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тема: «Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу. 

Транспортування (переміщення) пораненого  в сектор укриття» 

Мета: узагальнити та систематизувати знання про порядок надання першої домедичної 

допомоги в секторі обстрілу; тренувати надання першої домедичної допомоги в секторі 

обстрілу; формувати практичні навички проведення підручних заходів реанімації 

потерпілих, виховувати в учнів упевненість в своїх діях та розуміння відповідальності за 

життя та здоров’я потерпілого. 

.   

. 

Матеріал до  уроку 

 В сучасній війні бойові дії можуть носити досить напружений і рішучий характер, 
будуть супроводжуватись великомасштабними руйнуваннями та надзвичайно високими 
людськими жертвами. 

Вчасне надання  першої медичної допомоги часто зберігає життя поранених та 

хворих, а своєчасна евакуація їх  з поля бою запобігає повторному ураженню та загибелі 

від вогневих засобів та бойової техніки. В цьому велику роль відіграє середній медичний 

персонал та безпосередньо весь особовий склад військ. Це означає, що кожен солдат 

повинен вміти і знати як забезпечити само – і взаємодопомогу на полі бою при 

пораненнях. 

         Своєчасне і якісне надання медичної допомоги в багатьох випадках допомагає 

зберегти життя потерпілого, сприяє відновленню його боєздатності і працездатності. 

       Якість надання першої допомоги залежить також від умов бойової обстановки, 

ступеню кваліфікації осіб, які її надають та кількості осіб, які потребують допомоги і 

тяжкості їх ураження. 

        У зоні під вогнем, для збереження життя рятівника, що надає допомогу, необхідно 

виконувати 6 основних правил: 

1. Особиста безпека. 

2. Комунікації. 

a. Доповідь командиру: нештатна ситуація, виклик підкріплення, медиків, евакуації. 

Отримати дозвіл на самостійні дії. 

b. Комунікація з пораненим:  Чи може надати собі допомогу? Чи може рухатися? Чи може 

стріляти? 



c. Комунікація в групі. План дій з надання допомоги та винесенню пораненого в разі 

неможливості самодопомоги пораненим. Розподіл за номерами: хто прикриває, порядок 

висування, хто надає допомогу. 

3. Вогнева перевага. 

4. Скритність переміщення (складки місцевості, елементи рослинності, міської забудови, 

прикриття бронею, дим) 

5. Перевірка життєздатності пораненого. Якщо не відповідає на питанняпід вогнем 

вважається умовно мертвим. Допомога не надається. 

6. Винесення з під вогня в укриття, зупинка зовнішньої масивної кровотечі з кінцівок 

накладенням турнікету або залежно від тактичної ситуації можлива спочатку зупинка 

кровотечі далі винесення. 

План порятунку 

        Якщо ви маєте переміщувати пораненого під ефективним ворожим вогнем, слід 

врахувати наступне: 

• Розміщення найближчого укриття; 

• Як краще перемістити його в укриття; 

• Ризик для рятувальників; 

• Вагу пораненого та рятувальників; 

• Дистанцію до укриття; 

• Слід використовувати вогонь у відповідь та димову завісу; 

• Забрати зброю пораненого, якщо це тактично можливо. 

 

Червона зона - зона безпосереднього вогневого контакту. 

Якщо потерпілий знаходиться в Жовтій зоні  

Жовта зона – поранений вже не перебуває під постійним обстрілом 

Дії бійця: 

1. -підхід тільки з сторони голови 

2. -забрати зброю і гранати (ніж) 

3. -перевірити та за потреби затягнути джгут 

4. -перевірити прохідність дихальних шляхів 

5. -засунуть руку під б/ж і відчути дихання, почути дихання з рота або носа 

6. -пульс перевірять тільки на шиї 

7. -якщо є діра в грудях то її не тампонуємо просто заклеюємо 

8. -перевірити ребра, щоб були на своїх місцях 

9. -перевернути на бік та оглядати на боці (для цього потрібно, 

зігнути ногу в коліні руку за голову та перевести в положення на боці). 

Допомогу в зеленій зоні надають, майже завжди, вже медичні працівники. 

Перенесення пораненного  

Варіант 1. На собі повзком на спині, постраждалий обличчям донизу, 

Варіант 2. Якщо є дозвіл відприкриття  на рух, то транспортуємо пораненного захватом 

під руки  і біжимо в жовту зону. 

Варіант 3. З використанням  мотузки. 



V. Домашнє завдання: Опрацювати матеріал параграфів 15-16 (особливу увагу звернути 

на фото-матеріал. Скласти у зошитах план-конспект з теми: «Надання допомоги на етапі 

під вогнем» та «Техніка винесення пораненого з небезпечної зони». 

Зворотній зв'язок 

Email n.v.shadrina@ukr.net  
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