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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 25 «Вступ до курсу тактичної медицини». 

Мета уроку:  

вивчення основ тактичної медицини; 

ознайомлення з курсом тактичної медицини. 

 

Хід уроку: 

Наша країна — Україна — споконвіків була ласим шматком землі для 

багатьох завойовників. На сьогодні наша держава вступила в нову історичну 

епоху і на карті світу є цивілізаційною межею між Росією і європейським 

світом. Тому Україна в глобальній політиці стала «полем битви» в 

цивілізаційних війнах. Яке це має значення для нас? Ми маємо бути постійно 

готовими відбити напад будь-якого агресора.  

Яскравим свідченням вступу України в нову історичну епоху стали 

анексія* Російською Федерацією Криму та бойові дії на Сході України. 

Ведення бойових дій створює постійний ризик ураження військових та 

населення сучасними видами зброї. За цих умов кожен з нас повинен мати 

сукупність знань і навичок, які допоможуть вижити після вогнепальних 

уражень.  

Військові конфлікти 80–90-х рр. ХХ ст. та стабільно висока смертність 

поранених на полі бою спонукали науковців США та Великої Британії провести 

спеціальні дослідження та розробити стандарти надання допомоги в умовах 

бойових дій, які б сприяли максимально можливому зниженню смертності 

серед поранених.  

Було встановлено, що до 90 % усіх поранених помирали або на полі бою, 

або на етапі транспортування до медичного закладу. Отже, основна причина 

загибелі поранених — це низька ефективність надання домедичної допомоги на 

полі бою та низький рівень підготовки тих, хто її надає, — самих бійців, які 

рятують життя шляхом само- і взаємодопомоги.  

Було доведено, що всіх поранених на полі бою можна об’єднати в три 

категорії: а) поранені, які помруть, незалежно від надання медичної допомоги; 

б) поранені, які будуть жити, незалежно від отримання медичної допомоги; в) 

поранені, які можуть померти, якщо не будуть вжиті негайні заходи домедичної 

допомоги.  



Оскільки майбутнє перших двох категорій поранених є очевидним, то 

основна увага науковців була зосереджена на третій категорії поранених.  

Вони зʼясували, що серед основних причин смерті третьої категорії 

поранених є: масивні кровотечі (91,0 %); непрохідність верхніх дихальних 

шляхів (7,9 %); напружений пневмоторакс* — проникне поранення грудної 

клітки, унаслідок якого невпинно з кожним вдихом збільшується обʼєм повітря, 

що виключає легеню з процесу дихання і може призвести до зупинки серця (1,1 

%).  

Як видно, переважна більшість смертей зумовлена масивною кровотечею. 

У її структурі 67,3 % складали кровотечі з магістральних судин грудної та 

черевної порожнин унаслідок проникних поранень. Їх на полі бою та під час 

евакуації до лікувальної установи зупинити практично неможливо.  

У 19,2 % випадків констатували вузлові кровотечі з кровоносних судин, 

розташованих у пахвинній ділянці, пахвовій ділянці та ділянці шиї. Зупинка 

такої кровотечі вимагає тугого тампонування рани з посиленням на неї тиску 

протягом кількох хвилин. У тактичних умовах зупинити таку кровотечу вкрай 

важко. 

 Проте в 13,5 % поранені помирали від кровотечі з кінцівок, які можна 

було б зупинити шляхом своєчасного накладання джгута. Відомо, що в разі 

кровотечі з магістральних артерій кінцівок (стегнова, плечова) поранений гине 

протягом 2 хв (локалізація рани – ділянка плеча (пахвова ямка) або стегна 

(пахвинна ділянка)). Причина смерті — швидка втрата значної кількості крові, 

розвиток шоку.  

Під час кровотечі з судин шиї (сонна артерія, яремна вена) смерть настає 

теж до 2 хв (локалізація рани — ділянка шиї). Причини смерті — швидка втрата 

значної кількості крові, розвиток шоку, засмоктування повітря в крупні вени і 

закупорення ним судин. У разі зовнішньої артеріальної кровотечі з ран 

передпліччя, гомілки чи тулуба смерть може настати до однієї години. Її 

причина — швидка втрата значної кількості крові, шок.  

Унаслідок виникнення непрохідності верхніх дихальних шляхів через 

западання язика за умов втрати свідомості (травма голови, шок) у положенні на 

спині поранений гине протягом 5-ти хв. Причина смерті — зупинка серця 

внаслідок недостатнього надходження кисню.  

Через проникне поранення грудної клітки (відкритий або напружений 

пневмоторакс) смерть настає протягом однієї години (локалізація рани — 

ділянка грудної клітки). Причини смерті — виключення легені з боку 

поранення з акту дихання, втрата значної кількості крові.  



У разі напруженого пневмотораксу смерть настає значно швидше. На 

основі цих знань був зроблений висновок про те, що багатьох поранених, які 

загинули на полі бою, можна було б врятувати шляхом своєчасного 

застосування найпростіших прийомів домедичної допомоги:  

- зупинити кровотечу;  

- зменшити наслідки пневмотораксу;  

- відновити прохідність дихальних шляхів.  

Контрольні запитання:  

1. Які на полі бою виділяють категорії поранених на полі бою?  

2. Які основні причини загибелі поранених?  

 

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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