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Гр. 34 «Захист України» 

Урок 27 «Етапи надання медичної допомоги». 

Мета уроку:  

вивчення трьох етапів (зон) надання домедичної допомоги – червоної, жовтої 

та зеленої; 

ознайомлення з порядком надання медичної допомоги під вогнем, в тактичних 

умовах та під час евакуації. 

 

Хід уроку: 

Під час бойових дій виділяють 3 етапи (зони) надання домедичної 

допомоги:  

• під вогнем (червона зона) — (СUF, Care Under Fire);  

• в тактичнах умовах — секторі укриття (жжооввттаа зона) — (TFC, Tactical 

Field Care;  

• під час тактичної евакуації (зелена зона) — (TFC, Tactical Evacuation 

Care).  

У червоній зоні й поранений боєць, і боєць, який може надати домедичну 

допомогу, перебувають під прямим вогнем противника. Є загроза їхньої 

загибелі. Ці обставини зумовлюють потребу першочергового виконання 

бойового завдання й насамперед подавити вогонь супротивника.  

Якщо є змога з мінімальним ризиком для власного життя надати 

домедичну допомогу пораненому, то, за вказівкою командира, у цій зоні можна 

усунути лише найзагрозливіші для життя стани — зупинити критичну 

кровотечу з кінцівок шляхом накладання джгута та швидко евакуювати в 

безпечну зону.  

Якщо швидка евакуація неможлива, варто забезпечити прохідність 

дихальних шляхів пораненого, перевернувши, за потреби, його в стабільне 

положення на боці або на животі. За цих умов використовують ресурси аптечки 

пораненого. 

 Джгут у кожного бійця має бути в найбільш доступному і видному місці. 

 У жовтій зоні поранений вже не перебуває під безпосереднім вогнем 

супротивника. Тому пріоритетом у цій ситуації є надання домедичної допомоги 

першим бійцем, що прибув до пораненого. 



 Останній проводить обстеження пораненого, насамперед усуває 

безпосередні загрозливі для життя стани (масивні кровотечі з кінцівок та 

вузлові кровотечі, забезпечує прохідність дихальних шляхів, усуває 

напружений і відкритий пневмоторакс), використовуючи знову ж аптечку 

пораненого. За цих умов на допомогу може прийти бойовий медик взводу або 

старший бойовий медик роти з додатковими засобами, розташованими в їх 

наплічниках. Пораненого в жовтій зоні готують до евакуації в медичний заклад, 

час якої може значно коливатися.  

Допомогу в зеленій зоні надають постраждалому зазначені вище медичні 

працівники взводу або роти, які перевіряють, доповнюють або усувають 

недоліки того, що зроблено до них. За наявності транспортного засобу для 

евакуації, таку ж допомогу надає персонал цього засобу з використанням 

наявного табельного обладнання. 

 

Контрольні запитання: 

1) Які під час бойових дій виділяють етапи (зони) надання домедичної 

допомоги?  

2) У чому полягає надання домедичної допомоги в червоній зоні?  

3) У чому полягає надання домедичної допомоги в жовтій зоні? 

4) У чому полягає надання домедичної допомоги в зеленій зоні? 

 

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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