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Reviews 

Рецензії 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 4 (32), P. 92-94       

Перший випуск науково-допоміжного 

бібліографічного покажчика “Медичне забезпечення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил”, 

виданий колективом Національної наукової медичної 

бібліотеки України, присвячено найбільш актуальним 

проблемам медичного забезпечення військ та надання 

медичної допомоги військовослужбовцям сил оборони 
держави під час проведення антитерористичної операції 

(АТО) та операції об’єднаних сил (ООС).  

Авторами та упорядниками видання, без сумніву, 

проведено величезний обсяг роботи щодо пошуку 

наукових праць, опублікованих за означеним 

напрямом впродовж 2014–2020 років. Загалом у 

покажчику наведено 1510 друкованих праць з різних 
питань медичного забезпечення військ в умовах 

збройного конфлікту. Джерелами добору документів 

до покажчика обрано електронні каталоги і фонди 

Національної наукової медичної бібліотеки України, 

Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського, обласних наукових медичних 

бібліотек, бібліотек закладів вищої медичної освіти, 

сайти державних установ України тощо. 

Відкриває покажчик вступна стаття відомих 

фахівців з питань військової медицини  

В. О. Жаховського, В. Г. Лівінського та  
М. П. Бойчака, “Медичне забезпечення Збройних 

Сил України під час антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил”, де автори виклали свої 

погляди на стан функціонування системи медичного 

забезпечення Збройних Сил (ЗС) України у різні 

періоди збройного конфлікту. Стаття ґрунтується на 

значній кількості посилань на нормативні 

документи, що супроводжували розвиток поглядів 

органів управління на систему медичного 

забезпечення військ в умовах збройного конфлікту, 

наведено чималий обсяг кількісних і якісних 
показників стану здоров’я військовослужбовців та 

роботи лікувально-профілактичних закладів. 

Зважаючи на неперевершену актуальність вступної 

статті, все ж необхідно зазначити про відсутність 

посилань на наукові джерела наведеної інформації та 

відсутність її наукового аналізу. А відтак вступна стаття 

у науково-допоміжному бібліографічному покажчику, 

на жаль, не виглядає науковою і носить декларативний 

характер. 

Основний зміст покажчика розкрито у 

чотирнадцяти розділах, що мають суцільну нумерацію 
бібліографічних записів. Розділ 1 “Нормативно-правове 

регулювання надання медичної допомоги в зоні 
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проведення АТО/ООС” вміщує дванадцять підрозділів, 

до яких включено бібліографічні записи законів України 

та підзаконних нормативно-правових актів, згрупованих 

за принципом верховенства права й абеткою назв. До 

розділу 2 “Організаційні засади надання медичної 
допомоги пораненим і хворим під час АТО/ООС” 

увійшли бібліографічні записи публікацій, де 

розглянуто проблемні питання медичної допомоги в 

умовах збройного конфлікту, досліджено санітарні 

втрати сил оборони України, проаналізовано досвід 

організації лікувально-евакуаційного забезпечення 

військовослужбовців в умовах АТО/ООС, окреслено 

перспективи використання цивільних закладів охорони 

здоров’я для медичного забезпечення військ, розглянуто 

особливості упровадження у медичній службі ЗС 

України стандартів НАТО.  
Розділ 3 “Організація та зміст хірургічної допомоги 

в системі медичного забезпечення військ під час АТО/

ООС” структурно містить тринадцять підрозділів, куди 

увійшли бібліографічні записи публікацій, присвячених 

загальним питанням бойової хірургічної травми, змісту 

та особливостям надання хірургічної допомоги при 

бойових ушкодженнях різної локалізації людського 

організму. 

До розділу 4 “Особливості надання 

анестезіологічної допомоги й інтенсивної терапії при 

бойовій хірургічній травмі” увійшли бібліографічні 
записи видань, де розглянуто сучасні погляди на 

особливості інтенсивної терапії при бойових 

пораненнях, запропоновано найбільш оптимальні 

методи реаніматології, окреслено завдання інтенсивної 

терапії поранених з урахуванням сучасних підходів та 

найкращих стандартів. 

У розділі 5 “Організація терапевтичної допомоги 

військовослужбовцям під час АТО/ООС” документи 

згруповано за такими підрозділами: 5.1 “Загальні 

питання особливостей перебігу захворювань 

терапевтичного профілю”, 5.2 “Захворювання 
внутрішніх органів”, 5.3 “Нервова система”, 5.4 

“Інфекційні захворювання”. До розділу увійшли 

бібліографічні записи видань, де проведено аналіз 

терапевтичних аспектів війни на сході України.  

Розділ 6 “Ураження внутрішніх органів при 

бойовій травмі” складається з шести підрозділів і 

містить бібліографічну інформацію щодо патологічних 

станів внутрішніх органів, що розвинулися у 

постраждалих з бойовою травмою, зокрема зміни зі 

сторони серцево-судинної системи, шлунково-

кишкового тракту, органів дихання, нирок, крові та 
методів лікування і профілактичних заходів 

захворювань внутрішніх органів. 

До розділу 7 увійшли “Неврологічні аспекти 

черепно-мозкової травми”, де зокрема обговорювались 

питання пошкоджень центральної нервової системи, 

особливості перебігу гострої закритої черепно-мозкової 

травми, наведено методи відновлення здоров’я в осіб з 

наслідками черепно-мозкової травми після перебування 

в зоні бойових дій, лікування віддалених наслідків 

мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та 

посттравматичного стресового розладу в учасників 
бойових дій тощо. 

У матеріалах розділу 8 “Організація 

стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час 

АТО/ООС” охарактеризовано стан і окреслено шляхи 

покращення стоматологічної допомоги 

військовослужбовців, які беруть участь у збройному 

конфлікті, запропоновано нову модель організації 

стоматологічної допомоги з урахуванням стандартів 

НАТО. 

Розділ 9 “Організація психіатричної та медико-
психологічної допомоги військовослужбовцям під час 

АТО/ООС” містить бібліографічні записи публікацій, де 

здійснено ґрунтовний аналіз проблеми негативних 

психічних станів військовослужбовців, що виникають 

під час бойових дій і після їх закінчення, 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР), 

психологічної допомоги та реабілітації ветеранів 

антитерористичної операції. Акцентовано, що проблема 

віддалених наслідків ПТСР, їх діагностики, адекватної 

оцінки, лікування, реабілітації має для держави важливе 

загально-медичне та соціально-економічне значення. 
У розділі 10 “Медична реабілітація та санаторно-

курортне лікування військовослужбовців і ветеранів 

військової служби” вміщено бібліографічні записи 

наукових публікацій, де здійснено ґрунтовний аналіз 

нормативно-правових актів з питань реабілітації 

учасників АТО/ООС і стану забезпечення санаторно-

курортним лікуванням військовослужбовців після 

отриманих трав. У розділі вміщено бібліографічну 

інформацію щодо актуальних питань та перспективних 

напрямків реабілітації осіб з бойовими пораненнями, 

зокрема – розробка системи комплексної реабілітації із 
застосуванням інноваційних технологій. 

Публікації щодо судово-медичної експертизи осіб, 

загиблих в зоні АТО/ООС презентовано у розділі 11 

“Організація та проведення судово-медичної 

експертизи”. У зв’язку з тим, що судово-медична 

експертиза військовослужбовців загиблих в умовах 

ведення збройного конфлікту проводиться на базі 

цивільних судово-медичних бюро, переважна більшість 

статей присвячена проблемам ідентифікації останків 

загиблих. Вказується також, що в таких умовах 

залишаються не дослідженими основні причини 
загибелі та ефективність надання медичної допомоги 

цим військовослужбовцям. Загалом у розділі всього 18 

публікацій. 

До розділу 12 “Організація та проведення 

санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у ЗС 

України та діяльність служби превентивної медицини 

під час АТО/ООС” включено бібліографічні записи 

видань, в яких визначено основні завдання, що стоять 

перед цією службою та наведено аналіз результатів її 

діяльності для забезпечення санітарно-гігієнічного й 

епідеміологічного благополуччя військ у зоні 
проведення АТО/ООС. 

У розділі 13 “Організація медичного постачання 

(медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС” 

окреслено низку проблем системи медичного 

постачання військ, організації роботи закладів 

медичного постачання ЗС України воєнного часу, 

медикаментозного забезпечення військовослужбовців, 

постачання медичної техніки і майна в умовах 

збройного конфлікту, впровадження інформаційних 

технологій як інструменту побудови інтегрованої 

логістичної системи в організації медичного постачання 
ЗС України та наведено варіанти їх вирішення. 

У розділі 14 “Бібліографічні посібники з питань 

медичного забезпечення АТО/ООС” представлено 

видання, що містять бібліографічні посилання та 

друковані праці з питань медичного забезпечення війсь 
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в умовах збройного конфлікту. 

У межах розділів описи документів, авторів і назв 

праць розміщено за українською абеткою. 

Використовується система гіперпосилань на електронні 

версії документів. Розкриттю змісту матеріалів 
покажчика сприяють анотації до бібліографічних 

записів. Бібліографічні записи та скорочення слів 

здійснено відповідно до державних стандартів України. 

З певних причин зрозуміло, що значна частина 

опублікованих наукових праць дослідників військової 

медицини не увійшла до бібліографічного покажчика 

через обмеження доступу до цієї інформації. 

Оцінюючи перший випуск науково-допоміжного 

бібліографічного покажчика “Медичне забезпечення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил” 

надзвичайно позитивно все ж необхідно побажати 
авторам у наступному випуску звернути увагу на значну 

кількість праць вітчизняних науковців, опублікованих у 

закордонних наукових фахових виданнях, де 

висвітлюються можливо найбільш важливі результати 

досліджень у зв’язку з вимогами МОН України щодо 

необхідності публікацій у виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus і Web of Science. Крім 

означеного, на наш погляд, бажано було б створити 

окремий розділ для навчальних видань за тематикою 

“Медичне забезпечення антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил”, оскільки саме навчальні 
видання, за умовами, містять якісний аналітичний 

матеріал і за формою є упровадженням результатів 

наукових досліджень.  
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