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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ

• Проблема вогнепальної рани залишається однією із найактуальніших у 

військово-польовій хірургії.

• Незважаючи на накопичений значний досвід великих і малих війн,

початок збройного конфлікту на сході України супроводжувався

типовими помилками в наданні хірургічної допомоги пораненим.

• Значна кількість хірургів має недостатні знання щодо особливостей 

вогнепальних поранень, теорії ранової балістики, будови вогнепальних 

ран, а також індивідуального підходу до їх загального і місцевого 

лікування, що приводить до несприятливих результатів лікування 

поранених.

• За останні чотири роки накопичено значний досвід з лікування поранень 

сучасною вогнепальною зброєю. Розроблені нові пристрої, хірургічні 

інструменти, методики та алгоритми діагностики, видалення сторонніх 

тіл і лікування вогнепальних ран та їх наслідків, які необхідно широко 

впроваджувати для якісного лікування поранених.

Актуальність цієї роботи була продиктована самим 
життям!



МЕТА РОБОТИ ТА НАУКОВА ЗНАЧИМІСТЬ

Метою роботи є розробка та впровадження нових способів і методів

лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків , що відповідають

рівню світових досягнень.

Вперше в Україні проведені поглиблені фундаментальні та клінічні

дослідження ланок патогенезу сучасних вогнепальних поранень з

експериментальною розробкою та клінічним впровадженням нових

та удосконаленням існуючих методів діагностики та лікування

вогнепальних ран, формуванням оптимальної хірургічної тактики,

е ф е к т и в н и х а л го р и т м і в м ед и ч н о ї д о п омо г и , р о з р о б ко ю т а

впровадженням методик відновлювального лікування поранених

з наслідками вогнепальних ушкоджень центральної та периферичної

нервової системи, «нереконструктабельним» ураженням периферичного

артеріального русла, розробкою концепції надання високоспеціалізованої

мультидисціплінарної медичної допомоги пораненим з бойовою

травмою в закладах охорони здоров’я третинного рівня. 
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Для удосконалення існуючих та розробки нових методів лікування вогнепальних ран проведені
багатосерійні випробування з моделюванням усіх видів вогнепальних поранень як на небіологічних
багатошарових моделях з балістичного гелю та пінополістиролу, так і на біологічних не вітальних та
біологічних вітальних моделях з використанням пристрою-концентратору, який збільшує вірогідності
попадання сторонніх тіл в задану ділянку моделі.

Модель з балістичного гелю Модель з пінополістиролу

Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів

Моделювання усіх видів вогнепальних поранень та їх лікування

Пристрій-концентраторВогнепальні поранення на біологічних вітальних моделях

Багатошарова модель

5



X Y Z( )

X Y Z( )

Проведено математичне моделювання та обчислення обсягу поранення та
запроваджений алгоритм лікування ран залежно від обсягу поранення,
визначена вірогідність видалення стороннього тіла залежно від розмірів рани,
стороннього тіла та глибини розташування.

Сферична                             Грибоподібна Усічений конус

Об’єм пошкодження:

малий – до 10 см3;

середній – від 10 до 100 см3;

великий – понад 100 см3.

Вірогідність видалення стороннього тіла:

K - коефіцієнт видалення;

D1 - найбільший розмір рани;

D2 - найбільший розмір стороннього тіла;

H - глибина рани.

Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів

 21
2

21 DDHDDK 
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Форми ранового каналу



За результатами експериментальних досліджень розроблені та впроваджені:

• спосіб діагностики методом лазерної візуалізації;

• нові методи при лікуванні вогнепальних ран (фотодинамічна терапія, мініВАК).

Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів

Лазерна візуалізація сторонніх тіл

Фотодинамічна терапія

Пристрій лазерний мобільний

МініВАК з дренажем
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Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів

За результатами експериментальних досліджень розроблені та впроваджені:

• відеоендоскопія ранового каналу;
• ультразвукова трансвульнарна діагностика та 3D моделювання.

Відеоендоскопія : осколок і  куля на дні ранового каналу та скрита порожнина

Ультразвукова трансвульнарна діагностика                      3D моделювання 8
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Запропоновані науково обґрунтовані критерії оцінки адекватності ПХО та

готовності рани до закриття (флуоресцентна діагностика, контактно-цифрова
капіляроскопія).

Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів

Флуоресцентна діагностика

Контактно-цифрова капіляроскопія 9



Запропоновано спосіб визначення наявності феромагнітних властивостей

стороннього тіла в залежності від рентгенографічної щільності 

(за шкалою  Хаунсфілда).

Наукова новизна та практичне впровадження 
отриманих результатів
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Визначення рентгенографічної щільності
відомих тестових матеріалів

Клінічне впровадження
(щільність > 15000 HU –
осколки феромагнітні)



Розробка нових хірургічних магнітних та немагнітних
інструментів для видалення сторонніх  тіл

Для надання кваліфікованої і спеціалізованої хірургічної допомоги розроблені

відповідно малий та великий набори хірургічного магнітного та немагнітного

інструменту для видалення сторонніх тіл.
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Малий набір хірургічного магнітного інструменту 

(видаляється до 80% феромагнітних сторонніх тіл)

Великий набір хірургічного інструменту 

(видаляється до 20% сторонніх тіл)



Приклади практичного використання магнітного хірургічного інструмента для 

видалення сторонніх тіл в різних клінічних випадках.

Видалення куль Видалення осколків

Практичне впровадження отриманих результатів 
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Видалення осколка
з колінного суглоба

Видалення при глибокому і поверхневому
заляганні осколків в м'яких тканинах

Видалення осколка
з легені



Практичне впровадження  отриманих результатів

Приклади практичного використання магнітних хірургічних інструментів для 

видалення сторонніх тіл при різних методах візуалізації.
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Рентген ЕОП КТКТ



Практичне впровадження отриманих результатів

Денервація периферичних нервів і використання пристрою «НейСі -3М»

для довготривалої електростимуляції.

Запропоновано та впроваджено технології мікрохірургічного реконструктивного

лікування наслідків вогнепальних поранень в поєднанні із довготривалою 

електростимуляцією периферичних нервів і транспозицією м’язів.
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Впроваджена інноваційна методика «непрямої» реваскуляризації, при 
«нереконструктабельному» ураженні периферичного артеріального русла у 

пацієнтів з хронічною ішемією кінцівок,  що у т.ч. є наслідком бойової травми з
використанням клітинних трансплантатів (прогеніторних клітин та 

мононуклеарних клітин кордової крові).

Після клітинної трансплантації

Практичне впровадження отриманих результатів

До клітинної трансплантації
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ДОСЯГНУТИЙ ЕФЕКТ

 У результаті впровадження нових розробок достовірно вдвічі

зменшена необхідна кількість хірургічних втручань при лікуванні

поранених


 Середній час хірургічних втручань при видаленні сторонніх тіл і, як

наслідок, тривалість наркозу та радіаційного навантаження

зменшилися практично у 5 разів.

 Збільшилась кількість видалених сторонніх тіл майже вдвічі.

 Термін лікування поранених скоротився на 25 відсотків.

 Кількість діагностичних обстежень та хірургічних втручань на

пораненого і кількість ускладнень зменшились більш ніж у 2 рази.

 Кількість діагностичних помилок знизилась майже в 4 рази.

 Майже на 6 діб прискорився термін повернення поранених у стрій.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

З використанням запропонованих способів, методів та інструментів

прооперовано понад 3000 поранених з бойовою травмою та її наслідками.

Розрахований економічний ефект за рахунок зменшення прямих

медичних витрат, зменшення кількості етапів медичної евакуації,

хірургічних втручань, періоду стаціонарного лікування, витрат на

антисептичні розчини та антибактеріальні препарати, шовний і

перев’язочний матеріал, склав понад 56,9 млн. гривень:

13,66 млн. гривень за рахунок впровадження розроблених технологій

лікування вогнепальних ран та видалення сторонніх тіл;

0,48 млн. гривень за рахунок впровадження методик реконструктивного

лікування наслідків тяжких ушкоджень нервів із застосуванням

можливостей довготривалої електростимуляції та застосування методик

для лікування вогнепальних ушкоджень нервової системи;

42,83 млн. гривень за рахунок методів клітинних технологій.
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ПУБЛІКАЦІЇ І ЦИТУВАННЯ

• Основні результати роботи колективу опубліковані у 153 роботах у 

провідних наукових виданнях. 

• Цитуються 112 разів у системі SCOPUS.

• Колективний індекс Хірша яких дорівнює h=4.

• Видані 3 навчальних  посібника.

• Кількість патентів 49. 

• За темою роботи захищено 1 дисертація на здобуття наукового ступеня 

д.мед.н., прийнято до захисту у спеціалізовані Ради 2 дисертації на 

здобуття наукового ступеня д.мед.н.  та 1 на здобуття наукового ступеня 

к.мед.н. з тематики представленої роботи.
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ВИСНОВКИ

Результатом виконаної роботи є вирішення актуальної та важливої для

України військово-медичної проблеми державного рівня – створення системи

діагностики, лікування вогнепальних ран та усунення їх наслідків.

Охоплення новітніми діагностичними, лікувальними, хірургічними та

реабілітаційними заходами постраждалих внаслідок вогнепальних поранень

різної локалізації покращило ефективність надання хірургічної допомоги та

знизило рівень інвалідизації. Застосування розроблених інноваційних та

малоінвазивних технологій та впровадження їх у клінічну практику сприяло

зменшенню фінансового навантаження з виплат за групою інвалідності та

обмежень із працездатності чоловіків молодого віку, активній соціальної

адаптації поранених та дозволило покращити якість життя.
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ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!


