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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 26 «Причини превентивних смертей унаслідок бойових травм». 

Мета уроку:  

вивчення причин превентивних смертей унаслідок бойових травм; 

ознайомлення з метою тактичної медицини. 

 

Хід уроку: 

Смерті, яких можна було б уникнути в умовах бойових дій шляхом 

надання домедичної допомоги, називають превентивними. Частка поранених, 

яких можна було б врятувати в такий спосіб, становить 15–27 %.  

Однак на війні основним є виконання місії (бойового завдання). Тому 

обсяги і характер домедичної допомоги пораненим цілком залежить від 

тактичної обстановки.  

За одних умов пораненому домедичну допомогу надає інший боєць 

відразу. За інших умов — під інтенсивним вогнем супротивника — поранений 

тривалий час може бути ізольованим і допомогти зможе собі лише сам.  

Отже, результатом дослідження у 1996 році стали настанови щодо 

домедичної допомоги «Тактична допомога пораненим в умовах бойових дій» 

(англ. Tactical Combat Casualty Care, ТССС), які були спрямовані на своєчасний 

порятунок поранених, загибелі яких можна запобігти.  

Настанови щорічно переглядає комітет військових лікарів та парамедиків 

із залученням військових різних спеціальностей та різних родів військ. Зараз 

подібними стандартами користуються більшість армій НАТО. Так виникла 

сукупність настанов, які обʼєднує поняття «тактична медицина».  

Мета тактичної медицини передбачає:  

1) виконання бойового завдання;  

2) запобігання більшій кількості жертв (дбати про безпеку як власну, так 

й інших бійців);  

3) збереження життя пораненого.  

Пріоритет кожного із завдань залежить від етапу надання пораненому 

домедичної допомоги.  



Контрольні запитання: 

1) Які смерті на полі бою називаються превентивними?  

2) Яких заходів слід ужити, щоб попередити смертність поранених від 

бойових поранень?  

3) У чому полягає зміст тактичної медицини?  

4) У чому полягає мета тактичної медицини?  

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 14 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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