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Зміст

• Введення
• Бойова vs цивільна травма
• Досягнення у наданні допомоги пораненим 
• Damage Control Surgery
• Хірургія переднього краю
• Перспективи



Combat Casualty Care
“Чим далі поранений солдат евакуюється від поля бою, тим 
більше буде кількість неефективних чоловіко-днів та менше 
його мотивація повернутись до своїх обов’язків.” 
• Збільшити кількість тих, хто повернувся до несіння служби / 

Зменшити кількість втрат життя та кінцівок
Вермахт в Росії, 1941

• “State-of-the-art” польовий госпіталь
Перебільшена організація
Перебільшені витрати
Зменшена мобільність



Бойова vs цивільна травма

• Тактичні обставини можуть обмежувати медичну допомогу
• Зброя з високою енергією боєприпасів більше 

пошкодження тканин
• Артилерія, міни, саморобні вибухові пристрої
• Евакуаційна ланка = багато хірургів
• Велика кількість поранених / короткий період часу



Виживаність поранених
• Перша допомога, надання допомоги бійцями підрозділу
• Шоломи, бронежилети (зменшилась кількість поранень 

тулуба)
• Турнікети
• Нові технології: напр., гемостатична марля “QuikClot”
• Краща евакуація та лікування
• Damage Control Surgery
• “Lessons learned” – JTTS (об’єднаний реєстр травм), клінічні 

протоколи та настанови



Кількість загиблих від поранень:

Громадянська війна >1 на 2
Перша світова війна 1 на 2,8
Друга світова війна 1 на 2,7
Війна у Кореї 1 на 3,8
Війна у В’єтнамі 1 на 3,6
Війна у Афганістані 1 на 8,2
Війна у Іраку 1 на 8,2



Етапи надання допомоги
• Рівень I - Перша допомога на полі бою
• Рівень II - Forward Surgical Team (FST) – мобільна хірургічна група 
• Рівень III - Combat Support Hospital (CSH) – мобільний госпіталь

- Більше можливостей, розширена медична допомога, 
хірургічне лікування

- Дорівнює цивільному травматологічному центру. 
• Рівень IV - Перша повноцінна хірургічна клініка за межами зони 

ведення бойових дій (Німеччина)
• Рівень V - Останній етап евакуації до великого військово-медичного 

центру на території США для довготривалого лікування 
(Walter Reed)
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Мобільна хірургічна група

Рівень ІІ
Forward Surgical Team

• Започатковано у 1990-х рр.
• Висока мобільність
• ПЕРША можливість 

хірургічної допомоги
• Типові несприятливі умови



Штатний розклад хірургічної групи
20 чоловік:
• 4 хірурги: 3 загального профілю, 1 травматолог
• 2 анестезисти
• 3 медичних сестри: 
1 з невідкладних станів
1 операційна
1 палатна з інтенсивної терапії

• 1 офіцер з управління
• Операційна: техніки, медсестри, бойові медики



Набір ліжок і приміщень

• 2 операційних столи
• 4 ліжка невідкладної 

допомоги
• 4 ліжка інтенсивної терапії
• Лабораторія
• Обмежені гемотрансфузії
• 30 поранених за 72 години
• Інтенсивна терапія для              

8 поранених до 6 годин
• Окремі приміщення







Damage Control Surgery (DCS)
“Життя пораненого понад усе”
• 1980-ті рр.
• Тріада смерті

1. Коагулопатія
2. Ацидоз
3. Гіпотермія

• Профілактика і лікування інфекції
• Відновити нормальну фізіологію перед відновленням 

нормальної анатомії
• Ретельна евакуація



Принципи DCS

• Вирішуй ШВИДКО
• Запобігання гіпотермії
• Швидка зупинка кровотечі
• Контроль інфекції
• Резекція кишечника БЕЗ анастомозів
• НЕ зачиняти черевну порожнину
• НЕ зшивати судини



Хто?
• Політравма
• pH <7,25
• Гіпотермія <34°C
• Шок
• Комбінація травм кишечника / паренхіматозних органів та 

судин
• INR >1,4
• Масове надходження поранених



Первинне хірургічне втручання

• Зупинка кровотечі
• Огляд пошкоджень
• Контроль інфекції
• Вкласти евісцеровані 

органи
• Тимчасове закриття 

черевної порожнини



Кровотеча 

• 50% смертей (80% у порожнини тіла)
• Мета: ЗУПИНКА крововтрати
• Затисни      перев’яжи      шунт

реконструкція
• Вкрай рідко одразу реконструкція
• Фасціотомія на кінцівках

Судина Тимчасовий шунт Шовковий вузол



Огляд 

• Тільки необхідні резекції
• Тампонування паренхіматозних 

органів
• Швидке припинення операції 

щоби ЗАПОБІГТИ тріади смерті
• Реконструктивні операції тільки 

після стабілізації стану 
пораненого



Контроль інфекції
• Первинна реконструкція vs 

резекція
• НІЯКИХ ре-анастомозів
• НІЯКИХ стом
• Множинні поранення 

тонкого кишечника?
• Резекція всієї ділянки, 

якщо уражено <50%
первісної довжини



Тимчасова тампонада
• Тампонувати печінку, таз, 

ретроперитонеальну кровотечу
• Чотири квадранти, великі лапаротомні 

серветки
• НЕ роби: «тампонувати і подивитись»
• Принципи:

1. Тиск зупиняє кровотечу
2. Напрямок тиску відповідає 
розташуванню тканин



Тимчасове закриття черевної порожнини



Тимчасове закриття з вакуумом

• Перфорований шар з 
матеріалу, що запобігає 
прилипанню, на кишечнику

• Поглинаючий шар (АБО 
серветки)

• Закрита вакуумна система
• Водний затвор 
• Використання звичайних 

операційних приладів 

Черевна порожнина

Серветки

Покриття з
поліетилену

Закрита 
вакуумна
система



Вакуумне дренування ран

• Ефективне, широко застосовується
• Загальноприйнятна практика у 

стаціонарних госпіталях
• Високовартісне
• Непрактичне у тактичних 

обставинах



Евакуація
• На ІІІ-й рівень надання допомоги – до мобільного госпіталю
• Наземна / повітряна (найчастіше - гелікоптер)
• Поранені, стан яких стабільний

• Немає кровотечі
• Артеріальний тиск близький до нормального
• Немає важкої інфекції черевної порожнини
• Тимчасово закрита черевна порожнина
• Надійно забезпечена прохідність дихальних шляхів
• Надійний ВВ доступ

• Антибіотики, Вакцина проти правця, Тепло, Моніторинг



Damage Control Surgery 
у несприятливих умовах

• DCS доповнює концепцію мобільних хірургічних груп
• Тільки базові хірургічні втручання для рятування життя
• НІЯКОЇ реконструктивної хірургії
• Досвідчені хірурги, анестезисти та операційні сестри
• Прийнятне приміщення, освітлення
• Прості заходи і прилади (напр., коагулятор, шовний матеріал, 

анестезія, ШВЛ)
• Трансфузія крові, ВВ розчини
• Якісно організована процедура евакуації поранених
• 92% виживаність при бойових травмах (!)



«Золота» година
• “Перша година після поранення значною мірою вирішує вірогідність 

виживання у постраждалих з критичними травмами” (Cowley, 1975)
Докази?

• Час від поранення до надходження у госпіталь:
Друга світова війна: 10 годин
Корея: 5 годин
В’єтнам: 1 година (гелікоптер)

• Esposito et al., 1995
13 % попереджуванні випадки смертей
32 % з усіх випадків травм надавалась неприйнятна первинна допомога
68% неприйнятна допомога у постраждалих з попереджуваними причинами смерті
Найчастіші помилки: прохідність дихальних шляхів, поранення грудної клітки і ЧМТ

• Unlu et al., 2013
Легенда цивільної медицини про «Золоту годину шоку» не стосується бойової травми
Критичні перші 5-15 хвилин? 



Доктрина Гейтса
• У 2009 р. міністр МО Роберт Гейтс затвердив стандарт часу від запиту 

на евакуацію до надходження у госпіталь ≤60 хвилин (раніше він 
складав 2 години)

• Kotwal et al., 2015. Вплив стандарту «Золотої години» на смертність 
та наслідки у постраждалих на бойову травму.
4542 поранених, середній час евакуації з 90 хв.  до 43 хв.
CFR 13,7  7,6
359 життів збережено додатково
АЛЕ, враховано зменшення часу евакуації ТА ранню трансфузію цільної крові

Це підкреслює важливість допомоги ДО та ПІД ЧАС евакуації!!!







GHOST Teams

• Golden Hour Offset Surgical Treatment
• 5-6 чоловік персоналу (обов’язкове тренування команди)

• 1-2 хірурги
• Анестезист (CRNA)
• Медична сестра
• Парамедик
• Операційний технік

• Мінімальне обладнання 
• 1-2 хірургічних комплекти
• Препарати крові
• НІЧОГО зайвого











Перетворення FST у FRST
• З початку 2018 р. - Forward Resuscitative Surgical Team
• 20 чоловік команди – два відділення по 10 чоловік (окремо)
• 12 поранених протягом 72 годин
• 4 поранених у критичному стані протягом 6 годин після 

операції для стабілізації стану
• Кожне з двох відділень FRST по 10 чоловік може окремо 

надати хірургічну допомогу 6 пораненим (GHOST?) 
• 4 поранених протягом 24 годин

• Додаткове обладнання: генератор на 25 кВт



Відділення FRST на 10 чоловік

Хірургія (6)
• Хірург загальної практики
• Травматолог
• Анестезист CRNA
• Медсестра інтенсивної терапії
• Медична сестра
• Операційний технік

Невідкладна допомога (4)
• Лікар з невідкладних станів
• Медсестра з невідкладних станів
• Парамедик
• Парамедик



FRST обсяг операцій
• Лапаротомія при внутрішніх кровотечах та евісцерації кишечнику. 
• Скорочена торакотомія при проникаючих пораненнях грудної 

порожнини. 
• Накладання зовнішньої фіксації переломів. 
• Швидка ампутація відірваних кінцівок. 
• Фасціотомія. 
• Тимчасове відновлення кровотоку в кінцівках із застосуванням 

судинних шунтів. 
• Перикардіоцентез при гемотампонаді серця. 
• Невідкладна декомпресійна краніотомія.









Підсумки
• Еволюція хірургічної допомоги в польових умовах:

• Принципи Damage Control Surgery та Forward Surgery, що доповнюють 
один одного

• Lessons Learned, тобто тренди в структурі травматизму
Напр., зменшення травм тулуба з відносним збільшенням травм кінцівок

• Вимоги щодо медичної евакуації («Золота година»)
Переваги не доведені
Більше значення має допомога до і протягом евакуації

• Перетворення FST у FRST
• 2018-2019 роки
• Хірургія ТА інтенсивна терапія невідкладних станів
• Мобільність (GHOST Teams)
• Модульність

Хірургічні та терапевтичні компоненти



ПИТАННЯ?
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