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Провідні фахівці сьогодні розглядають рановий про-
цес як сукупність молекулярних та клітинних процесів, 
які послідовно відбуваються в рані та спрямовані на репа-
рацію пошкодженої тканини з відновленням її цілісності�� 
Коректна діагностика ранового процесу допомагає обрати 
певну стратегію лікування�� Сучасні підходи до лікування 
пораненого базуються на комплексному обліку макро- 
та мікропроцесів, що відбуваються в уражених тканинах 
[10]�� Фахівці всього світу неодноразово відзначали зрос-
тання кількості ускладнень при пораненнях, зокрема гній-
них, що вимагає значних витрат на лікування�� Зокрема, за 
матеріалами XXIV Конгресу міжнародної спілки хірургів 
(листопад 2018 р��), в США для лікування гнійних ран різ-
ного генезу необхідно витратити у середньому $40 млрд 
[9]�� Все вищевикладене спонукає продовжувати подаль-
ший пошук нових підходів та засобів медикаментозного 
(місцевого, загального) впливу на організм пораненого�� 

Висновки
Розвиток вчення про рану – як і лікувальної справи 

загалом – тісно пов’язаний з утворенням армії та про-
веденням військових дій. Стисло розглянуто ключові 
історичні періоди, кожен з яких відзначався певним 
рівнем знань, методами і способами лікування ран. 
Означено, що практично до першої половини ХІХ ст. 
наукового уявлення про рановий процес не було, засо-
би та методи лікування ран протягом тривалого часу 
застосовувались емпірично. до середини століття від-
бувалось інтенсивне накопичення медико-біологічних 

наукових даних, зароджувалась бактеріологія. на тлі 
цих відкриттів виникла концепція про антисептику та 
асептику, що стало поворотним пунктом вчення про 
рану. Події Першої та другої Світових воєн наклали 
певний відбиток на тактику лікування ран та істотно 
розширили арсенал відповідних ЛЗ. Оглядово пред-
ставлено деякі сучасні підходи до лікування поране-
ного, які сформувались у ХХ – першому десятилітті 
ХХІ ст. Означено низку ЛФ для обробки поверхні ра-
ни, можливі складові лікувальної пов’язки. Безумов-
но, від усвідомленого вибору ЛЗ при веденні пацієнтів 
з рановою інфекцією залежить результат усього про-
цесу лікування.

акцентована увага на ролі історичної особистості в 
розвитку вчення про рану та рановий процес. Історія 
лікування ран знайшла своє віддзеркалення в науко-
вих працях вчених різних епох, пройшовши тернистий 
шлях від грубого емпіризму до глибокого розуміння 
патофізіології ранового процесу. Основні принципи 
вчення про рану, розроблені зокрема Гіппократом, Па-
ре, Пироговим, Лістером, Мечниковим, зберегли своє 
значення до сьогодні.

Результати проведеного оглядово-аналітичного 
дослідження, фрагмент якого представлено, розгля-
даються як теоретичне підґрунтя для подальшого на-
уково-практичного та експериментального вивчення 
ЛЗ із протизапальною та анестезуючою дією для пот-
реб військово-медичної служби.
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