiveness of the
Center for the Upgrading of the Qualifications of Medical Officers
of the Feofaniya Clinical Hospital of state Management of Affairs.
Individual approaches to improving the competence of medical
staff have been proposed. Based on the data obtained, the author
of the study worked out: firstly, substantiated the organizational
and staff structure of the center; secondly, participated in the
development of programs, the organization of the educational
process in the center; Thirdly, he assessed the social, medical and
economic efficiency of the Center for the improvement of the
skills of medical workers.
Key words: health care institution, quality management system,
nursing, training of medical staff.
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Установлено, что комплексное поэтапное проблемно
ориентированное планирование реабилитации с постановкой
конкретных целей и применяемых реабилитационных
мероприятий у военнослужащего с огнестрельным пулевым
ранением правой нижней конечности и левой верхней
конечности позволило уменьшить болевой синдром, несколько
усилить силу мышц левой кисти, увеличить подвижность в
суставах, что в свою очередь позволило улучшить
мобильность и активность пациента в повседневной жизни и
увеличить его независимость. Определена необходимость в
проведении дальнейших исследований с целью
усовершенствования организации реабилитационного
процесса при длительной реабилитации военнослужащих с
огнестрельным ранениями конечностей при решении такой
проблемы, как посттравматическая невропатия
периферических нервов.
Ключевые слова: военнослужащие, огнестрельные ранения
конечностей, реабилитация, реабилитационный план,
мультидисциплинарная команда.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
УКРАИНЫ -УЧАСТНИКОВ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
О.А. Федорова, Е.И. Валигура, А.Е. Салиев,
С.В. Клюшникова
Актуальность. В современной медицине сохраняется большой
интерес к изучению особеностей клинического течения
внегоспитальной пневмонии (ВП) с учетом ее значительной
распространенности и высокой летальности.
Цель исследования – изучение особеностей клинического
течения ВП на основе комплексного сравнительного анализа
ВП, возникшей у военнослужащих (ВС) Вооруженных Сил
Украины (ВСУ) - участников антитеррористической операции
(АТО) и ВС ВСУ постоянного контингента.
Материал и методы. В исследование включено 150 ВС ВСУ с
диагнозом ВП, средний возраст которых составил 36,6±4,7
лет. Все обследованные пациенты были разделены на две
группы: основную и группу сравнения. Основную группу
составляли 68 ВС ВСУ участников АТО, группу сравнения
- 82 ВС ВСУ постоянного контингента. Пациентам проводили
комплексное обследование согласно современных стандартов
диагностики ВП. Проанализировано наличие экзогенных и
эндогенных факторов риска ВП, локализация
инфильтративных изменений в легких, осложнения ВП. Для
оценки степени тяжести ВП использовали шкалу SMRT-CO.
Результаты. У пациентов основной группы на течение ВП
неблагоприятно повлияли условия боевой деятельности,
наличие более трех факторов риска развития ВП, высокая
частота курения, очагов хронической инфекции, обострений
хронических заболеваний, посттравматических стрессовых
расстройств, травм грудной клетки, пневмоторакса. При
рентгенологическом исследовании у пациентов основной
группы наблюдался достоверно больший объем поражения
легочной ткани, в том числе полисегментарные, частичные и
двусторонние поражения. В основной группе больных
наблюдалась высокая частота осложнений (54,4%) против
26,8% у пациентов группы сравнения. Оценка тяжести ВП по
шкале SMART-CO показала, что средняя сумма баллов в
группе ВС ВСУ участников АТО составила 1,54 ± 0,12 и
была достоверно выше по сравнению с показателем в группе
ВС ВСУ постоянного контингента - 0,96 ± 0,14 баллов (p<0,05).
Выводы. Особенностями клинического течения ВП у ВС ВСУучастников АТО являются: неблагоприятное воздействие
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SUMMARY
rehabilitation measures in a soldier with a gunshot wound to the
right lower limb and left upper limb allowed reducing pain
syndrome, slightly increasing the strength of the muscles of the
left hand, increasing mobility in the joints, which queue allowed
to improve patient mobility and activity in everyday life and
increase his independence. The need for further research was
identified with the aim of improving the organization of the
rehabilitation process during the long-term rehabilitation of
servicemen with gunshot wounds to the limbs when solving such
problems as post-traumatic neuropathy of the peripheral nerves.
Key words: military men, fire injurys of limbs, rehabilitation,
rehabilitation plan, multidisciplinary team.

PECULIARITIES OF THE CLINICAL COURSE OF
COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA IN THE
MILITARY PERSONNEL OF THE MILITARY FORCES
OF UKRAINE - ANTITERRORISTIC OPERATION
PARTICIPANTS
O. Fedorova, O. Valegura, A. Saliyev, S. Klushnykova
Relevance. In modern medicine, a great interest in the study of the
clinical features of community acquired pneumonia (CAP) is
remained. This interest is determined by significant prevalence
and high mortality of CAP.
Material and methods. 150 military personnel of the Military
Forces of Ukraine (MFU) with community acquired pneumonia
were included in the study, their average age was 36,6 ± 4,7 years.
All the examined patients were divided into two groups: the main
group and the comparison group. The main group consisted 68
military personnel of the MFU - participants of the ATO, the
comparison group - 82 military personnel of the MFU constant
contingent. Patients underwent a comprehensive examination
according to modern standards for the diagnosis of CAP. The
presence of exogenous and endogenous risk factors for CAP,
localization of infiltrative changes in the lungs, and compliations
of CAP were analyzed. To evaluate the severity of the CAP the
scale SMRT-CO was used.
Results. In patients of the main group, the course of CAP was
adversely affected by the conditions of combat activity, the
presence of more than three risk factors for developing CAP, a
high frequency of smoking, foci of chronic infection, exacerbations
of chronic diseases, post-traumatic stress disorders, chest injuries,
pneumothorax. The radiological examination of the patients of
the main group showed a significantly greater volume of damage
to the lung tissue, including polysegmental, partial and bilateral
lesions. In the main group of patients, a high frequency of
complications was observed (54,4%) versus 26,8% in patients of
the comparison group. The evaluation of the severity of the CAP
on the SMART-CO scale showed that the average sum of points
in the military personnel group of the MFU - participants of the
ATO was 1,54 ± 0,12. This index was significantly higher in
comparison with the index in the group of the permanent contingent
– 0,96 ± 0,14 points (p <0,05).
Conclusions. The specific features of the clinical course of CAP
in military personnel of MFU - participants of the ATO are:
adverse effects of risk factors, a greater number of cases of bilateral
and polysegmental lung lesions, frequent development of
pulmonary and extrapulmonary complications of CAP, regardless
of the severity of CAP, a high frequency of severe course.
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SUMMARY

факторов риска, большее количество случаев двустороннего
и полисегментарного поражения легких, частое развитие
легочных и внелегочных осложнений ВП независимо от степени
тяжести ВП, высокая частота тяжелого течения
Ключевые слова: внегоспитальная пневмония, факторы
риска, клиническое течение, военнослужащие,
антитеррористическая операція.

Key words: community acquired pneumonia, risk factors, clinical
course, military personnel, antiterrorist operation.

ПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННІХ
СИЛ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ ОБЪЕДЕНЕННЫХ СИЛ: ПРОБЛЕМЫ И
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПАЙКОВ.
М.П. Гулич, Ю.Н.Депутат, Л.С.Любарская
Цель: изучение питания военнослужащих ВС Украины в
условиях боевых действий за счет норм питания №10 и №15,
а также проведения сравнительной оценки этих норм с учетом
точки зрения самих военнослужащих.
Методы исследования : проведен социологический опрос
личного состава ВС Украины в зоне проведения ООС на
территории Донецкой и Луганской областей по оценке
индивидуальных пайков (норма № 10 и норма № 15) и удобства
их использования. Количество опрошеных в 2015-2016 гг
составило 287 человек, в 2017-2018 гг – 240 военнослужащих.
Изучались: оценка упаковки относительно переноски и
открывания пайков, ассортимента блюд и продуктов в пайках,
вкусовых качеств блюд и продуктов, данные о возможности
потребления блюд в разогретом виде. Использовны методы:
социологический, гигиенический, статистический. Проведено

NUTRITION OF MILITARY PERSONNEL OF
UKRAINIAN ARMED FORCES IN JOINT FORCES
OPERATION CONDITIONS: PROBLEMS AND
COMPARATIVE EVALUATION OF INDIVIDUAL FOOD
RATIONS
M.P.Gulich, Yu.M.Deputat, L.S. Lyubarskaya
Purpose: to study servicemen nutrition of the Armed Forces of
Ukraine in hostilities conditions based on food standards No. 10
and No. 15, as well as to conduct a comparative assessment of
these standards taking into account servicemen feedback.
Methods: a sociological study of military personnel in the Joint
forces operation zone within the territory of Donetsk and Lugansk
regions according to the assessment of individual rations (norm
No. 10 and norm No. 15) and comfort of usage has been conducted.
The number of respondents in 2015-2016 was amounted to 287
people, in 2017-2018 - 240 servicemen. The assessment of
packaging regarding the carrying and opening of rations, the range
of dishes and food in rations, the taste of dishes and products,
data on the possibility of consumption of dishes in a heated form
has been studied. Used methods: sociological, hygienic, statistical.
A comparative assessment of domestic individual rations at the
rate of No.10 and the rate of No. 15.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ю.П. Северин, О.В. Щербина, В.А. Мурашко, Л.В. Рущак
В статье рассмотрена роль ядерной медицины в клинической
практике. Охарактеризованы современные методы
радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии.
Рассмотрены комбинированные диагностические системы.
Описана роль радионуклидной терапии онкологических
заболеваний. Рассмотрено состояние ядерной медицины в
Украине и в США.
Ключевые слова: ядерная медицина, радионуклидная
диагностика, радионуклидная терапия, однофотонная
эмиссионная компьютерная томография, позитронная
эмиссионная
томография,
комбинированные
диагностические системы.

NUCLEAR MEDICINE IN CLINICAL PRACTICE
Yu.P. Severyn, O.V. Shcherbina, V.A. Murashko,
L.V. Rushchak
Introduction. Diagnostic methods are used to establish diagnosis,
which complement each other&apos;s informativeness. Among
the variety of diagnostic and therapeutic methods in medical
activities, specialty is taken by nuclear medicine.
Materials and methods of research. The article deals with the role
of nuclear medicine in clinical practice. Modern methods of
radionuclide diagnosis and radionuclide therapy are considered.
Results of the research and their discussion. Radionuclide
diagnostic methods have a number of advantages over other
methods of radiation diagnosis, due to the possibility of
quantitative evaluation of the investigated processes. Their
sensitivity provides recognition of pathology at the stage of
functional changes, and rather high reproducibility contributes to
the objective evaluation of data in dynamic observation. Combined
diagnostic systems are described: SPECT/CT (combination of
single-photon emission computed tomography and computed
tomography), PET/CT (combination of positron emission
tomography and computed tomography), PET/MRI (combination
of positron emission tomography and magnetic resonance
tomography), SPECT/PET/CT (combination of single-photon
emission computed tomography, positron emission tomography
and computed tomography). Radionuclide therapy of oncological
diseases is considered. The state of nuclear medicine in Ukraine
and in the USA is considered.
Conclusions. Ukraine needs further active implementation of
radionuclide diagnostic and radionuclide therapy methods,
equipment of medical institutions with modern nuclear medical
equipment, including hybrid systems.
Key words: nuclear medicine, radionuclide diagnostics,
radionuclide therapy, single-photon emission computed
tomography, positron emission tomography, combined diagnostic
systems.
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сравнительную оценку отечественных индивидуальних пайков
по норме № 10 и норме № 15.
Результаты. По оценке военнослужащих суточный полевой
набор продуктов - норма №15 имеет безусловные
преимущества перед обычным набором сухих продуктов по
норме №10 за счет наличия готовых к употреблению первых
и вторых блюд, улучшения вкусовых свойств и разнообразия
этих блюд, а также ассортимента продуктов. Респонденты так
же отметили ряд существенных недостатков нормы №15, что
касается нарушений герметичности реторт-упаковки за счет
проколов или дефектов запайки швов упаковки и
непродолжительного срока хранения - от 10 до 18 месяцев.
Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости дальнейшего усовершенствования
герметично сти реторт-упаковки, отработки сроков
стерилизации и удлинения сроков хранения готовых к
употреблению блюд в реторт-упаковке а также поиска новых
современных упаковок для индивидуальных боевых пайков
военнослужащих ВС Украины.
Ключевые слова: социологический опрос, индивидуальные
пайки, норма №10, норма №15, реторт-упаковка, оценка
вкусових качеств, оценка упаковки.
ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ
В.Н. Якимец, Л.А. Устинова, В.П.Печиборщ,
В.В. Вороненко, В.В. Якимец
В статье исследованы и проведен анализ медико-санитарных
последствий при ведении антитеррористической операции на
территории Донецкой и Луганской областей, современных
локальных конфликтов и чрезвычайных ситуаций на Украине
и мире. Так в гражданской войне в Демократической
Республике Афганистан, двух локальных конфликтах в Чечне
Российской Федерации, при ведении боевых действий в
Абхазии, Северной Осетии, Ираке, Ливии и Сирии объемы
санитарных и безвозвратных потерь среди мирного населения
значительно превышают потери личного состава войск
противоборствующих сторон. В настоящее время по
сравнению с войнами ХХ века значительные изменения
приобрела структура санитарных и безвозвратных потерь
среди населения и войск, которая характеризует ся
относительным увеличением доли более тяжелых сочетанных
повреждений вследствие воздействия новейших средств
поражения в результате применения высокоточного оружия,
оружия объемного взрыва и минно-взрывных боеприпасов.
Ключевые слова: медико-санитарные последствия, военные
конфликты, медицинская защита.
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Results. According to military personnel notes, the daily field
ration of products - norm No. 15 had unconditional advantages
over the usual set of dry products at the norm No. 10 due to the
availability of first and second ready-to-eat meals, improving the
taste and variety of these dishes, as well as the range of products.
Respondents also noted a number of significant shortcomings of
the norm No. 15, with regard to violations of the tightness of the
retort packaging due to punctures or sealing defects of packaging
seams and a short shelf life - from 10 to 18 months.
Conclusion: The obtained results indicate the need to further
improve the tightness of the retort packaging, the terms of
sterilization and prolonging shelf life of ready-to-eat dishes in the
retort packaging as well as searching for a new modern packages
for individual combat rations of Ukrainian Armed Forces military
personnel.
Key words: sociological screening, individual rations, norm 10,
norm 15, retort-packaging, evaluation of taste qualities, evaluation
of packaging.

FEATURES OF MEDICAL SANITARY CONSEQUENCES
MODERN SOLDIERY CONFLICTS
V.N. Yakimets, L.A. Ustinova, V.P. Pechiborshch,
V.V. Voronenko, V.V. Yakimets
Actuality of theme. Taking into account the use of modern
weapons of weapons, the application of new forms and methods
of warfare compels the search for more optimal solutions to the
problem of protection of both the personnel of troops and the
population from vulnerable factors of warfare that meet the
requirements of world standards, and today it is relevant to study
and determine the nature, structure medical and sanitary
consequences of modern military actions.
The purpose of the work is to study and characterize the structure
of the medical and sanitary consequences of modern military
operations, scientific substantiation and development of
organizational and clinical and organizational principles for the
establishment, functioning of the system of medical protection of
the population of Ukraine during a special period of wartime.
Materials and methods of research. The analysis of the sources of
scientific information, the bases of the normative and legal
documents presented in the open access, on the measures of
medical protection and medical support of the civilian population
during the special period of wartime in the countries of the
Commonwealth of Independent States, the USA and certain
countries of the European Union has been carried out. Methods
of research: historical, bibliographic.
Results and discussion. We conducted an analysis of the health
consequences during the conduct of the antiterrorist operation in
the Donetsk and Lugansk regions, modern local conflicts and
emergencies in Ukraine and in the world. Discovered In the Civil
War in the Democratic Republic of Afghanistan, in two local
conflicts in Chechnya, during the fighting in Abkhazia, North
Ossetia, the Republic of Iraq, Libya and Syria, the volume of
sanitary and irreparable losses among the civilian population far
exceeds the loss of personnel of the forces of the opposing sides
. It has been determined that at present, compared with the wars
of the 20th century, the structure of sanitary and irreversible
losses among the population and troops, which is characterized
by a relative increase in the proportion of heavier combined damage
as a result of the influence of the newest means of defeat as a
result of the use of high-precision weapons, large blast and blasting
explosive ordnance.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
МЕСТА И РОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
УКРАИНЫ
В.В. Кравчук
В статье представлено вариант решения одной из важнейших
проблем авиационной медицины, а именно определения места
и роли мероприятий психофизиологического сопровождения
профессиональной деятельности военных летчиков в общей
системе медицинского обеспечения не только войск (сил), но и
полетов государственной авиации Украины. Предложено
перечень основных терминов и их определений, которые
позволяют в дальнейшем решить вопрос установления
основных принципов и стратегических направлений научного
обоснования и разработки концептуальной модели системы
указанных мероприятий.
Ключевые слова: военные летчики, мероприятия
психофизиологического сопровождения их профессиональной
деятельности.

SUMMARY
Conclusions: It is proved that the losses of the civilian population
in modern wars and armed conflicts exceed the indicators of the
loss of personnel and requires a radical change in the views on the
organization of the clear interaction of the civil and military health
care system in the process of providing medical care to many
groups of victims, the development of new techniques providing
emergency medical care to victims and justifying the use of forces
and means of the State Service of Medicine of Disasters of Ukraine.
It is suggested that the planning and organization of medical care
of the population during civil defense activities during wartime
should be carried out taking into account the provisions of the
new Military Doctrine of Ukraine, which at this historic stage
provides for the possibility of occurrence of different, scale and
character of modern wars: world, regional, local, and also armed
conflicts.
Keywords: medical sanitary consequences, soldiery conflicts,
medical protection.
MODERN APPROACHES TO DETERMINATION OF
THE PLACE AND THE ROLE OF MEASURES OF
PSYCHOPHYSIOLOGICAL MAINTENANCE IN THE
SYSTEM OF MEDICAL SUPPORT FOR FLIGHTS OF
STATE AVIATION IN UKRAINE
V.V. Kravchuk
The urgency of scientific researches regarding the scientific
substantiation of the system of measures of psychophysiological
support for the professional activity of military pilots is beyond
doubt. However, this process must first of all be preceded by the
definition of a single terminology and precise definitions in the
direction of research, which will clearly determine the place and
role of these activities in the system of medical support for flights
of state aviation in Ukraine.
The aim of the research. To determine the place and role of
measures of psychophysiological support of professional activity
of military pilots in the general system of medical support of
flights of state aviation of Ukraine by establishing a common
terminology and exact definitions in the direction of research.
Research methods. The bibliographic method of research and
systematic approach was used in this work.
Results of the research and their discussion. As a result of the
conducted research it has been proved that the
psychophysiological support of the professional activity of
military pilots should include a set of measures for diagnosis and
optimization of their psycho-physiological state, examination
and forecasting of the degree of professional competence aimed at
ensuring a high level of professional health, efficiency and reliability
of professional activities, by raising disability and adaptation
capabilities of this contingent. Such an approach will clearly define
the role and place of psychophysiological support for the
professional activity of military pilots in the overall system of
medical aviation of Ukraine’s aviation flights, completing their
preventive blocks with a modern and effective component, which
will allow maintaining a high level of professional health, ensuring
the efficiency and reliability of the work of the indicated contingent
by optimizing the psychophysiological state of their organism,
increasing the capacity for work and adaptation possibilities.
Conclusions. The list and formulation of the definition of terms
such as “psychophysiological support” and “psychophysiological
support” of professional activity of military pilots of state aviation
of Ukraine are formulated and the definition of the place and role
of the complex of these measures in the general system of medical
support of Ukrainian aviation flights, as well as ways of effective
solution are outlined. the issue of establishing the basic principles
and strategic directions of scientific substantiation and developing
a conceptual model of a system of moves.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА
И ОБРАЗА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
А.А. Луценко, А.П. Вавриневич, С.Т. Омельчук,
Ю.А. Мошковская
Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) являются основной
причиной смертности и инвалидности населения в большинстве
стран мира, в том числе и Украине. В структуре
заболеваемости среди взрослого населения на ССЗ лидером
является гипертоническая болезнь. Вопросы профилактики
артериальной гипретнезии, особенно введение диетического
питания является актуальным.
Цель: гигиеническая оценка пищевого статуса и питания
больных эссенциальной артериальной гипертензией для
разработки путей оптимизации их питания.
Материалы и методы исследований При проведении
исследования использованы соматометрический, анкетноопросный и статистический методы. Обследовано 42 пациента
кардиологического отделения: мужчины (n=17); средний
возраст 64,2±1,9 года; женщины (n=25); средний возраст
66,2±1,9 года. Статистическую обработку результатов
проводили с использованием пакета статистических
программы IBM SPSS StatisticsBase v. 22 и MS Exсel.
Результаты исследования и обсуждение Оценка пищевого
статуса показала, что только 16 % женщин и 23,5 % мужчин
за биомасс-индексом Кетле находятся в диапазоне колебания
при адекватном питании. Установлено, что у 16 % женщин и
23,5 % мужчин имеют ожирение І степени, 48 % женщин и
29,4 % мужчин – ожирение II степени, 8 % женщин – ожирение
III степени. Женщины больные артериальной гипертензией
(АГ) имели достоверно выше биомасс-индекс Кетле, чем
мужчины (р<0,05) и чаще страдали ожирением. Достоверных
различий в массе тела мужчин и женщин не выявлено (р>0,05).
Анализ пищевого поведения пациентов показал, что женщины
с артериальной гипертензией чаще досаливали продукты, чем
мужчины; достоверно чаще не завтракали, чем мужчины. Хотя,
большинство женщин употребляют пищу 3 раза в сутки, в
отличие от мужчин. Среди факторов риска возникновения
артериальной гипертензии ведущими у женщин является
избыточный вес, досаливание еды, ограниченная физическая
активность; у мужчин - избыточный вес, наличие вредных
привычек (табакокурение, употребление алкоголя),
досаливание еды, ограниченная физическая активность.
Выводы предложено дифференцированно для мужчин и
женщин, наиболее действенные меры профилактики
ухудшения состояния пациентов с артериальной гипертензией,
с учетом их пищевого поведения позволит улучшить состояние
здоровья пациентов с данным заболеванием и предупредить
инвалидизацию и наступления преждевременной смерти.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, биомассиндекс, пищевой статус, режим питания.

ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДЫ НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ,
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ И ЗДОРОВЬЕ
ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ
И.Чередниченко
В статье изложены результаты санитарно-гигиенических
исследований условий труда и анкетирования офисных
работников, проведенных на предприятиях г.. Киева и
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SUMMARY
Key words: military pilots, measures of psychophysiological
support their professional activities.

HYGENIC ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS
AND LIFESTYLE OF PATIENTS WITH ESSENTIAL
ARTERIAL HYPERTENTION
A.O. Lutsenko, O.P. Vavrinevych, S.T. Omelchuk,
J.O.Moshkovska
Cardiovascular diseases (CVD) are the main cause of mortality
and disabilities in most countries, including Ukraine. Hypertension
is a leader in the CVD in the general structure of morbidity among
the adult population. The issues of arterial hypertension
prevention, especially the introduction of dietary nutrition, are
particularly relevant.
Purpose: hygienic assessment of the nutritional status and nutrition
of patients with essential hypertension to develop ways to
optimize their nutrition.
Materials and methods: Somatometric, questionnaire and a
statistical methods were used. A total of 42 patients of the
cardiology department of the hospital were examined. Men (n =
17); average age 64,2 ± 1,9 years; women (n = 25); average age
66.2 ± 1.9 years. Statistical processing of the results was
performed using the IBM SPSS StatisticalBase v.22 and MS Exсel
statistical software package.
Results of research and discussion: Assessment of nutritional
status showed that only 16% of women and 23.5 % of men over
biomass-Quetelet index are in the range of fluctuations with
adequate nutrition. It was found that 16% of women and 23.5 %
of men have obesity of I degree, 48 % of women and 29.4 % men
obesity of II degree, 8% of women are obese class III. Women
with arterial hypertension (AH) had significantly higher biomassQuetelet index than men (p<0.05) and were more often obese.
Significant differences in body mass of men and women was not
detected (p>0.05).
Analysis of dietary behavior of patients showed that women
with hypertension more often salt products than men; significantly
more often did not have breakfast than men. Although, most
women had meals 3 times a day unlike men.
Among the risk factors of hypertension leading women is
overweight, high salted food limited physical activity; in men,
excessive weight, harmful habits (smoking, alcohol consumption),
high salted food, limited physical activity.
Conclusion: The most effective measures were created for men
and women to prevent deterioration of arterial hypertension based
on their nutritional behavior. It helps to improve their disease
status, reduce disability and premature death.
Key words: arterial hypertension, biomass-index, nutritional
status, diet.

PHYSIOLOGICAL-HYGIENIC INVESTIGATIONS ON
THE EFFECT OF PRODUCTION ENVIRONMENTAL
FACTORS ON THE HEAT STATUS, BIOLOGICAL AGE
AND HEALTH OF OFFICE EMPLOYEES
I.M.Cherednichenko
The article outlines the results of sanitary-hygienic research of
working conditions and questionnaires of office workers conducted
at the enterprises of Kyiv and Kyiv region. It has been established
that the main unfavorable factors affecting office workers are the
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SUMMARY

Киевской области. Установлено, что главными
неблагоприятными производственными факторами,
влияющими на офисных работников, является микроклимат
и напряженность труда. При температурах воздуха на рабочих
местах выше 25 наблюдается ускорение темпа старения
организма. Работающие в условиях светодиодного освещения
указывают на меньшую сонливость в конце смены и оценивают
его как более комфортное по сравнению с люминесцентным.
Ключевые слова: условия труда, офисные работники,
микроклимат, биологический возраст, тепловое состояние,
шум, светодиодное освещение, люминесцентное освещение.

microclimate and labor intensity. At air temperatures above 25 °
C, an acceleration in the rate of aging of the organism is observed.
Working in conditions of LED illumination indicate a less
drowsiness at the end of the change and evaluate it as more
comfortable compared to the luminescent.
Key words: working conditions, office workers, microclimate,
biological age, thermal state, noise, LED lighting, fluorescent
lighting.

КИНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННОГО
СИРОПА С ГЛЮКОЗАМИНА ГИДРОХЛОРИДОМ И
ЛЕВОКАРНИТИНОМ МЕТОДОМ IN VITRO
О. О. Хомич, А. О. Дроздова, Л. Л. Давтян,
В. Л. Савицкий, В.В. Страшный
В статье изложено исследование по определению кинетических
параметров сиропа. Установлено, что кинетические процессы
высвобождения АФИ с лекарственных средств проходят по
уравнению первого порядка, что позволяет использовать в
опытах in vivo однокамерную фармакокинетическую модель.
Ключевые слова: кинетические показатели, сироп,
глюкозамина гидрохлорид, левокарнитин.

KINETIC INDICATORS OF MEDICINAL SYROPE WITH
GLUCOZAMIN BY HYDROCHLORIDES AND
LIVOCARINATINE IN VITRO METHOD
O. Khomich, A. Drozdova, L. Davtyan, V. Savitsky,
V. Strashnyi
The article describes a study on the determination of kinetic
parameters of syrup. It has been established that the kinetic
processes for the release of AFI from medicinal products pass
through the first-order equation, which makes it possible to use
in-vivo single-chamber pharmacokinetic model in experiments.
The purpose of the work is to study kinetic parameters of
indicators of medicinal syrup from glucosamine hydrochloride
and levocarnitine. In order to study the kinetic parameters of the
medicinal syrup, an in vitro method was used to characterize the
completeness of the release of active ingredients from the
developed syrup into the model liquid.
Materials and methods of research. For the study, a dialysis camera
was used [4]. For this, an internal cylinder with a specimen (5 g)
of LS (syrup) was placed in a dialysis chamber with a certain
amount of purified water (100 ml) at a temperature of 36 ± 1ЪC.
After sampling (10 ml) periodically, volume of water in the dialysis
chamber is brought to the initial level (100 ml). Sampling was
performed at 30, 60, 180, 360, 720, and 1440 min.
Conclusion. The kinetic parameters for syrup are determined: the
rate of release of glucosamine hydrochloride and levocarnitine,
the rate constant and the half-life. It was shown that the kinetic

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ
В.В. Качанюк, В.М. Шевель, В.Л. Савицкий,
Л.А. Устинова
В статье обосновано предложение по оптимизации
осуществления контроля качества радиофармацевтических
препаратов, используя отечественный радионуклидный
калибратор для ядерной медицины, с помощью которого есть
возможность определить радионуклидную чистоту и
измерить общую радиоактивность, изготовленной серии
радиофармацевтических препаратов.
Ключевые слова: радиофармацевтический препарат,
фтордезоксиглюкоза
18F,
контроль
качества,
дозкалибратор, гамма-спектрометр.

QUALITY CONTROL ASSURANCE FOR
RADIOPHARMACEUTICALS ON THE
PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE
V. Kachanyuk, V. Shevel, V. Savitsky, L. Ustinovа
The article substantiates the proposal to optimize the quality
control of radiopharmaceuticals using a domestic radionuclide
calibrator for nuclear medicine, with the help of which it is possible
to determine the radionuclide purity and measure the total
radioactivity produced by a series of radiopharmaceuticals.
The purpose of the work is to optimize the process of quality
control of FDG, taking into account the half-life of 109 minutes,
which in turn reduces the time of quality control and reduces the
cost of the dose of FDH.
The subject of the study, Ftorodezoxiglucose 18F, a solution for
injection, which is most often, about 90% compared with other
radiopharmaceuticals, is used in nuclear medicine for PET research
on cancer.
Conclusions Using the radionuclide calibrator for nuclear medicine,
the results of FDH quality control were obtained: the gamma
radiation spectrum corresponds to 511 keV energy of all studied
series. The total radioactivity of the sample series: 20181228/
184 was 106 MBq, the sample series: 20181228/185 was 135
MBq and the sample series: 20181229/186 was 190 MBq.
Key words: radiopharmaceuticals, fluoro-deoxyglucose 18F,
quality control, dose calibrator, gamma spectrometer.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ НА ТАКТИЧЕСКОМ
УРОВНЕ
О. П. Шматенко, О. В. Плешкова, А. В. Луцкая,
А. М. Соломенный
В статье представлен маркетинговый анализ лекарственных
средств, используемых для оказания медицинской помощи
военнослужащим на тактическом уровне. Осуществлено
структурирование этих препаратов по АТС-классификации
и установлены фирмы-производители.
Ключевые слова: военнослужащие, лекарственные
средства, маркетинговый анализ.

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА В
МЕДИЦИНСКОЕ СНАБЖЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ УКРАИНЫ (сообщение первое)
О.П. Шматенко, А.М. Соломенный, О.В. Подлесный,
С.П. Снежинский
В статье рассмотрено современное состояние и основные
направления развития логистического управления запасами
на медицинских складах и в медицинском снабжении
Вооруженных Сил Украины в целом. Определено, что
современное состояние медицинского снабжения требует
разработки совершенной системы управления качеством на
основе опыта стран-членов НАТО, Европейского Союза и
разработок Всемирной организации здравоохранения в
фармацевтической сфере.
Ключевые слова: логистика запасов, складская логистика,
система управления качеством, соответствующие
практики.
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processes of the release of AFI from LS are carried out according
to the first-order equation, which makes it possible to use in-vivo
single-chamber pharmacokinetic model in experiments; the release
of AFI from syrup decreases over time; the rate of release process
decreases with the increase of the half-life period.
Key words: kinetic parameters, syrup, glucosamine
hydrochloride, levocarnitine.

MARKETING INVESTIGATION OF MEDICINAL
MEDICINAL PRODUCTS USED TO SUPPORT AT THE
TACTICAL LEVEL
O. Shmatenko, O. Pleshkovа, A. Lutskaya, A. Solomennyy
The article presents a marketing analysis of medicines used to
provide medical care to troops on a tactical level. The structuring
of these drugs was carried out according to ATC classification and
the manufacturers were established.
The materials of the study used the data of the registered database
of registered medicines, presented on the official site of the State
institution “State Expert Center” of the Ministry of Health of
Ukraine, the Procedure for the supply of medical equipment to
the Armed Forces of Ukraine in peacetime and the Register of
wholesale and retail prices for medicines.
For research, LAS used systematic review, statistical, bibliographic
and marketing methods.
Conclusions
1. For the provision of medical care to servicemen, at the tactical
level, 38 groups of drugs are used according to the ATC
classification, among which the largest number of medicines are
blood substitutes and perfusion solutions (B05), anesthetics
(N01), analgesics (N02) and antibacterial agents for systemic use
(J01).
2. Analysis of the domestic market as of 01.03.2019 showed that
for the treatment of military personnel, 122 drugs with more than
500 analogues are used.
3. Among the manufacturers, the leader is the PJSC Pharmaceutical
Firm “Darnitsa”, which produces about 12% of the names of
medicines.
4. Analyzing the Register of wholesale prices for medicinal
products, it was established that the lowest cost of a single dose
of drugs is offered by PJSC Pharmaceutical Firm Darnitsa (20%)
and Yuri-Farm LLC (13%).
Key words: servicemen, medicines, marketing analysis.

IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM FOR MEDICAL SUPPLY OF THE ARMED
FORCES OF UKRAINE (first notification)
O. Shmatenko, A. Solomenny, O. Podlesnyj,
S. Snezhinsky
The article deals with the current state and main directions of the
development of logistic management of stocks in medical
warehouses and medical supplies of the Armed Forces of Ukraine
in general. It is determined that the current state of medical supply
requires the development of a perfect quality management system
based on the experience of NATO member countries, the European
Union and the development of the World Health Organization in
the pharmaceutical sector.
The purpose of our research is to develop normative requirements
and implement the QMS on the basis of international
pharmaceutical industry standards, as well as to determine the
main directions of optimization of the system of medical treatment
of the Armed Forces of Ukraine within the framework of good
practice and logistic management of stocks.
Materials of research: foreign and domestic scientific literary
sources, current legal and regulatory framework.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СКЛАДСКОЙ
ЛОГИСТИКИ, КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ВОЕННОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ
СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
А. П. Шматенко, В.В. Трохимчук, А.В. Галан,
М. В. Белоус, Д. В. Дроздов
В настоящее время в Украине создаётся единая эффективная
система логистического обеспечения Вооружённых Сил
Украины (Объединённая логистика), в том числе и
медицинского обеспечения войск (сил), которая должна быть
интегрирована с соответствующими системами других
составляющих сил обороны и способна эффективно
сотрудничать с вооруженными силами государств – членов
НАТО.
Поэтому вопросы складской логистики – составной части
военно-фармацевтической логистики, являющейся одним из
важнейших и основных компонентов современной системы
логистического обеспечения Вооружённых Сил Украины,
являются актуальными и требуют тщательного изучения.
В статье изучены особенности складской логистики,
проведено обоснование предложений к более эффективному
подходу планирования, организации и проведения реформы
в системе складской логистики Вооружённых Сил Украины в

SUMMARY
Research methods: bibliographic documentary and systematic
review.
At present, there was an urgent need for the formation of the
Armed Forces of Ukraine regarding the need for the implementation
of the IUU, which is an integrated system based on the
requirements of regulatory documents of various structures and
departments, as well as orders of the Ministry of Health of Ukraine
(MOH) of Ukraine, manuals, standards (DSTU, ISO 9001), good
practices in pharmacy, such as: GDP (Good Distribution
Practices), GSP (Good Practice of Storage), etc.
Taking into account the world experience in the implementation
of QMS, it is advisable to identify officials in the medical supplies
of the Armed Forces of Ukraine who should be responsible for
the functioning and construction of the XYU, namely the Chief
of the Military Medical Department of the Ministry of Defense
of Ukraine, the head of the medical department of the Ministry of
Internal Affairs Ministry of Defense of Ukraine, deputy chiefs of
military medical clinical centers for medical supplies, commanders
of units, divisions and institutions of medical service, authorized
persons of the Ministry of Defense of Ukraine.
Conclusions: As a result of our research, literary sources in the
field of logistics were studied. It has been established that the full
development of logistics management in the pharmacy of Ukraine
began its formation in 2009. But, unfortunately, at the moment,
the Armed Forces of Ukraine still does not provide for the
possibility of efficient inventory management. The objective reason
for this is the lack of a modern material and technical base,
computer equipment, advanced technologies and immaturity of
staff in the field of pharmaceutical logistics. However, with the
introduction of such elements of logistics management as QMS,
stock logistics, GxP family standards and international standards,
with the advent of modern computer technology and improved
development of civil logistics, new opportunities will be created
for inventory management in the medical service of the Ministry
of Defense of Ukraine, which will be adapted to NATO standards,
which will be emphasized in our further study.
Key words: logistics of stocks, warehouse logistics, quality
management system, proper practices.
CURRENT ISSUES OF WAREHOUSE LOGISTICS AS
AN INTEGRAL PART OF MILITARY AND
PHARMACEUTICAL LOGISTICS IN CONDITIONS OF
DEVELOPMENT A UNIFIED LOGISTIC PROCURING
SYSTEM FOR THE ARMED FORCES OF UKRAINE
O. Shmatenko, V. Trohimchuk, O. Galan, M. Bilous,
D. Drozdov
Now Ukraine is creating a single effective system of logistics
support for the Armed Forces of Ukraine (Joint Logistics) including
medical supply for troops (forces) which has to be integrated
with the corresponding systems of the defense forces components
and is able to cooperate effectively with the armed forces of
NATO member states.
That is why the warehouse logistics matters as one of the major
and connecting components of military and pharmaceutical
logistics for the Armed Forces of Ukraine, are urgent and require
a thorough study.
This article considers the features of warehouse logistics for
medical supply the Armed Forces of Ukraine. Some variants of
modern approaches concerning implementation of reform in
warehouse logistics are justified and proposed for the Armed
Forces of Ukraine.
Key words: warehouse logistics, military and pharmaceutical
logistics, Joint Logistics, Armed Forces of Ukraine.
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РЕЗЮМЕ
условиях создания единой системы логистиче ского
обеспечения войск (сил).
Ключевые слова: складская логистика, военнофармацевтическая логистика, логистическое обеспечение,
Вооружённые Силы Украины.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА В.М.КОГАНА-ЯСНОГО И ЕГО
ШКОЛЫ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОполевой терапии (К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ)
СООБЩЕНИЕ 1. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В ГОДЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
М. П. Бойчак
В.М.Коган-Ясный - выдающийся отечественный терапевт,
известный своими научными достижениями во многих
направлениях внутренней медицины, малоизвестный своими
трудами в области военно-полевой терапии. В годы Второй
мировой войны, находясь на должностях главного терапевта
Народного комиссариата здравоохранения СССР и главного
терапевта эвакогоспиталей Харьковской области,
организовывал оказания терапевтической помощи в военных
лечебных учреждениях, занимался изучением особенностей
течения заболеваний внутренних органов в военное время, их
диагностикой и лечением. Его работы посвящены различным
аспектам экзогенных и эндогенных дистрофии. Разработал их
этиологической и патогенетической классификации. Описал
особенности клинического течения гипертонической болезни,
язвенной болезни, гепатитов в годы войны. Показал, в отличие
от большинства советских ученых, «блокадная гипертония»
не является какой-то особой формой гипертонии. Описал
клинические проявления и осложнения язвенной болезни
военного времени, особенности их течения и диагностики.
Разработал новые направления консервативного лечения и
показания для хирургического лечения. Выделил «маски»
язвенной болезни после ее оперативного лечения. Разработал
классификацию острых паренхиматозных гепатитов, поделился
своим опытом диагностики и лечения острых гепатитов.
Ключевые слова: военно-полевая терапия, Вторая мировая
война, заболевания внутренних органов, дистрофии,
авитаминозы, язвенная болезнь, гипертоническая болезнь,
гепатиты.
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SUMMARY

THE CONTRIBUTION OF PROFESSOR V.M. KOGANYASNYI AND HIS SCHOOL TO THE DEVELOPMENT
OF THE NATIONAL MILITARY FIELD THERAPY (TO
THE 130TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)
NOTICE 1. FEATURES OF THE COMPLICATIONS OF
INTERNAL ORGAN INFLUENCE IN THE SECOND
WORLD WAR
M. Boichak
V.M. Kogan-Yasnyi is an outstanding national therapist, wellknown for his scientific achievements in various areas of national
medicine, though little-known for his works in the field of military
field therapy. During the Second World War, being a Chief
Therapist of the USSR People’s Commissariat of Health Care
and a Chief Therapist at the evacuation hospitals of the Kharkiv
Region and organizing therapeutic aid in military hospitals, he
studied the development of internal organs diseases in wartime,
diagnosed and treated them. His works are devoted to various
aspects of exogenous and endogenous dystrophies. He developed
their etiological and pathogenetic classification. He described the
clinical development of hypertension, peptic ulcer, and hepatitis
during the war years. Unlike most Soviet scientists, he showed
that blockade hypertension is not a special form of hypertension.
He described the clinical signs and complications of peptic ulcer
during wartime, special aspects of their course and diagnosis. He
developed new directions for conservative treatment and
indications for surgical treatment. He singled out the “masks” of
peptic ulcer after its surgical treatment. He developed a
classification of acute parenchymal hepatitis, shared his experience
in the diagnosis and treatment of acute hepatitis.
Key words: warfare therapy, World War II, diseases of internal
organs, dystrophy, avitaminosis, peptic ulcer, hypertonic disease,
hepatitis.
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