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Гр. 33 «Захист України» 

Урок 38 «Практичне відпрацювання повного огляду пораненого». 

Мета уроку:  

здобуття навичок повного огляду пораненого; 

 

напрацювання алгоритму дій у разі виявленні поранення під час бою. 

 

Хід уроку: 

З попередніх занять ми з’ясували порядок дій при повному огляді 

пораненого. Сьогодні – практичне відпрацювання огляду. 

Нагадаю, що під час повного огляду перевіряються: 

 Голова: видимі ураження (синці, рани); болючість; переломи; підтікання 

спинномозкової рідини (ліквору) з вух і носа. Якщо є проникаюча рана ока чи 

підозра на неї, накривають око захисним жорстким щитком для очей. Не 

використовують звичайну пов’язку, яка здійснює тиск на око.  

Шия: видимі ураження; набухання шийних вен, зміщення щитоподібного 

хряща відносно поздовжньої осі; болючість, напружені м’язи.  

Грудна клітка: видимі ураження; болючість; нестабільність кінців 

уламків ребер (грудини), тертя відламків. У пораненого з погіршенням 

дихання та травмою чи підозрою на травму тулуба слід запідозрити наявність 

напруженого пневмотораксу та покликати якомога швидше старшого бойового 

медика роти. Усі відкриті рани грудної клітки і/або рани, що всмоктують 

повітря, слід негайно закрити оклюзійною наклейкою з клапаном. Якщо немає 

наклейки з клапаном, використовують аналогічну без клапана. За цих умов 

слід уважно стежити за диханням пораненого. Якщо наростає частота дихання 

й дихати пораненому стає тяжко, розвивається дихальна недостатність. У разі 

її розвитку треба запідозрити напружений пневмоторакс. Необхідно або 

відклеїти один край наклейки, або повністю її зняти. Якщо це не допомагає, 

слід покликати старшого бойового медика роти.  

Живіт: видимі ураження (випадіння внутрішніх органів); болючість, 

надутість, напруження м’язів.  

Таз: видимі ураження; болючість, нестабільність, тертя відламків.  



Нижні кінцівки: видимі ураження; болючість, напруження м’язів, тертя 

відламків; патологічна рухомість (у разі перелому в нижній третині стегна 

кінцівку не зміщують, а фіксують у тому ж положенні).  

Верхні кінцівки: видимі ураження; болючість. 

Під час бстеження надають домедичну допомогу відповідно до виявлених 

пошкоджень:  

• потрібно впевнитися, що кровотеча зупинена. Якщо немає травматичної 

ампутації, перевірити наявність дистального пульсу на пораненій кінцівці. 

Якщо кровотеча продовжується, додатково затягнути накладений турнікет або 

застосувати другий джгут, розмістивши його вище та безпосередньо поряд з 

першим, з метою остаточної зупинки кровотечі та усунення дистального 

пульсу;  

• оглянути та чітко позначити на всіх сторонах всіх турнікетів час їхнього 

накладання. Доцільно використати незмивний маркер;  

• за наявності ран, опіків — накласти пов’язки;  

• у разі рани грудної клітки — накласти клапанну або герметичну 

пов’язку;  

• якщо сторонній предмет у рані, зафіксувати його в рані;  

• зафіксувати переломи, якщо вони є;  

• якщо є відкриті рани, дати пораненому антибіотик (із 

загальновійськового набору таблеток). Якщо він не може ковтати (шок, втрата 

свідомості), покликати на допомогу медика, щоб ввести антибіотики;  

• у разі слабкого або помірного болю, коли поранений може вести бойові 

дії, дати пораненому знеболювальні таблетки із загальновійськового набору 

таблеток. 

 

Контрольні запитання: 

1. Провести повний огляд «пораненого» на прикладі товариша, навести 

алгоритм дій у разі виявлення поранення. 

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 



Література: § 18 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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