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Для лікування ран упродовж усього історичного шляху розвитку 
людства була запропонована важко оцінювальна кількість методів і 
засобів для прискорення очищення рани, пригнічення збудника ін-
фекції в рані, надання протекторної дії на тканини, що регенерують-
ся в рані та стимуляції їх загоєння – від грубого емпіризму до знань, 
заснованих на тонкому розумінні патофізіології ранового процесу�� 
Напрацьовано колосальні теоретичні та практичні знання в галузі 
місцевого лікування ран, створено велику кількість унікальних лі-
карських засобів у різних лікарських формах�� Аналіз і узагальнен-
ня цієї інформації завжди є доречним не лише на рівні первинного 
скринінгу, але й при проведенні науково-практичних і експеримен-
тальних досліджень у даній галузі�� Зокрема, йдеться про розробку 
складу та технології виготовлення специфічних препаратів для ліку-
вання ранового процесу у військовослужбовців��
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Для лечения ран в ходе всего исторического пути развития че-
ловечества было предложено труднооценимое количество методов и 

средств для ускорения очищения раны, угнетения в ней возбудите-
ля инфекции, оказания протекторного действия на регенерируемые 
ткани в ране и стимуляции их заживления – от грубого эмпиризма до 
знаний, основанных на тонком понимании патофизиологии раневого 
процесса�� Наработаны колоссальные теоретические и практические 
знания в области местного лечения ран, создано огромное количес-
тво уникальных лекарственных средств в различных лекарственных 
формах�� Анализ и обобщение этой информации всегда целесообраз-
ны не только на уровне первичного скрининга, но и при проведении 
научно-практических и экспериментальных исследований в данной 
области�� В частности, идет речь о разработке состава и технологии 
изготовления специфических препаратов для лечения раневого про-
цесса у военнослужащих��
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Throughout thehistory of mankind a number of different solutions 
and methods of treatments have been suggested to stop speeding 
pathogens suppression in the wounds, starting with coarse empiricism, 
up to a subtle understanding of the pathophysiology of the wound 
healing process�� Acquired theoretical and practical knowledge has led 
to a number of unique pharmaceutical forms�� Acquired theoretical and 
practical knowledge has led to a number of unique pharmaceutical forms�� 
Analysis and compilation of this information is appropriate not only for 
preliminary screening, but for scientific, practical and experimental 
research in the relevant field, particularly, in development of the 
composition and technology of manufacturing specific drugs for the 
treatment of wounds in the military��
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