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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 33 «Ознаки внутрішньої кровотечі, що загрожує життю». 

Мета уроку:  

відпрацювання навичок встановлення ознак внутрішньої кровотечі, що 

загрожує життю; 

здобуття теоретичних знань щодо встановлення ознак внутрішньої кровотечі. 

 

Хід уроку: 

Кровотечу, яка загрожує життю людини, називають масивною, або 

критичною. Вона може бути артеріальною, венозною або з одночасним 

ушкодженням артерій і вен.  

Для масивної кровотечі властива наявність хоча б однієї із 

зазначених нижче ознак:  

■ пульсуючий характер і постійне витікання крові з рани ;  

■ калюжа крові, що швидко збільшується на поверхні, де лежить 

постраждалий;  

■ інтенсивне просякання кров’ю одягу або пов’язки в ділянці рани.  

Крім цього, ймовірними факторами масивної кровотечі вважають:  

■ частковий або повний відрив кінцівки (ампутацію);  

■ наявність помірної кровотечі в непритомного пораненого .  

Швидке виявлення масивної кровотечі скорочує час її зупинення, 

зменшує ймовірність розвитку шоку і створює передумови для збереження 

життя людини.  

Варто пам’ятати, що на полі бою критична кровотеча під час поранень 

кінцівок є основною причиною смерті.  

Проте в цій ситуації надати домедичну допомогу в повному обсязі 

неможливо внаслідок ризиків ураження медичного працівника.  

Тактична обстановка на етапі «під вогнем» не дає можливості проводити 

зупинку кровотечі в послідовності, передбаченій для безпечних умов, про які 

вам відомо з 1-го курсу.  

Тому в небезпечних умовах критичну кровотечу з кінцівок зупиняють 

накладанням турнікета (джгута) максимально високо на руку або ногу. 



 Послідовність дій пораненого на полі бою: 

• Повідомити командирові підрозділу, що вас поранено 

• Визначити місце поранення 

• Якщо поранено в кінцівку і видно кров, потрібно накласти джгут 

• Повідомити командирові підрозділу про можливість пересування 

• Отримати дозвіл і переміститися в сектор укриття, якщо в змозі 

пересуватися 

• Якщо пересуватися не в змозі, повідомити про це командирові й не 

рухатися. 

 Отже, у зоні обстрілу, кожен військовослужбовець зобов’язаний 

самостійно зупинити критичну кровотечу під час поранення кінцівки, якщо 

стан його здоров’я дозволяє це зробити. Він повинен накласти собі турнікет 

або джгут на поранену руку або ногу (самодопомога). 

Контрольні запитання: 

1) Що таке масивна (критична) кровотеча?  

2) Які ознаки масивної (критичної) кровотечі?  

3) Яка найчастіша причина смерті військових на полі бою?  

4) Яка послідовність дій пораненого на полі бою? Які заходи домедичної 

допомоги він може здійснити особисто? 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 17 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. 

mailto:gypz42@gmail.com

