Рецензія
Горе, яке приніс російський президент Путін моїй країні, неможливо переоцінити. Вбиті й покалічені
люди, окуповані території, зруйновані принципи міжнародного права... Але українці, які вміють твердо
говорити керівництву своєї країни «ні», досить швидко відродили своє
військо, яке до того було зруйновано зруйноване і фізично, і морально.
Не маючи своєї самостійної ефективної армії, Україна не мала й
ефективної військово-медичної системи. Вітчизняні експерти називали
українську армію «армією генералів». Рівень медичної допомоги в її
спеціалізованих установах був набагато нижче допомоги в цивільних,
громадських госпіталях і медичних центрах.
Так, це правда, ми поступово відтворюємо свою, українську армію.
Боєздатну, справжню. Вже армію розумного і добре навченого солдата, а
не примітивного, корумпованого генерала. Нам допомагають наші західні
друзі, нелетальної зброєю, новими медикаментами, тренінгом військових
фахівців. Нам допомагають військові психологи, військові лікарі,
військові епідеміологи. Але лекцій та тренінгів недостатньо, нам необхідна
спеціальна література. У тому числі й медична.
Наші американські друзі з Американсько-Української Медичної Фундації
закінчують переклад книги «Combat and Operational Behavioral Health». У цьому році вона буде видана
українською мовою і представлена українському читачеві. Я переглянув її в оригіналі, англійською.
Нічого подібного країни Східної Європи раніше не мали! Життя армії, її функціонування - не лише
щоденна робота з військовою технікою, зброєю, топографічними картами на сучасних електронних
носіях. В першу чергу, це люди. Солдати і офіцери, які мають особисті проблеми, особливості реагування
на стреси, нарешті, розлади особистості.
Книга, яку наші американські колеги незабаром подарують Україні, про все це. Я впевнений, що тисячі
українських фахівців, які не мають прямого відношення до армії, також будуть шукати цю книгу. Вони
захочуть отримати чіткі відповіді на питання, які задає їм життя. Це - і психологи, і лікарі, і організатори
охорони здоров'я, і юристи, і соціальні працівники. Для нас, українців, ця книга актуальна надзвичайно.
Ми, нарешті, повинні стабілізувати канони і стандарти медичної та психологічної практики. Тільки це
дозволить нам відсікти від незаконної і безглуздої практики сотні псевдоспеціалістів, як вітчизняних,
так і іноземних, які пропонують свої некваліфіковані послуги клієнтам в Україні.
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