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Принципи надання допомоги постраждалим із вогнепальними
пораненнями, особливості лікування вогнепальної скелетної травми
13 серпня 2014 року на базі кафедри травматології
та ортопедії Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця та ДУ «Інститут травматології
та ортопедії НАМН України» за участю провідних
фахівців цивільної медицини, військових лікарів і представників медичної служби, які беруть участь в АТО,
відбувся науково-практичний семінар та майстер-клас
на тему «Принципи надання допомоги постраждалим
із вогнепальними пораненнями, особливості лікування
вогнепальної скелетної травми».
Відкрив семінар завідувач кафедри травматології та
ортопедії професор Бур’янов О. А. Він зазначив важливість проведення таких заходів для обміну інформацією
і досвідом та з метою створення єдиного медичного і наукового простору щодо надання допомоги постраждалим
із вогнепальними пораненнями. Доповідач наголосив на
необхідності розроблення нових та вдосконалення наявних підходів для надання допомоги пацієнтам цієї категорії. Він відмітив про відсутність єдності в організації
допомоги та координації між військовими відомствами
й цивільними медичними закладами. Крім того було висвітлено труднощі, з якими щоденно стикаються медики
та парамедики.
Учасники семінару розглянули характеристики вогнепальної та мінно-вибухової рани, принципи медичного
сортування постраждалих та поранених, особливості
хірургічного оброблювання вогнепальних ран. З доповідями виступили професор Заруцький Я. Л., кандидат
медичних наук Ярмолюк Ю. О., професор Страфун С. С.,
кандидат медичних наук Костюк А. Н. Також проведено
майстер-клас із транспортної іммобілізації в разі уражень
кінцівок та хребта, особливостей зупинки кровотечі
у військово-польових умовах та на етапах евакуації, накладання пов’язок у випадку ураження опорно-рухової
системи (Мазевич В. Б.), застосування апаратів зовнішньої фіксації (Костюк А. Н). Фахівці в товариській атмосфері з патріотичним піднесенням обговорили нагальні
питання організації надання медичної допомоги пораненим, необхідність узгодження та координації співпраці
між міністерствами оборони та охорони здоров’я. У семінарі взяв участь Пітер Фланіган (Великобританія) —
координатор програм підготовки медиків та парамедиків
для надання невідкладної допомоги за надзвичайних
станів та лікар Пустоваров С. (Україна).
Надзвичайно змістовною та цікавою для всіх присутніх стала доповідь керівника медичної служби
батальйону «Донбас» Ю. В. Марченка. Особливістю
виступу була позиція його як медика та організатора,
який є безпосереднім учасником АТО. Він зауважив на
необхідності не лише медичної, а й психологічної допомоги постраждалим та медикам.

Усі присутні, особливо військові медики, відмітили
недостатність сил та засобів щодо надання допомоги пораненим. Підкреслено неоціненну допомогу волонтерів
у забезпеченні медикаментами та транспортом. Йшлося
також про майже повну відсутність броньованих машин
для вивезення постраждалих та поранених із поля бою.
Безумовно, лише всебічне обговорення та обмін досвідом можуть покращити результати роботи медичних
працівників. Проте необхідно не тільки обговорювати,
а й активно діяти з організації та медичного забезпечення
і, головне, формувати єдиний погляд на проблему надання допомоги постраждалим із вогнепальними пораненнями.
За підсумками семінару прийнято резолюцію:
1. Необхідна координація співпраці медичних служб
МО України та МОЗ України в рамках єдиної системи
надання допомоги хворим в умовах військових дій.
2. Розглянути питання про додаткове матеріальне та кадрове забезпечення окремих центральних та міських
районних лікарень, що наближені до зони дії АТО.
3. Покращити матеріальне забезпечення служб надання
допомоги пацієнтам із вогнепальними пораненнями
кінцівок, перш за все завдяки придбанню апаратів
зовнішньої фіксації та апаратів VAC-терапії.
4. Розробити систему підготовки медичних працівників
різних ланок із залученням не тільки вітчизняних,
а й міжнародних фахівців, зокрема шляхом навчання
за міжнародними програмами.
5. Створити робочу міжнародну групу із залученням
фахівців Британського коледжу парамедиків, Національного медичного університету, ДУ «ІТО НАМН
України», Військово-медичної академії та ГВКГ МО
України для підготовки медичних працівників, волонтерів, військовослужбовців для надання медичної
допомоги в умовах бойових дій.
В. В. Лиходій (м. Київ)
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