
Лекція 1. Основні завдання медичної служби Збройних сил України 

у воєнний час. Уражуюча дія сучасної зброї та характеристика 

санітарних втрат 
Основні завдання медичної служби Збройних сил України у воєнний 

час, їх зміст і значення. Умови діяльності медичної служби та їх вплив на 

організацію медичного забезпечення військ. 

Організаційна структура медичної служби Збройних сил України. 

Військова ланка медичної служби Збройних сил України. Категорії 

особового складу медичної служби. Військові звання особового складу 

медичної служби. Можливі призначення молодшого медичного персоналу у 

воєнний час.  

 

Важливою складовою Збройних Сил України є військово-медична 

служба. Здійснюючи безперервне піклування про збереження та зміцнення 

здоров'я особового складу військ, участь у підтриманні постійної 

боєздатності особового складу, медична служба здійснює вагомий внесок в 

забезпечення бойової потужності та високої боєздатності Збройних Сил 

України. Як би не здійснювався розвиток засобів ведення збройної боротьби, 

роль людей (військовослужбовців) завжди залишиться вирішальною. Різко 

зросла вона в наш час, коли від підготованості (тренованості), майстерності, 

фізичних та морально-психологічних якостей, від загального стану кожного 

воїна залежить функціонування складної військової техніки, ефективне 

використання озброєння, виконання поставлених завдань. Медична служба 

забезпечує найбільш повну реалізацію фізичних та психологічних 

можливостей особового складу військових частин, сприяючи тим самим 

успішній діяльності Збройних Сил України. 

Основні завдання медичної служби на воєнний час сформульовані вже 

давно, протягом півстоліття, але зміст їх залишається незмінним і тільки 

деталізується та доповнюється залежно від зміни умов діяльності медичної 

служби. Сучасні бойові дії військ характеризуються рішучістю, високою 

маневреністю та напруженістю, швидкими і різкими змінами обстановки, 

веденням їх на землі та в повітрі, на широкому фронті, на велику глибину і у 

високому темпі. В сучасній війні на діяльність медичної служби суттєво 

впливає можливість одномоментного виникнення масових санітарних втрат 

як по всій глибині побудови бойового порядку військ, так і в тилу (центрі) 

країни. Умови воєнного часу погіршуют ь санітарно-епідемічний стан 

населення, військ і районів бойових дій, що може викликати епідемічні 

спалахи різних інфекційних захворювань. 

Однією з важливих складових військової медицини є історія військової 

медицини. Опираючис ь на загальні закони історичної науки та ґрунтуючись 

на закономірностях історичного розвитку медицини і військової справи, 

історія військової медицини вивчає шляхи і рушійні сили розвитку військової 

медицини на всіх етапах: від початку її виникнення як самостійної галузі 

медицини та історії війн - до сучасного стану. Отже , за своєю сутністю 



історію військової медицини можна розглядати як окремий особливий розділ 

медицини і військової історії. 

Медичне забезпечення військ - це система організаційних, 

лікувальнопрофілактичних (лікувально-евакуаційних), санітарно-гігієнічних 

та протиепідемічних заходів, які проводяться в збройних силах у всіх видах 

їх бойової і повсякденної діяльності з метою підтримання боєздатності військ 

(сил) шляхом збереження та зміцнення здоров' я особового складу, надання 

військовослужбовцям медичної допомоги, їх лікування і швидкого 

відновлення боєздатності та працездатності після поранень, травм та 

захворювань . 

Теоретичним підґрунтям військової медицини є медична наука. Однак 

через специфічні умови життя і діяльності військ, особливост і бойової 

патології та захворювань у воєнний час, особливості організаційної 

структури військ (організовані колективи) та їх бойового застосування 

неможливо просто перенести до військової медицини положення, принципи, 

форми та методи цивільної охорони здоров'я . Тому на певній стадії розвитку 

військової справи й збройних сил виникла потреба винайти такі методи й 

форми медичного забезпечення, які б найефективніше відповідали організації 

та способам застосування військ. Ці питання вивчає окрема медична 

дисципліна «організація медичного забезпечення військ». 

Розвиток організаційної структури медичної служби та способів її 

застосування під час воєнних дій підлягає тим же закономірностям, що 

визначають розвиток військової медицини взагалі. Відомо, що збройні сили є 

основою та гарантом державност і багатьох країн світу відповідно до їх 

воєнно-політичної та воєнно-стратегічної доктрини. Загальнополітичний 

устрій держави визначає рівні керівництва, механізми управління, функції 

збройних сил як на мирний, так і воєнний час. Відношення органів влади до 

збройних сил, місце останніх в соціальнополітичній структурі держави, 

статус військовослужбовців у суспільстві, законодавчо визначений порядок 

взаємовідношень (ступінь інтеграції) військових формувань та цивільних 

організацій на особливий період по різному впливают ь на організаційні 

форми медичного забезпечення військ. 

Ступінь і якість медичного забезпечення військ (сил) також залежить 

від дотримання норм міжнародного гуманітарного права, інструкцій, 

директив, міжнародних домовленостей. Так, після розпаду Радянського Союз 

у й проголошення в 1991 році незалежності, Україна успадкувала одне з 

найбільш потужних угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю 

та в цілому відносно сучасними зразками звичайного озброєння та військової 

техніки. З перших днів самостійного існування України поряд із загальним 

процесом державотворення одним з основних завдань країни стало 

будівництво власних збройних сил. Останні пройшли шлях еволюції від 

безсистемної сукупності окремих фрагментів військової машини колишнього 

СРС Р до цілісної боєздатної структури. В основу процесу створення 

власного війська було закладено політичне рішення керівництва України 

стосовно без'ядерного й позаблокового статусу держави. В перші роки 



незалежності Україна здійснила ядерне роззброєння. Вперше в історії 

людства держава добровільно відмовилася від володіння ядерною зброєю. 

Концепцією розвитку медичної служби ЗС України передбачено 

створення системи медичного забезпечення у складі трьох управлінських 

вертикалей: лікувально-профілактичної, санітарно-епідеміологічної, 

військовомедичного постачання і двох підсистем — підготовки військово-

медичних кадрів та наукової і науково-технічної діяльності. Важливою 

подією в житті українських військових медиків можна вважати 

започаткування у 2001 р. видання журналу "Військов а медицина України", 

завданням якого є намір його редакційної колегії "задовольнити інформаційні 

потреби широкого кола військово-медичних фахівців Збройних Сил України 

з усіх напрямків медичного забезпечення військ (сш) ".  

Відповідно до основних напрямків реформування Збройних Сил 

України наприкінці 2003 року Головне військово-медичне управління МО 

України 44 було переформоване у Департамент охорони здоров'я МО 

України, а на посаду директора Департамент у було призначено цивільного 

фахівця з охорони здоров'я — першого заступника начальника Головного 

управління охорони здоров'я та медичного забезпечення м. Києва ВД 

.Юрченка . Черговим поштовхом до розвитку військово-медичної освіти та 

науки стало удосконалення організаційно-штатної структури Української 

військово-медичної академії і введення до її штату у 2005 році Науково-

дослідного інституту проблем військової медицини та 11-го військового 

госпіталю як наукової та клінічної функціональних складових.  

Військова медицина України і сьогодні продовжує розвиватись, 

удосконалювати свої організаційні форми і робить свій вагомий внесок у 

зміцнення обороноздатност і Збройних Сил України та підвищення безпеки 

українського народу. 

 

Лекція 2. Основи організації лікувально-евакуаційного 

забезпечення військ  
Лікувально-евакуаційне забезпечення військ. 

Головні етапи розвитку системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення. Сутність сучасної системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення, її принципи. 

Етап медичної евакуації, завдання, які він виконує, вимоги до 

розгортання та принципова схема його розгортання. 

Види і обсяг медичної допомоги. Заходи першої медичної та 

долікарської (фельдшерської) допомоги. 

Медичне сортування поранених і хворих на етапах медичної евакуації. 

Медична евакуація. Особливості організації і проведення лікувально-

евакуаційних заходів при ліквідації наслідків застосування ворогом засобів 

масового ураження. Роль медичної сестри в проведенні лікувально-

евакуаційних заходів у військах. 

 



На сучасному рівні свого розвитку, О М З В являє собою широкий 

комплекс військово-медичних знань, в якому можна виділити декілька 

основних розділів  

- Загальні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил;  

- організація медичного забезпечення частин та з’єднань Сухопутних 

військ;  

- організація медичного забезпечення других видів Збройних Сил; 

 - організація медичного забезпечення оперативних об’єднань;  

- стратегічні питання організації медичного забезпечення Збройних 

Сил;  

Перший з цих розділів вбирав загальні питання організації медичного 

забезпечення військ такі, наприклад, як завдання та організація медичної 

служби 

Збройних Сил в воєнний час, загальні принципи організації медичного 

забезпечення, основи організації роботи етапів медичної евакуації. Цей же 

розділ включає історію виникнення, розвиток організаційно-тактичних форм 

медичного забезпечення військ та методику медико-тактичної підготовки 

медичного складу. Другий розділ вбирав різні питання організації медичного 

забезпечення військових частин та з'єднань Сухопутних військ. Виділення 

цього розділу закономірне, тому що медична служба Сухопутних військ 

складав основу системи медичного забезпечення Збройних Сил на театрі 

бойових дій.  

В цьому розділі розглядаються форми і методи організації медичного 

забезпечення частин та з’єднань Сухопутних військ у різних видах бою та 

умовах обстановки, пори року, дня, місцевості, а також особливості 

організації медичного забезпечення частин та з'єднань окремих родів військ - 

мотострілецьких, танкових, повітрянодесантних, 5 артилерійських.  

Третій розділ включає організацію медичного забезпечення частин та 

з'єднань других видів Збройних Сил. Він об’єднує різні сторони організації 

медичного забезпечення частин та з'єднань Військово-Морського сили, 

Військово-Повітряних сил, військ Протиповітряної оборони країни.  

Четвертий розділ об’єднує дослідження питань організації медичного 

забезпечення оперативних об'єднань /корпусу, фронту/. В ньому 

розглядаються питання організації діяльності медичної служби цих об'єднань 

в різних видах операцій, в тому числі і організації роботи госпітальних баз з 

лікувальними закладами, що входять до них.  

Нарешті, до п’ятого розділу відносяться дослідження стратегічних 

питань медичного забезпечення Збройних Сил таких, наприклад, як 

організація медичного забезпечення військ в операціях стратегічного 

масштабу, організація роботи госпітальних баз тилу країни, організація 

взаємодії медичної служби Збройних Сил та органів Цивільної оборони, 

медицини катастроф.  

Все, що мовлене засвідчує про наявність тісного діалектичного, 

методологічного зв’язку, постійної взаємодії між ОМЗВ та 

іншимигалузямивійськовоїмедицини. Особливо тіснийорганічнийзв’язок О 



М З В має з військово медичною адміністрацією, яка розробляв  питання 

організації медичного забезпечення Збройних Сил в мирний час та з 

військово-медичноюгеографією, яка вивчає вплив клімато-географічних умов 

на здоров’я особливого складу військ та їх медичне забезпечення. 

Реформування системи медичного забезпечення в Збройних Силах 

України і в тому числі здійснення структурної перебудови військово-

медичної служби на протязі першого етапу Державної програми будівництва 

та розвитку Збройних Сил України здійснюється у відповідності з 

Концепцією основних напрямів будівництва та розвитку медичної служби 

Збройних Сил України, затвердженої Міністром оборони України 3 березня 

1997 року та Програми будівництва та розвитку медичної служби Збройних 

Сил України на період до 2005 року, затвердженої Міністром оборони 

України та узгодженої з начальником Генерального штабу Збройних Сил 

України 25 червня 1997 року. 

Найбільш важливими умовами, що визначають діяльність медичної 

служби в сучасній війні є:  

1. Оперативно-тактична обстановка - особливості того чи іншого виду 

бою, операції наступ, оборона, зустрічний бій, марш, які будуть створювати 

специфічні умови роботи медичної служби. Великий вплив на її діяльність 

зроблять і такі риси сучасного бою, як глибоке розосередження бойових 

порядків, безперервність і напруженість бойових дій, їх різноманітність, 

часта і різка мінливість обстановки, насиченість військ технічними засобами 

ведення боротьби, динамічність, висока мобільність військ. 

2. Масові санітарні втрати. Застосування сучасних видів зброї приведе 

до виникнення в короткі терміни або одномоментно масових санітарних 

уражень серед особового складу військ і цивільного населення. Навіть з 

досвіду другої світової війни відомі факти одночасного виникнення великого 

числа людських втрат. Так, наприклад, ІЗ лютого 1945 року в результаті 

бомбардування Дрездена англо-американською авіацією за декілька годин 

постраждало близько 250 тис. чоловік.  

Після завершення історичної Сталінградської битви було підібрано на 

полях битв близько 150 тис. Вбитих німецьких солдат і офіцерів і близько 50 

тис. радянських солдат і офіцерів. 13 В сучасних умовах при 

застосуванніядерноїзброїмасштабилюдськихвтратнезрівняннозбільшаться. 

Деяку уяву про можливі розміри втрат від цієї зброї дають узагальнені дані, 

включені в доклад експертів консультантів, який був представлений 

Генеральним секретарем 00Н 22 сесії Генеральної Асамблеї 00Н. "Наслідки 

можливого застосування ядерної зброї, а також наслідки накопичення і 

дальшого розвитку ядерної зброї для безпеки і економіки держав". Згідно з 

цими даними в Хіросімі загинуло 78 тис. людей і одержали ураження 84 тис. 

людей, в Нагасакі загинуло 27 тис. людей і одержали ураження 41 тис. При 

цьому характерним було більшість комбінованих уражень і наявність 

синдрому взаємного обтяження патологічно гопроцесу. 

Військово-медична служба являється штатною організацією 15 в складі 

Збройних Сил України. Їїорганізація обумовлюється головним чином 



структурою Збройних Сил, а також складом роботи і умовами в яких 

виконуються поставлені завдання. Медична служба очолюється начальником 

Головного військово-медичногоуправління ЗС України і має в своєму складі 

у воєнний час і медичну службу видівЗбройних Сил, медичну службу 

корпусів, медичні частини, заклади і навчальні заклади, які підпорядкованн 

ібезпосередньо ГВМУ ЗС України.  

Організаційно-медична служба діючої армії представлена трьома 

ланками – військова медична служба /полк, бригада, дивізія/, медична служба 

армії, корпусу та медична служба фронту. 

Всі медичні формування в відповідності з тактичною класифікацією 

поділяються на:  

1. Підрозділи медичної служби – такі медичні формування, які 

організовано входять до штату військових підрозділів та частин і 

укомплектовані тільки військовослужбовцями /Мед.РБр МПБ/.  

2. Частини медичної служби – самостійні медичні формування, які 

мають свій самостійний номер, гербову печатку, господарство і 

комплектуються тільки військовослужбовцями.  

З. Заклади медичної служби – самостійні медичні формування, які 

мають свій номер, гербову печатку, господарство і комплектуються не тільки 

військовослужбовцями, але й працівниками ЗСУ. Вони 

відрізняютьсяменшоюмобільністюніжпідрозділи і частини /госпіталі, 

лабораторії, кабінети, склади, поліклініки, станції/.  

4. Органи управління медичною службою - формування, які потрібні 

для керівництва відповідної ланки медичної служби чи групами закладів 

/ЕПФ,УГБ, аппарат начальниківмедичної служби корпусів/.  

Необхідно підкреслити, що для медичної служби характерним є 

своєрідність підлеглості. На основі єдиноначальності кожний медичний 

начальник є прямим начальником для підлеглого медичного складу 

підрозділів, частин і закладів медичної служби. Спеціальні медичні питання 

медичної служби вирішує самостійно. Але крім того медична служба 

являється також складовою частиною військ. Тому вона має два канали 

підлеглості: по лінії командування - підлягаєкомандиру єдино начальнику по 

всім питанням, а з спеціальних питань вище стоящому медичному 

начальнику. Для усіх медичних формувань, евакуації поранених і хворих, 

матеріально-технічного забезпечення, перевозки, переміщення медичних 

закладів потрібна влада і матеріальніресурси командира.  

При призначенні на посади перш за все різнобічно розглядають рівень 

професійної підготовки, особливості якості, можливості, організаторські та 

іншіякості. У відповідності з Положенням про проходження служби кожному 

медичному працівнику, який знаходиться у Збройних Силах України, або які 

знаходяться в запасі, присвоюється персональне військове звання. Для 

військовослужбовців військово-медичної служби встановлені наступні 

військовізвання : сержантський склад - молодший сержант, сержант, старший 

сержант; молодший офіцерський склад –молодший лейтенант, лейтенант, 

старший лейтенант, капітан; мед. служби. старший офіцерськи склад - майор, 



підполковник, полковник; м/с. вищий офіцерський склад - генерал-майор м/с, 

генерал-лейтенант м/с. 

 

Лекція 3. Організація надання першої медичної допомоги 

пораненим на полі бою. Індивідуальні та групові засоби медичного 

захисту. Медичне оснащення санітара та санітарного інструктора роти 
Розшук поранених на полі бою. Способи наближення стрільців-

санітарів та санітарного інструктора роти до поранених залежно від умов 

місцевості, погоди, часу доби та характеру бойової обстановки. 

Надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою. Роль 

самодопомоги та взаємодопомоги в сучасному бою. Способи відтягування 

поранених і винесення їх з поля бою в укриття (гнізда поранених). 

Позначення місць укриття та зосередження поранених. 

Медико-тактична характеристика індивідуальних засобів медичного 

оснащення: аптечки індивідуальної, індивідуального протихімічного пакету, 

пакету перев’язувального індивідуального, засобу для знезараження води. 

Медико-тактична характеристика групових засобів медичного захисту. 

Медико-тактична характеристика сумки санітара, сумки медичної 

військової, лямки медичної носильної, лямки медичної спеціальної, шолома 

для поранених у голову, нош санітарних, нош іммобілізаційних вакуумних. 

Надання домедичної допомоги на полі бою є основною запорукою 

врятування  життя  пораненому.  Аналіз  причин  загибелі  солдатів  під час 

ведення бойових дій вказує на те, що значну їх частину можна було б 

врятувати при своєчасному та якісному наданні домедичної допомоги. 

Близько 90 % смертей в бою відбуваються до того, як поранені дістануться 

медичної установи.Більшість з них несумісні із життям (обширна травма, 

обширна травма голови тощо). Проте деякі стани, такі як кровотеча з рани на 

руці або нозі,  напружений  пневмоторакс  і  проблеми  з  дихальними  

шляхами можна усунути на полі бою. Така допомога і становить різницю між 

смертю солдата на полі бою і його одужанням у медичній установі. За умови 

вживання належних заходів самодопомоги,  взаємодопомоги і навичок бійця-

рятувальника смерті на полі бою можна зменшити на 15–18 %. 

Було підраховано, що з усіх потенційно можливих причин смерті, до 90 

% з них можна уникнути  простим  застосуванням  джгута  при  кровотечі  з  

кінцівок, швидкого лікування напруженого пневмотораксу і створення 

прохідності дихальних шляхів. 

  

Правила надання першої медичної допомоги в зоні вогневого контакту 

Правило перше 

  

У секторі обстрілу слід у максимально стислий час надати тільки той 

мінімальний обсяг допомоги, який дозволить пораненому дожити до 

закінчення бою або забезпечить його життєздатність під час транспортування 

в укриття. 



 
Якщо на пошкоджену стегнову артерію протягом 2-х хвилин не 

накладений джгут, то поранений обов’язково загине від непоправної втрати 

крові. 

 
Якщо на пошкоджені артерії плеча та передпліччя протягом 30-40 

хвилин не накладений джгут, то поранений може загинути від непоправної 

втрати крові. 

 

 
Якщо поранений у стані коми протягом 5-6 хвилин не буде повернутий 

на живіт, то він може загинути від западання язика і потрапляння блювотних 

мас у дихальні шляхи. 

Правило друге 

У секторі обстрілу слід у максимально стислий час надати тільки той 

мінімальний обсяг допомоги, який дозволить пораненому дожити до 

закінчення бою або забезпечить його життєздатність під час транспортування 

в укриття. 
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У тимчасовому укритті час надання першої медичної допомоги для 

підготовки пораненого до транспортування на наступний етап евакуації не 

повинно перевищувати 4-х хвилин. 

  

Тактика дій у секторі обстрілу, коли поранений не подає ознак життя 

  

Якщо поранений не подає ознак життя: не кричить, не ворушиться і не 

реагує на навколишні подразники, то можна припустити тільки три варіанти 

його стану: 

 
Перший варіант стану пораненого – клінічна смерть 

Побачити ознаки клінічної смерті можна тільки в укритті. Нанести 

прекардіальний удар і проводити серцево-легеневу реанімацію, можна тільки 

після звільнення пораненого від бронежилета. 

  

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або 

транспортувати в укриття в положенні «лежачи на животі». 

  

Другий варіант стану пораненого – він живий 

  

У пораненого немає свідомості, але є пульс на сонній артерії (кома). У 

положенні на спині він у будь-яку секунду може загинути: удавитися язиком 

або захлинутися блювотними масами. Пораненого в умовах бою може 

врятувати тільки поворот на живіт. Цей мінімальний обсяг допомоги можна 

виконати в секторі обстрілу 

  

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або 

транспортувати в укриття в положенні «лежачи на животі». 

  

Третій варіант стану пораненого – він мертвий 
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Будь-яка допомога втратила всякий сенс, але побачити ознаки 

біологічної смерті можна тільки в укритті. 

  

Дії: Повернути на живіт і залишити до закінчення бою або 

транспортувати в укриття в положенні «лежачи на животі». 

  

Пояснення: У секторі обстрілу не можна зняти шолом-маску, 

бронежилет, подивитися зіниці і промацати пульс на сонній артерії. Поворот 

на живіт і транспортування пораненого в положенні «лежачи на животі» 

дозволить зберегти життя в стані коми – найчастішої причини смерті на полі 

бою. 

  

Чому поранені в стані коми, що лежать на спині, часто гинуть у перші 

хвилини після втрати свідомості 

  

Розвиток коми обов’язково супроводжується блювотою, пригніченням 

ковтального і кашльового рефлексів. Поранений, що лежить на спині, 

обов’язково захлинеться блювотними масами. Багатовікове солдатське 

повір’я: «Якщо убитий воїн впав на спину, то він швидше за все убитий», – 

на жаль, часто відповідає дійсності. 

  

Увага! Поранені в стані коми, що лежать на спині, часто гинуть 

протягом 5-10 хвилин. 

  

Чому поранені в стані коми, що лежать на животі, частіше виживають 

на поле бою 

  

У пораненого, лежачого на животі, відбувається мимовільне очищення 

дихальних шляхів. У цьому випадку солдатська прикмета, яка стверджує, що 

убитий воїн, що впав обличчям вниз, швидше за все живий – часто має 

практичне підтвердження. 

  

Увага! Поранені в стані коми повинні чекати надання кваліфікованої 

медичної допомоги або транспортуватися з поля бою в положенні «лежачи на 

животі». 

  

Правила повороту пораненого на живіт з наступним залишенням його 

на місці до закінчення бою 

  

Правило перше 

  

Завести руку пораненого за його голову. 

  



Пояснення: У стані коми або клінічної смерті не можна виявити ознаки 

пошкодження шийного відділу хребта. Тому поворот на живіт слід 

здійснювати з обов’язковою підстраховкою шийного відділу хребта. Заведена 

за голову рука підстраховує шию і відіграє роль осі, яка значно прискорює і 

полегшує поворот пораненого на живіт. 

 

 
Правило друге 

  

Щільно притиснувшись до землі, захопити пораненого за далеке від 

себе плече і різко повернути його на живіт не піднімаючи свою голову і плечі 

вище голови пораненого. 

  

Норматив: Час повороту пораненого на живіт не повинен 

перевищувати 5-ти секунд. 

 
Правило третє 

Залишити пораненого в положенні «лежачи на животі» і продовжити 

вирішення бойового завдання, якщо немає можливості транспортувати його в 

безпечне місце. 

Пояснення: У пораненого в стані коми і, лежачого на животі, 

відбувається мимовільне очищення дихальних шляхів. За відсутності 

несумісних з життям ушкоджень, у нього є реальний шанс дожити до 

закінчення бою. 
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Правила повороту пораненого на живіт для транспортування в укриття 

Правило перше 

  

Завести руку пораненого за його голову і захопити його за далеке від 

себе плече. 

  

Пояснення: У стані коми або клінічної смерті не можна виявити ознаки 

пошкодження шийного відділу хребта. Тому поворот на живіт слід 

здійснювати з обов’язковою підстраховкою шийного відділу хребта. Заведена 

за голову рука підстраховує шию і грає роль осі, що значно прискорює і 

полегшує поворот пораненого на живіт. 

 
Правило друге 

Захопити пораненого за далеке від себе плече, щільно притиснутися до 

його тулуба і ногою захопити його гомілку. 

  

Пояснення: Захоплення за далеке від себе плече і захоплення гомілки 

своєю ногою дозволять максимально швидко і з мінімальними зусиллями 

перекотити пораненого на себе. 
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Правило третє 

Захопити своєю ногою гомілку пораненого і різко повернутися з ним на 

спину. 

  

Норматив: Час повороту пораненого на живіт у положенні лежачи для 

подальшого транспортування в укриття не повинно перевищувати 5-ти 

секунд. 

 
В секторі обстрілу домедичну допомогу надають у вигляді само чи 

взаємодопомоги у відповідності до тактичної обстановки, в подальшому 

поранений транспортується в укриття, де  ризик контакту із ворогом 

зведений до мінімального, а  рятувальник  і поранений знаходяться в безпеці. 

 

Медичні засоби захисту 

+Серед засобів захисту від зброї масового ураження особливе місце 

займає застосування засобів медичного призначення. Під терміном "засоби 

медичного захисту" розуміють засоби попередження, профілактики впливу 

на людину уражаючих факторів зброї масового ураження та засоби надання 

допомоги і лікування уражених. Одним з найважливіших завдань медичної 

служби є своєчасне і повне забезпечення особового складу військ, частин та 

підрозділів медичної служби цими засобами. Медичні засоби захисту зручно 

класифікувати за видами ЗМУ на три групи: 

1. Медичні засоби протирадіаційного захисту. 

2. Медичні засоби протихімічного захисту. 

3. Медичні засоби протибактеріального захисту. 

За призначенням розрізняють три групи медичних засобів: 

1. Засоби виявлення. 

2. Засоби профілактики. 
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3. Засоби надання невідкладної допомоги та лікування. 

За використанням медичні засоби поділяють на: 

1. Індивідуальні, які видаються кожному військовослужбовцю (ППІ, 

ІПП, АІ, таблетки аквасепту). 

2. Групові, які видаються на групу військовослужбовців: екіпаж, 

відділення і т. д. (АВ, АБ-3, АЕ). 

3. Засоби, які знаходяться в сумках та комплектах спеціалізованої 

медичної допомоги і призначені для використання тільки представниками 

медичної служби, медичними частинами та підрозділами (СС, СМВ, СМД, 

СЛВ, ПФ, В-3, В-4, ВБ, В-1, В-2, АП-2, ОВ, ЛУЧ, Г-1, Г-2, Г-3, Ш-1, УТ, В-4, 

В-5, СО). 

Аптечка індивідуальна (А1) призначена для запобігання або 

зменшення уражаючої дії різних видів сучасної зброї, а також для надання 

першої медичної допомоги при ураженні особового складу. Ліки, що є в 

аптечці, застосовують при пораненнях, опіках, ураженнях ФОР, радіаційних 

ураженнях, а також для запобігання інфекційних захворювань при 

застосуванні противником біологічної зброї. Аптечка носиться 

військовослужбовцем в нагрудній кишені верхнього одягу. В аптечці є: 

1.) Будаксим - 1-2 шприц-тюбики з червоним ковпачком, по 1 мл 

препарату в кожному; 

2.) Промедол-2% - 1,0 мл в 1-2 шприц-тюбики з білим (безбарвним) 

ковпачком. Застосовують при сильних болях, викликаних переломами, 

великими ранами, розтрощенням тканин і опіками, дією алогенних отруйних 

речовин; 

3.) Цистамін - у таблетках по 0,2 г, знаходиться в 2 восьмигранних 

пеналах рожевого кольору (по 6 табл. у кожному); 

4.) Доксицикліну гідрохлорид - у двох чотиригранних пеналах без 

забарвлення (у кожному пеналі є 2 капсули по 0,2 г препарату). Це 

антибіотик широкого спектру дії. Застосовують вміст одного пеналу при 

небезпеці ураження бактеріальними засобами, збудниками інфекційних 

захворювань, а також при пораненнях і опіках. Вживається за 30 хв. до входу 

в зону бактеріологічного зараження. Повторний прийом (вміст другого 

пеналу) - через 12 годин; 

5.) Диметкарб - у пеналі із синім циліндричним корпусом 6 таблеток. 

6.) Препарат "П-6" - у пеналі жовтого кольору, 6 табл. Це 

профілактичний антидот ФОР. Вживається по 2 таблетки за 30 хв. до входу в 

зону хімічного зараження. Повторний прийом через 12 годин. 

Індивідуальний протихімічний пакет (ІПП-8) призначається для 

обробки відкритих ділянок шкіри та ділянок обмундирування, які 

прилягають до неї, при ураженнях ОР. 

Перев'язочний пакет індивідуальний (ППІ) застосовують при 

наданні першої медичної допомоги при пораненнях та опіках. 

Таблетки пантоциду (аквасепту) є засобом для знезараження 

індивідуальних запасів води. Препарат містить у собі хлор. Одна таблетка 

розрахована на дезінфекцію фляги води. Експозиція -30-45 хв. 



Аптечка військова (АВ) - груповий засіб, призначений для надання 

військовослужбовцям першої медичної допомоги в порядку само та 

взаємодопомоги екіпажам (обслугам) бойових машин і військової техніки на 

колісному і гусеничному русі. Розрахована для надання допомоги 3-4 

пораненим та обпеченим. 

Аптечка медична індивідуальна (АМІ) призначена для надання 

військовослужбовцям першої медичної допомоги в порядку само та 

взаємодопомоги в польових умовах при виконанні бойових завдань. 

Сумка санітара (CC) розрахована на надання допомоги 30 ураженим 

ОР та пораненим і хворим. Є оснащенням стрільців-санітарів та водіїв-

санітарів. 

Сумка медична військова містить різні антидоти, протибольові 

засоби в шприц-тюбиках. Розрахована на надання допомоги 25-30 ураженим. 

Є табельним оснащенням санітарних інструкторів. 

Сумка медичної допомоги (СМД) призначена для надання медичної 

допомоги ураженим, пораненим та хворим у польових умовах, а також для 

поповнення АМІ (засоби знаходяться у чохлі сумки СМВ). 

Сумка лікаря військового (СВВ) призначена для надання першої 

лікарської допомоги 25-30 ураженим у польових умовах, є табельним 

оснащенням військового лікаря. 

Комплект польовий фельдшерський (ПФ) призначений для надання 

долікарської допомоги 100 пораненим, опроміненим і 50 ураженим ОР та ІВ; 

у період між боями - 50 амбулаторним хворим. Містить антидоти і 

профілактичні засоби, є штатним оснащенням для фельдшерів окремих 

частин та підрозділів. 

Комплект "Амбулаторія-перев'язочна" (ВБ) призначений для 

частини з лікарем (МПП) з метою надання допомоги 100 пораненим та 

опроміненим, 50 ураженим ІВ, ОР і токсинами. 

Комплект "Приймальна-сортувальна" (В-2) призначений для 

надання першої лікарської допомоги пораненим та хворим в приймально-

сортувальній МПП, розрахований для надання допомоги 50 пораненим та 

хворим. 

Комплект "Перев'язочна велика "АП-2" розрахований для надання 

першої лікарської допомоги 120 чол. на добу в автономних умовах. 

Комплект В-3 - засіб спеціалізованої медичної допомоги, призначений 

для надання першої лікарської допомоги ураженим ІВ та ОР. Розрахований 

на 100 уражених іонізуючим випромінюванням і 100 уражених ОР і 

токсинами. 

Комплект В-4 - аптека-амбулаторія. Розрахований на 100 поранених і 

хворих та 50 уражених ОР та ІВ. 

Комплект СО - засіб для проведення спеціальної обробки особового 

складу, призначений для повної санітарної обробки 500 уражених. 

Комплект ОВ - комплект спеціалізованої (кваліфікованої) медичної 

допомоги для лікування уражених отруйними речовинами. Призначений для 

антидотної терапії в окремій медичній роті, ОМЗ, омедб, і військово-



польовому госпіталі. Розрахований на 180 уражених фосфорорганічними та 

психохімічними ОР, 10 уражених стійкими ОР та 10 уражених ціанідами на 

10 діб. 

Комплект "Луч" - комплект спеціалізованої (кваліфікованої) медичної 

допомоги для лікування уражених отруйними речовинами. Призначений для 

надання першої допомоги, лікарської і кваліфікованої медичної допомоги та 

лікування уражених іонізуючим випромінюванням. Розрахований на 200 

уражених. 

Комплект УТ (токсико-радіологічний) - комплект спеціалізованої 

(кваліфікованої) медичної допомоги, призначений для оснащення токсико-

радіологічної групи, токсикологічної та радіологічної групи ЗСМД, 

забезпечує надання спеціалізованої медичної допомоги ураженим ІВ та ОР. 

Застосовують разом з "Луч". 

У перелічених сумках і комплектах містяться медикаментозні 

препарати військового призначення: радіопротектори, засоби, що купірують 

первинну променеву реакцію, а також симптоматичні і патогенетичні засоби 

для надання допомоги і лікування уражених ОР, РР. 

Медичні засоби протирадіаційного захисту. 
Радіопротектори (радіозахисні засоби) - це хімічні медикаментозні 

засоби синтетичного або біологічного походження, введення яких в організм 

перед його опроміненням, призводить до зменшення впливу іонізуючого 

випромінювання на радіочутливі тканини та прискоренням їх відновлення, 

що призводить до зниження ступеню важкості променевого ураження. 

Використання радіопротекторів після опромінення практичного ефекту не 

дає. 

Підвищення радіорезистентності тканини досягається завдяки впливу 

препарату на первинні радіохімічні реакції або на механізми захисту 

організму, або ж на те і інше одночасно. Радіопротектори відносяться до 

найрізноманітніших класів хімічних сполук. 

Прикладне значення має виділення таких двох груп: 

1. Радіопротектори короткочасної дії (РКД) - ефективні при 

імпульсному або деяких видах нетривалого опромінення. Їх захисна 

активність при прийманні максимально переносимих доз, які викликають 

зрушення в обміні речовин радіочутливих клітин, виявляється уже через 

декілька хвилин або в кінці першої години після введення, але обмежується 

30 хвилинами - 5 годинами. 

РКД в залежності від механізму захисної дії і хімічної структури 

поділяються на дві групи: 

а) відновлювачі, до яких відносяться сірковміщуючі з'єднання 

(цистамін, цистеїн, меркаптоетиламін, гаммафос та ін.), антиоксиданти 

(аскорбінова кислота, вітамін Е, токофероли та ін.); 

б) препарати, які викликають гіпоксію клітин та тканин 

(радіопротектор Б-190, метгемоглобіноутворювачі, ціаніди, нітрити та ін.) 

2. Радіопротектори пролонгованої дії (РПД) - ефективні при 

пролонгованому та фракційному опроміненні, меншою мірою, при 



інтенсивному. Їх дія взагалі спрямована на підвищення резистентності 

організму і продовжується від одного до декількох днів. До групи РПД 

включаються: 

а) препарати з анаболічними властивостями (естрогени - РТД-77 - 

діетилстильбистрол); 

б) полімери поліаніонної природи (гепарін, полісахариди, нуклеїнові 

кислоти, полінуклеотиди, деякі вакцини (черевнотифозна вакцина з 

секстанатоксином), синтетичні полімери). 

Зараз в Україні вивчаються нові речовини, які є перспективними 

медичними засобами протирадіаційного захисту. Особливий інтерес являють 

ті з них, які можуть бути застосованими в умовах нормованого 

переопромінення, зокрема, при ліквідації наслідків ядерних аварій. До таких 

сполук відносяться похідні янтарної кислоти - суфан та яктон. Вони не лише 

виявляють захисну дію у відношенні “малих” доз радіації, але також мають 

антигіпоксичні властивості та підвищують фізичну працездатність. 

Засоби попередження та припинення первинної променевої реакції 
Первинна променева реакція виявляється вже в перші хвилини після 

опромінення внаслідок утворення токсичних продуктів, які викликають 

подразнення інтерорецепторів та прямого пошкоджуючого впливу 

іонізуючого випромінювання на структурні елементи нервових клітин, що 

спричиняє нейроендокринні пошкодження. Клінічними проявами первинної 

реакції на опромінення є блювання, головний біль, слабкість, м'язовий 

тремор, порушення координації рухів, гіпертонія та ін. 

Після опромінення в дозі 50 Гр і більше через 2-5 хв. розвивається на 

період 20-30 хв. стан ранньої минаючої недієздатності (РПН), який 

характеризується втратою свідомості, адинамією, можливо, симптомом 

діареї. Засоби попередження та припинення первинної променевої реакції 

призначені для підтримки бойової здатності особового складу та полегшення 

організації і проведення лікувально-евакуаційних заходів. Табельними 

засобами є діметкарб, діметпрамід, сіднокарб, діксафен. 

Диметпрамід має виражену протиблювотну дію завдяки блокаді 

хеморецепторів тригерної зони. При в/в введенні 1 мл 2% -ного розчину 

ефект наступає через кілька хвилин, і досягає максимуму через 30-40 хвилин 

і зберігається протягом 4-5 годин. Добова доза 5 мл. 

Сіднокарб - психостимулятор. Зменшує слабкість і викликає відчуття 

бадьорості. Застосовують всередину по 0,005-0,01 мг на 1 прийом. Вища 

добова доза - 0,15 мл. 

Диметкарб - комбінація диметпраміду та сіднокарбу, має 

протиблювотну дію і знижує гіподинамію при променевих ураженнях. 

Застосовують всередину по 1 табл. за 40-60 хв до можливого опромінення 

або одразу після нього при появі нудоти. Можливий повторний прийом до 4 

разів на добу. Попереджує блювоту у 60% при опроміненні в дозі 6 Гр. 

Діксафен - розчин у шприц-тюбику. Містить психоенергізатор та 

ефедриноподібні з'єднання. Застосовують внутрішньом`язово, доза 1 мл. Діє 

через 10-15 хв і зберігає її дію кілька годин. Можливий повторний прийом. 



Ефективність купування первинної променевої реакції до 70% при 

опроміненні в дозі до 20 Гр. 

Для профілактики і лікування радіаційних уражень прийнято 

комплексну поліфункціональну схему. За своєю ефективністю та цільовою 

направленістю препарати, які ввійшли до цієї схеми, не мають аналогів в 

іноземних арміях. На фоні застосування РПД-77 використовують Б-190 і 

цистамін за схемою: при ядерних вибухах або за 10 хв до входу в зону 

радіоактивного ураження перорально приймають 3 табл. Б-190 і 6 табл. РС-1; 

- через 5 год. після першого прийому - 3 табл. Б-190; - через 6 год. знову 3 

табл. Б-190 і 6 табл. РС-1 і т. д. до виходу із зони ураження (до 2 діб). Таке 

комплексне застосування препаратів зменшує кількість уражених при 

опроміненні в мінімально смертельній дозі до 90%. У схемі 

використовуються також диметкарб та діксафен. 

Медичні засоби протихімічного захисту. 

Викладач демонструє таблицю: Медичні засоби профілактики, 

надання допомоги та лікування уражених ОР (табл.). 

Серед медичних засобів протихімічного захисту особливе місце 

посідають антидоти (протиотрути). 

Антидоти - це лікарські засоби або спеціальні рецептури, які 

запобігають або усувають основні ознаки інтоксикації завдяки фізичним чи 

хімічним перетворенням при безпосередній взаємодії з отрутою або 

внаслідок антагонізму з отрутою в дії на біомішені (рецептори, ферменти) та 

фізіологічні системи. 

Залежно від застосування антидоти поділяються на профілактичні та 

лікувальні. 

За механізмом захисної дії та токсикокінетичними особливостями дії 

ОР та отрут антидотні речовини можуть бути поділені на такі групи: 

I. Засоби запобігання доступу отрути в організм (антидоти місцевої дії). 

Ці антидоти використовуються у першу чергу. Cеред них можна виділити дві 

підгрупи. 

1. Неспецифічні засоби фізико-хімічної дії - розчинники і сорбенти, 

використання цієї групи засобів засновано на фізичних принципах: 

розчинність, сорбція та наступне видалення. 

2. Специфічні засоби хімічної дії, які вступають у хімічну реакцію з 

отрутою з утворенням нетоксичних продуктів. Механізм взаємодії - 

нейтралізація, окислення, відновлення, зв'язування. Це компоненти 

рецептури розчину ІПП, комплексоутворюючі речовини: унітіол, дикаптол, 

гіпосульфіт Na, амінополікарбонові, амінополіфосфорні кислоти (ЕДТА, 

ДТПА та ін.). 

II. Засоби, які змінюють швидкість біотрансформації та "втрату" отрути 

в крові та тканинах на шляху до біомішеней. Ці засоби можна поділити на 

п‘ять підгруп: 

1. Безпосередньо взаємодіючі з отрутою з утворенням нетоксичних 

продуктів. Прикладом можуть бути: кетони та альдегіди (глюкоза), унітіол. 



2. Речовини (тіосульфат натрію), які підлягають ферментативним 

перетворенням в організмі ("знешкоджуючий синтез") з наступною 

безпосередньою взаємодією метаболіту з ОР з утворенням нетоксичних 

продуктів. 

3. Речовини (амілнітрит та антиціан), які сприяють утворенню в 

організмі з‘єднань, які мають підвищену спорідненість до отрут, та, тим 

самим, зв‘язуючи їх. 

4. Активатори або інгібітори ферментів, метаболізуючих отрути 

(бензонал, спіроналактон, фенобарбітал, антиоксиданти: метіонін, цистеїн). 

5. Речовини, які конкурентно взаємодіють з метаболізуючими отруту 

ферментами і, тим самим, запобігають "летальному синтезу" (етиловий 

спирт). 

III. Антидоти, засновані на принципах фізіологічного 

(функціонального) антагонізму. 

До антидотів цієї групи належать речовини, які викликають 

фізіологічні (фармакологічні) ефекти, протилежні тим, які виникають при дії 

ОР (отрути). Так, при перезбудженні холінергічних відділів нервової системи 

використовуються холінолітики, в часності, атропін, при збудженні 

центральної нервової системи — нейролептики та транквілізатори та ін. 

Можна виділити три підгрупи подібних речовин. 

1. Антидоти, які взаємодіють з тими ж біомишенями, з якими реагують 

ОР (отрута), яка має до біомішеней більш виражену спорідненість — 

конкурентний вид фізіологічного (фармакологічного) антагонізма та інш (М-

холінолітики). 

2. Антидоти, дія яких основана на незалежному (непрямому) виді 

антоганізму по відношенню до ОР (отрути), тобто коли дія отрути та 

антидота направлена на різні біомішені, але при цьому спостерігаються 

протилежні фізіологічні (фармакологічні) ефекти. Прикладами є 

протисудомні засоби, які використовуються при ураженнях різними 

судомними отрутами, в тому числі ФОС. 

3. Антидоти, дія яких основана на неконкурентному виді антагонізму 

по відношенню до ОР (отрути) (пирідоксин, ефективний при профілактиці 

уражень фосфорорганічними з‘єднаннями). 

IV. Речовини, які запобігають взаємодії отрути з біомішенями або 

реактивують біомішені. 

Це одне з самих радикальних засобів антидотної профілактики та 

терапії при ураження ОР (отрутами). Антидоти цієї групи використовуються 

з урахуванням механізмів токсичної дії ОР, Тут можна виділити наступні 

підгрупи. 

1. Речовини, які утворюють з активними центрами біомішеней зворотні 

комплекси, які запобігають взаємодії ОР з біомішенями. Як правило, данні 

речовини являються зворотними конкурентними інгибіторами ферментів. 

Наприклад, зворотні інгібітори холінестераз (аміностигмін, галантамін, 

прозерин та інш.) захищають активні центри холінестераз від взаємодії з 

ФОС. 



2. Речовини, які безпосередньо реактивують активні центри біомішеней 

(ферментів), інгібованих ОР. До них належать: реактиватори холінестераз, 

інгібованих ФОС (дипіроксим), реактиватори піруватоксидази, інгібованої 

люїзитом (унітіол), та інші. 

3. Реактиватори “непрямої” дії. 

При їх використанні реактивація інгібованого фермента відбувається не 

в результаті взаємодії з ним антидота, а внаслідок непрямої дії антидота. Це 

має місце, наприклад, при використанні метгемоглобінутворювачів 

(амілнітрит, антиціан) при отруєнні цианідами. Утворення ціангемоглобіну в 

крові призводить до порушення рівноваги вмісту ціаніона в тканинах і крові 

в сторону останньої і, тим самим, до звільнення цитохромоксидази від 

молекул отрут і відновленню її функцій. 

V. Речовини, які замінюють пошкоджені біоструктури або які були 

втрачені під дією отрути. 

До речовин замінюючого типу, які відвертають отруту від біомішені до 

своєї структури, відносяться холінестераза, протеолітичні ферменти 

(хемотрипсин, трипсин), які використовуються при інтоксикації 

фосфорорганічними з‘єднаннями; цитихром С, який використовується при 

інтоксикації оксид вуглецю; пірідоксин, ефективний при отруєнні 

блокаторами пірідоксалевих ферментів (гідразином, сірковуглецем). Крім 

того, речовини цієї групи заміщують недолік в організмі тієї речовини, 

дефіцит якого виник в результаті токсичної дії отрут. 

VI. Імуноантидоти. 

Дані засоби працюють за принципом імунохімічної детоксикації, 

заснованої на тому, що в тканинах організму, завжди виробляються антитіла 

(білки), специфічні до антигенів. Концентрація цих антитіл в крові та 

тканинах організму (“напруження” імунітету), ступінь подібності антитіл до 

антигена й визначає ефективність імунного захисту. 

1. Імуноантидоти високомолекулярних токсинів - анатоксини. 

2. Б. Імуноантидоти низькомолекулярних токсинів, що являють 

собою комплекси токсину з макроносієм, який має антигенні ознаки 

(антитіла до морфіну, барбітуратів, ФОС). 

Неважко помітити, що ряд антидотів володіє багатостороннім 

механізмом дії. Так, наприклад, унітіол, з одного боку, безпосередньо 

взаємодіє з люїзитом, з іншого — реактивує, інгібовані люїзитом, тіолові 

ферменти зокрема, піруватоксидазу. Деякі реактиватори холінестерази окрім 

того, що вони відновлюють активність пригніченої ФОС холінестерази, 

мають таку ж дію на н-холінорецептори (гангліоблокуючою дією), що сприяє 

зніманню судом та інш. 

В антидотних рецептурах, поряд з основними антидотами, часто 

використовуються також “коректори” — лікарські засоби, які 

використовують для підвищення ефективності рецептур та усування 

побічних ефектів від дії антидотів. 

Деякі автори виділяють, так звані, “симптоматичні” антидоти. Так в 

фармакотерапії уражень ОР широко використовуються: 



- різні групи нейротропних лікарських засобів (нейролептики, 

транквілізатори, ноотропи, ГАМК-ергічні, протисудомні, анальгетики); 

- препарати різних фармакологічних груп, які володіють 

антиоксидатним, антигипоксичним, адаптогенними ефектами; 

- засоби, які впливають на обмін речовин (гормони та їх аналоги, 

вітаміни, ферментні препарати); 

- препарати, які впливають на згортання крові, плазмозамінюючі 

розчини; 

- засоби, які використовують для корекції кислотно-лужної та іонної 

рівноваги в організмі та ін. 

В цілях реабілітації після впливу ОР, особливо вищої нервової 

діяльності, перспективно використання актопротекторів та 

психоенергизаторів, тобто препаратів, первинно активізуючих енергетичний 

та пластичний обмін, зокрема, мозку, та за рахунок цього підвищуючих 

резерви, рівень функціонування та адаптацію організму в цілому й 

центральної нервової системи зокрема. 

На наш погляд, виділення групи “симптоматичних” антидотів декілька 

передчасно, так як приведені вище в якості прикладів лікарські засоби не 

відповідають в повній мірі сучасному, хоча й не до кінця установленому 

визначенню поняття “антидоти”, та й механізм їх лікувальної дії при 

ураженнях ОР та отрутами з‘ясовано ще недостатньо. 

У відповідності із специфічністю дії антидоти класифікуються по 

групам в залежності від відношення до певних груп ОР: антидоти ФОС, 

антидоти миш‘якоутримуючих ОР та ін. 

Необхідно зауважити, що деякі з антидотів, які використовуються, 

мають кілька механізмів дії. 

 

Лекція 4. Медичне забезпечення механізованої роти і батальйону в 

оборонному та наступальному боях  

Організаційна структура Збройних сил України. 

Військові підрозділи, частини, з’єднання та об’єднання сухопутних 

військ Збройних сил України. 

Види загальновійськового бою. Медична служба механізованої 

бригади. 

Умови діяльності медичної служби в оборонному бою. 

Побудова оборони роти (ротний опорний пункт). 

Організація роботи стрільців-санітарів взводів та санітарного 

інструктора роти з проведення заходів медичного забезпечення роти в 

оборонному бою. Призначення і організація роботи медичного поста роти 

(МПР). 

Організаційна структура механізованого батальйону. 

Медичний пункт батальйону (МПБ): завдання. Організація роботи 

МПБ в оборонному бою,  евакуації поранених і хворих із рот в МПБ. 

Умови діяльності медичної служби в наступальному бою. 

Бойовий порядок роти в наступальному бою. 



Організація роботи стрільців-санітарів взводів та санітарного 

інструктора роти у ході наступального бою. 

Організація медичного забезпечення механізованого батальйону в 

наступальному бою. 

 

Управління медичною службою - це цілеспрямована діяльність 

начальника медичної служби із підтримання постійної бойової готовності 

особового складу медичної служби, всебічній підготовці їх до медичного 

забезпечення та керівництву ними при виконанні поставлених завдань. 

Управління медичною службою механізованої бригади під час бойових 

дій вимагає від начальника медичної служби бригади знання організації та 

тактики своїх військ, противника, організації медичного забезпечення військ, 

а також уміння використовувати свої знання в різних умовах бойової 

обстановки, враховувати всі дані обстановки, приймати необхідне рішення та 

доводити його до підлеглих шляхом віддання відповідних розпоряджень. 

Відповідальність за організацію медичного забезпечення та управління 

медичною службою в бою несе начальник медичної служби. Вихідними 

даними щодо організації управління медичною службою є накази і 

розпорядження командира та розпорядження вище стоячого начальника 

медичної служби. 

Основою управління медичною службою є рішення командира щодо 

організації бою та його всебічного забезпечення, а також розроблений 

начальником медичної служби та затверджений командиром план медичного 

забезпечення. 

З метою підготовки обґрунтованого рішення щодо медичного 

забезпечення та постійного орієнтування в бойовій обстановці начальник 

медичної служби керує особовим складом медичної служби. 

Управління медичною службою повинно бути стійким, безперервним, 

оперативним та скритним. Це забезпечується: 

> своєчасним ознайомленням начальника медичної служби з 

поставленим бойовим завданням, з розпорядженням начальника медичної 

служби бригади та постійним усвідомленням бойової, тилової та медичної 

обстановки;  

> правильним рішенням щодо медичного забезпечення, прийнятим 

після детального вивчення та оцінки обстановки;  

> своєчасною постановкою завдань підлеглим та перевіркою виконання 

відданих розпоряджень; 

> наявністю постійного зв'язку зі штабом та тиловим пунктом 

управління батальйону, з МПБ та медр, начальником медичної служби 

бригади, приданих та сусідніх частин; 

> організацією чіткої взаємодії з іншими службами (тилу, зв'язку, 

інженерною, хімічною) та сусідами; 

> своєчасною доповіддю командиру батальйону, поданням 

донесень начальнику медичної служби бригади та своєчасним одержанням 

донесень від підлеглих. 



Начальник медичної служби повинен завжди знати медичну 

обстановку в частині та бути готовим доповісти про: 

> стан здоров'я особового складу, санітарно-епідемічний стан 

підрозділів та зайнятих ними районів; 

> стан медичної служби, укомплектованість її підрозділів особовим 

складом, транспортом та медичним майном; 

> місця розташування МПР, ПСТ, МПБ та медр, умови їх 

розміщення, наявність поранених (уражених) та хворих на них. 

Управління медичною службою складається із заходів щодо 

підготовки, організації та проведення медичного забезпечення. 

Згідно з поставленими завданнями і організацією оборони та 

характером майбутнього бою, буде здійснюватися медичне забезпечення 

механізованого батальйону (механізованої роти) (схеми 1, 2).  

Схема 1 

 



 
Схема 2 

 

Досить часто переходити до оборони доводиться в ході наступального 

бою, коли на організацію медичного забезпечення буде відводитись дуже 

мало часу. На умови організації його також суттєво впливатиме противник, 

тому доведеться планувати і проводити лише найважливіші заходи, які 

будуть вирішальними для виконання завдань медичної служби під час бою. 

Завчасний перехід до оборони є сприятливим для медичної служби, тому що 

у цьому варіанті, як правило, вона має достатньо часу для проведення заходів 

з підготовки своїх сил і засобів до бою, а також для проведення інженерних 

робіт з метою захисту медичного пункту батальйону, ротних медичних 

постів, постів санітарного транспорту, проведення спеціальної підготовки з 

медичним персоналом та занять з особовим складом щодо надання першої 

медичної допомоги тощо. 

Після затвердження рішення щодо медичного забезпечення оборонного 

бою начальник МПБ віддає розпорядження підлеглим про порядок надання 

першої медичної допомоги пораненим і хворим, вказує на місцевості 

санітарному інструкторові в кожному опорному пункті роти (після 

узгодження з командиром роти) місце розташування медичного поста роти 

(МПР), організовує пост санітарного транспорту (ПСТ) (при необхідності 

два-три пости), для чого використовує санітарні транспортери, санітарні 

машини МПБ і додані командуванням. Пост санітарного транспорту повинен 

облаштовуватися в недоступному для спостереження противником місці й 

розташовуватись якнайближче до опорного пункту роти. Від медичних 

постів рот та постів санітарного транспорту до МПБ треба добре підготувати 



шляхи винесення та евакуації потерпілих. На цих шляхах встановлюють 

дороговкази у вигляді стрілки з нанесеним на ній червоним хрестом.  

Бойовий медик роти намічає місця укриття поранених та хворих (після 

погодження з командиром взводу) в опорному пункті кожного взводу своєї 

роти, вибирає шляхи виходу, винесення та вивезення поранених з передової 

траншеї до медичного посту роти або ПСТ. Після огляду опорного пункту 

роти санітарний інструктор доповідає командиру роти про обсяг робіт, які 

треба провести для забезпечення винесення траншеями та ходами 

сполучення поранених, про підготовку драбин для вилізання з траншей, 

створення настилів для переходу через траншеї, розширення вузьких ділянок 

ходів сполучення, а також інших додаткових робіт для дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог і запобігання порушенню стану епідемічного 

благополуччя особового складу.  

Бойовий медик роти повідомляє командирам взводів про місце-

знаходження МПР і позначає шляхи, що ведуть до нього від опорних пунктів 

взводів. Він створює в МПР невеликий запас засобів для надання першої 

медичної допомоги, зокрема табельних і підручних засобів для зупинки 

кровотечі, проведення транспортної іммобілізації, а також заготовлює 

матеріали для підстилання, освітлювальні пристосування, питну воду тощо.  

Медичний пункт батальйону розгортається в межах батальйонного 

району оборони. Як правило, вибираються основне та запасне місця для його 

розгортання з урахуванням можливості вимушеного відступу підрозділів 

батальйону.  

Для МПБ треба вибирати місце збоку від можливого напрямку 

головного удару противника, за можливістю ближче до шляхів підвезення та 

евакуації, з облаштованими потайними підходами для поранених та хворих, 

санітарів-носіїв і транспорту від опорних пунктів рот до МПБ та від нього в 

тил, також необхідно враховувати можливість захисту МПБ від вогню 

противника. Обов’язковим є створення системи охорони та оборони МПБ від 

окремих груп противника, які можуть з’явитися в тилу батальйону. Поряд з 

МПБ також обладнуються укриття для санітарно-транспортних засобів.  

Для розгортання МПБ використовують як типові укриття та бліндажі, 

так і пристосовані підвали зруйнованих споруд, землянки, котловани, а в 

деяких випадках-табірні намети або навіси із плащ-наметів. У розгорнутому 

МПБ повинно вміщатися одночасно до 14-16 потерпілих, в тому числі до 6-8 

лежачих поранених. При розрахунку його площі виходять з таких 

нормативів: до 2,5 м2 на одного потерпілого, який розташований на ношах, та 

близько 0,75 м2 на одного сидячого. Для ходячих поранених встановлюються 

лавки або табуретки, ноші необхідно ставити на підставки. Облаштовується 

умивальник, обов’язкова наявність ємності із запасом питної води (взимку — 

термоси з чаєм), засобів для утеплення поранених та хворих (ковдри, шинелі, 

матраци тощо), готуються освітлювальні прилади. Завчасно створюється 

запас медичного майна, частину якого (перев’язувальний матеріал, шини, 

знеболювальні засоби тощо) викладають на стіл, що прискорює його 

використання для надання допомоги пораненим.  



На початку бою стрілець-санітар вибирає місце, з якого можна бачити 

поле бою (можна поряд з командиром взводу). Виявивши пораненого або 

отримавши повідомлення про його місцезнаходження, стрілець-санітар 

приховано наближається до нього, надає першу медичну допомогу, при 

необхідності відтягує (переносить) потерпілого в найближче укриття та 

позначає це місце, після чого подає встановлений сигнал санітарам-носіям 

або повідомляє санітарного інструктора роти. Санітари-носії виносять 

поранених до ПСТ або в МПР. Звідти потерпілих транспортними засобами 

евакуйовують в МПБ або в МПП. Так, під час ведення бойових дій 

федеральними військами Росії в Чеченській республіці, а також 40-ю армією 

в Афганістані, при відсутності броньованих гусеничних санітарних 

транспортерів поранених евакуйовували на бойових машинах піхоти або на 

БТРах, які виділяло командування.  

Легкопоранені, не здатні вести бій, з дозволу командира взводу із 

особистою зброєю можуть направлятися в МПБ (МПП) пішки, серед них 

призначають старшого групи. Для їх евакуацію використовуються зворотні 

рейси транспорту, що підвозив матеріальні засоби з тилу.  

Бойовий медик роти веде спостереження за районом оборони роти, 

спрямовуючи зусилля стрільців-санітарів, санітарів-носіїв та водіїв-санітарів 

на максимальне пришвидшення розшуку потерпілих, надання їм першої 

медичної допомоги та евакуацію з поля бою. Він отримує інформацію від 

командирів взводів і роти, стрільців-санітарів і санітарів-носіїв про кількість і 

місцезнаходження поранених, доповідає начальнику МПБ, особисто надає 

першу медичну допомогу і організовує обстеження важкодоступних місць, 

пошкодженої техніки, завалів, зруйнованих будівель та інших місць з метою 

виявлення і винесення потерпілих, які можуть там переховуватися.  

Якщо в МПБ приймають значну кількість поранених та хворих (понад 

7-10 осіб), то перед наданням долікарської допомоги доцільно провести їх 

медичне сортування. Мета його - визначення черговості надання допомоги 

потерпілим, а також способу і черговості їх транспортування до наступних 

етапів евакуації (МПП, інколи відразу в омедб). Часто проведення 

сортування буде проводитись начальником МПБ (санітарним інструктором 

МПБ) безпосередньо на машинах, що доставили їх. При необхідності 

пораненим надають медичну допомогу, не знімаючи з машин, і відразу 

евакуюють в МПП. Одночасно контролюється правильність надання першої 

медичної допомоги стрільцями-санітарами взводів, санітарами-носіями та 

водіями-санітарами. Приймається рішення про доцільність накладеного 

джгута (закрутки) та контролюється правильність його накладання; пов’язки, 

як правило, не міняються, проводиться лише підбинтовування, крім тих 

випадків, коли вона промокла, забруднилась і сповзла, а рана залишилась 

оголеною; накладаються іммобілізуючі пов’язки та шини, якщо вони відсутні 

або накладені неправильно, а також проводяться інші заходи долікарської 

медичної допомоги.  

Якщо виникла загроза відступу або вклинення противника в оборону 

батальйону, обсяг заходів долікарської допомоги може скорочуватись, а в 



окремих випадках надається тільки перша медична допомога. Хоча не 

виключається варіант розширення обсягу медичної допомоги до надання 

невідкладних заходів першої лікарської допомоги при умові підсилення МПБ 

лікарем з необхідним медичним майном. Це може відбуватись при веденні 

бою батальйоном на окремому напрямку або на значній відстані батальйону 

від головних сил полку. При виникненні таких обставин МПБ функціонує як 

етап медичної евакуації. Потерпілим, які тимчасово залишаються на ньому 

до появи умов евакуації, надається необхідна медична допомога, проводиться 

догляд, організовується їх харчування. Для евакуації в таких випадках 

можуть залучатися вертольоти, транспорт загального призначення, 

санітарно-транспортні засоби, на яких спочатку відправляють 

тяжкопоранених, які потребують надання невідкладної медичної допомоги в 

МПП або омедб. Легкопоранені, які отримали медичну допомогу і не 

потребують госпіталізації, повертаються в свої підрозділи.  

При виникненні несприятливих умов для роботи начальник МПБ з 

дозволу командира батальйону може перемістити МПБ в інше місце і 

негайно повідомити про це старшого медичного начальника. Лише при 

виникненні загрози захоплення МПБ противником, який прорвав оборону 

батальйону, при попаданні під його сильний вогневий вплив та в інших 

виняткових випадках рішення про переміщення може бути прийняте 

начальником медичної служби полку чи самим начальником МПБ. Але після 

прийняття такого рішення необхідно якнайшвидше повідомити про це 

командира батальйону та старшого медичного начальника.  

У випадку переміщення МПБ фельдшер після узгодження з 

начальником медичної служби полку може змінювати шляхи вивозу 

потерпілих, переключати їх евакуацію із рот у сусідній МПБ або прямо в 

МПП. Як правило, для цього виділяються додатково санітарно-транспортні 

засоби.  

При відступі батальйону вживають заходів для розшуку і вивезення 

усіх потерпілих із застосуванням не тільки санітарного транспорту, а й всіх 

транспортних засобів, включаючи танки підрозділів, що відступають.  

У випадку ведення оборонного бою протягом тривалого часу (де-

кількох діб) без зміни району оборони медичній службі батальйону треба 

посилити контроль за проведенням санітарно-гігієнічних та 

протиепідемічних заходів, в тому числі організувати проведення заходів 

щодо усунення умов, що сприяють забрудненню місцевості; посилювати 

контроль за харчуванням та водопостачанням, дотриманням особистої та 

колективної гігієни; також своєчасно поповнювати запаси медичного майна 

замість використаного медичним персоналом і особовим складом 

батальйону, проводити інші заходи. 

 

Лекція 5. Заходи першої медичної допомоги при пораненнях та 

ураженнях 
Заходи першої медичної допомоги при пораненнях: витягування 

уражених з-під завалів, зі сховищ, укриттів, води, бойової техніки; гасіння 



одягу, що горить чи тліє, запалювальних сумішей; уведення знеболювальних 

засобів зі шприц-тюбика з індивідуальної аптечки; усунення асфіксії шляхом 

звільнення верхніх дихальних шляхів від слизу, крові, сторонніх тіл, надання 

відповідного положення тілу (у разі западання язика, блювання, значної 

носової кровотечі) і проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ) способом 

рот до рота і рот до носа; тимчасове спинення зовнішньої кровотечі; 

накладання асептичної пов’язки у разі відкритого пневмотораксу; 

іммобілізація ушкодженої кінцівки підручними засобами; надягання 

протигаза під час перебування на зараженій місцевості; введення антидотів; 

часткове санітарне оброблення; застосування антибіотиків, протиблювотних 

засобів з індивідуальної аптечки. 

 У випадку, якщо ви отримали поранення,  спробуйте самі собі 

перев'язати рану хусткою, рушником, шарфом, шматком тканини.   Надайте 

допомогу тому, хто поруч з вами, але в більш важкому стані. При пораненні 

настає кровотеча різної інтенсивності, яку необхідно зупинити. 

  При артеріальній кровотечі кров яскрава, червона, вихлюпується з 

артерії фонтаном.  У випадку сильної кровотечі на кисті або передпліччі, 

необхідно максимально зігнути ліктьовий суглоб; при кровотечі на стопі і 

гомілки - зігнути ногу в колінному суглобі. При артеріальній кровотечі на 

стегні - накласти джгут (закрутку) на нозі нижче паху; на плечі - джгут трохи 

нижче плечового суглоба. 

  При венозній кровотечі кров витікає рівномірним струменем темного 

або майже чорного кольору. Для зупинки цієї кровотечі  треба максимально 

підняти кінцівку і накласти тугу пов'язку. Після зупинки кровотечі краї рани 

треба змастити розчином йоду або зеленкою, прикрити рану марлевою 

серветкою або чистою ганчіркою і  забинтувати бинтом, шматком матерії або 

поясом. 

Біль при пораненні може призвести до шокового стану потерпілого. У 

цьому випадку, крім зупинки кровотечі необхідно: покласти або посадити 

потерпілого так, щоб його руки і ноги були трохи підняті; використовувати 

знеболюючі засоби; закутати потерпілого, щоб забезпечити максимальне 

тепло. 

При наданні першої допомоги у випадках поранення категорично не 

можна: 

-промивати рану; 

   - витягувати будь-які сторонні тіла; 

           - класти в рану вату, змочену йодом. 

В екстрених випадках можна просто взяти шматок чистої матерії 

(носовичок, шматок сорочки і т. д.), покласти його в рану і міцно притиснути 

рукою, тримаючи так  протягом часу транспортування до лікувального 

закладу. 

На невеликі опікові рани слід накладати трьохшарову пов'язку по 

можливості, змочену розчином фурациліну. Пов’язку, у разі присихання   до 

рани, не можна відривати, вона   сама  відліпиться від  місця ураження в міру 

заживання. 



При пораненні в голову потерпілого укладають горизонтально, 

забезпечують спокій. Рану голови (виключаючи поранення обличчя) краще 

не чіпати. У разі отримання поранення в обличчя слід затиснути рану 

стерильним тампоном, серветкою або хусткою. Для порятунку життя  таким 

людям необхідна кваліфікована медична допомога. 

При пораненнях хребта постраждалого необхідно знерухомити і 

укласти. Після цього потерпілого не слід чіпати до прибуття медиків. 

При пораненні в шию можливе ушкодження гортані, хребта, сонних 

артерій, яку 

 негайно перетискають пальцями, а рану туго тампонують стерильним 

бинтом. Транспортування такого потерпілого повинно здійснюватися 

обережно. 

При пораненнях в груди і живіт, для запобігання попадання повітря в 

плевральну і черевну порожнини необхідно накласти на рану 

повітронепроникну пов'язку, марлеву серветку  змочену борною маззю або 

вазеліном, шматок поліетилену, в крайньому випадку, щільно затиснути рану 

долонею. Потерпілого необхідно посадити у напівсидяче положення.  Треба 

враховувати, що зупинка кровотечі утруднена. 

 

Лекція 6. Травматичний шок. Синдром тривалого роздавлювання 

тканин. Термічні опіки. Відмороження 
Травматичний шок, клінічні прояви. Заходи першої медичної допомоги 

пораненим у стані травматичного шоку. Клінічна картина в різні періоди 

синдрому тривалого роздавлювання (стиснення) тканин. Заходи першої 

медичної допомоги. 

Класифікація опіків за глибиною ураження. Клінічна картина опікової 

хвороби. Методи визначення площі опіків у польових умовах. Візуальне 

визначення ступеня опіку. Визначення площі опіку за правилом дев’яток 

(Уоллеса) та правилом долоні (Глумова). Заходи першої медичної допомоги 

при термічних ушкодженнях. 

Відмороження, клінічні прояви. Заходи першої медичної допомоги при 

відмороженнях. 

 

Заходи першої медичної допомоги при пораненнях: 

 витягування уражених з-під завалів, із сховищ, укриттів, води, 

бойової техніки; 

 гасіння одягу, що горить чи тліє, запалювальних сумішей; 

 уведення знеболювальних засобів з шприц-тюбика з 

індивідуальної аптечки; 

 усунення асфіксії шляхом звільнення верхніх дихальних шляхів 

від слизу, крові, сторонніх тіл, надання відповідного положення тілу (у разі 

западання язика, блювання, значної носової кровотечі) і проведення штучної 

вентиляції легень (ШВЛ) способом рот до рота і рот до носа;  

 тимчасове зупинення зовнішньої кровотечі; 



 накладання асептичної пов’язки у разі відкритого пневмотораксу; 

 іммобілізація ушкодженої кінцівки підручними засобами; 

 надягання протигаза під час перебування на зараженій 

місцевості; 

 введення антидотів; 

 часткове санітарне оброблення; 

 застосування антибіотиків, протиблювотних засобів з 

індивідуальної аптечки. 

 визначення ступеня тяжкості травматичного шоку; 

 заходи невідкладної допомоги при травматичному шоку; 

 визначення площі опіків; 

 введення знеболювальних препаратів; 

 накладання асептичних пов’язок на опікову поверхню; 

 вирішення завдань щодо надання долікарської (фельдшерської) 

допомоги при розвитку травматичного шоку, термічних опіках, синдрому 

тривалого здавлювання тканин, обмороженнях. 

 

Матеріал до теми: 

 

Локальний протокол надання медичної допомоги  при політравмі 

Ізольована травма – кожне окреме пошкодження в будь-якій анатомо-

функціональній ділянці тіла або органу. Множинна травма – 

декількапошкоджень в межах однієї анатомо-функціональної ділянки. 

Поєднанатравма – декілька пошкоджень в межах різних анатомо-

функціональнихділянок. Комбінована травма – пошкодження, які 

виникають внаслідокодночасного або послідовного впливу на організм 

декількох травмуючихагентів. Політравма – тяжкі множинні і поєднані 

ушкодження, при якихвиникає травматична хвороба, яка потребуює надання 

медичної допомоги зажиттєвими показами. Обов’язковою умовою для 

застосування терміну«політравма» є наявність травматичного шоку, а одне з 

ушкоджень чи їхчи їхпоєднання являють загрозу для життя та здоров’я 

постраждалого. 

Патогенетичним обґрунтуванням розвитку шоку при політравмі 

єгіповолемія, різновидом якої є геморагічний, опіковий та травматичний 

шок. 

«Травматична хвороба» – фазний патологічний процес, що 

поступоворозвивається при тяжких ушкодженнях, в основі яких лежать 

порушеннягомеостазу, загальних та місцевих адаптаційних процесів, а 

клінічні проявизалежать від характеру, кількості та локалізації ушкоджень. 

Для політравми характерно: наявність синдрому взаємного 

обтяження,атипової симптоматики ушкоджень, складність діагностики, 

необхідністьпостійної оцінки тяжкості стану постраждалого, термінова 

потреба вадекватних лікувальних заходах, розвиток травматичної хвороби, 



великакількість ускладнень та висока летальність.поєднання являють загрозу 

для життя та здоров’я постраждалого. 

Патогенетичним обґрунтуванням розвитку шоку при політравмі 

єгіповолемія, різновидом якої є геморагічний, опіковий та травматичний 

шок. 

«Травматична хвороба» – фазний патологічний процес, що 

поступоворозвивається при тяжких ушкодженнях, в основі яких лежать 

порушеннягомеостазу, загальних та місцевих адаптаційних процесів, а 

клінічні проявизалежать від характеру, кількості та локалізації ушкоджень. 

Організація та надання медичної допомоги на догоспітальному 

етапі. 
Своєчасна та адекватна медична допомога за життєвими показаннями 

вповному обсязі обумовлює зниження летальності як на догоспітальному, так 

іна ранньому госпітальному етапі. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД 

таМК: 

Обов’язково: 

Прийняти виклик і діяти відповідно доалгоритму дій 

диспетчера.Направити терміново бригаду ЕМД до пацієнта з підозрою 

наполітравму. При відсутності вільних бригад диспетчер відділення 

повиненнегайно проінформувати диспетчера напрямку, а диспетчер 

напрямкунаправити бригаду ЕМД з сусіднього відділення. Про ситуацію 

інформуватистаршого лікаря оперативно-диспетчерського відділу. 

Бажано: надати поради абоненту: 

• покладіть постраждалого; 

• якщо є кровотеча, то як витікає кров (струменем чи повільно 

з’являється) і якого кольору; 

• зупиніть кровотечу за допомогою давлючої пов’язки (венозну) або 

джгута (артеріальну); 

• забезпечте зігрівання постраждалого в холодну пору; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 

Діагностична програма 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) 

медичноїдопомоги. 

1. Збір анамнезу 

1.1. Збір анамнезу захворювання: 

1.1.1. Встановити точний час від початку події. 

1.1.2. Встановити кількість постраждалих, у томі числі дітей. 

1.1.3. Встановити механізм травми для кожного постраждалого. 

1.1.4. Повідомити диспетчера про необхідність додаткових бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

1.2. Збір анамнезу життя (якщо обставини дозволяють): 

1.2.1. Встановити, які лікарські засоби приймає пацієнт щоденно. 

1.2.2. З’ясувати, які лікарські засоби пацієнт прийняв до 

прибуттябригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. 



1.2.3. З’ясувати наявність факторів ризику серцево-судинних 

тареспіраторно-обструктивних захворювань, або інших захворювань до 

травми:порушення ритму серця, порушення мозкового кровообігу, 

онкологічнихзахворювань, виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки, 

захворюванькрові та наявність у минулому кровотеч тощо. 

1.2.4. Зібрати загальний алергологічний анамнез та з’ясувати, чи 

єалергічні реакції на прийом лікарських засобів. 

2. Проведення огляду та фізичного обстеження 

2.1. Оцінка загального стану та життєво важливих функцій:свідомості, 

дихання, кровообігу за алгоритмом САВDE. 

2.2. Візуальна оцінка: колір шкіряних покривів, вологість, 

наявністьхаркотиння, ознаки набухання шийних вен. 

2.3. За відсутності потреби в реанімаційних заходах 

проводятьвторинний огляд – більш детальне неврологічне та соматичне 

обстеження. 

3. Оцінка стану серцево-судинної та дихальної системи 

пацієнта 

3.1. Пульс, його характеристика, АТ. 

3.2. ЧД, його характеристика. 

3.3. Аускультація легень: наявність вологих або сухих 

хрипів,бронхіальне дихання, дихання не вислуховується. 

3.4. Аускультація, встановлення або виключення підшкірноїемфіземи, 

крепітації реберних уламків. 

3.5. Вимірювання артеріального тиску на обох руках. 

Лікувальна програма. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги 

1. Забезпечення прохідності дихальних шляхів. Положення пацієнтана 

рівній поверхні або іммобілізація шийного відділу хребта з фіксацією 

надовгій дошці. При западанні язика положення на спині з 

максимальнимрозгинанням голови та відведенням нижньої щелепи вперед, 

звільнитиротову порожнину від біомас та ввести повітряпровід. 

Постраждалим необхідно обмежити фізичне навантаження,забезпечити 

повний психологічний спокій, не дозволяти пацієнту 

самостійнопересуватись. Іммобілізація сегментів кінцівок з ознаками 

переломів. 

2. Проведення оксигенотерапії при клінічних ознаках гостроїдихальної 

недостатності: частота дихання більше 40 або менше 8 в 1 хв.;SpО2 ≤ 90% 

при диханні атмосферним повітрям та рівнем свідомості менше 8балів за 

шкалою Глазго. Інгаляцію зволоженим киснем проводити задопомогою 

маски або при необхідності – інтубації трахеї з переводом наШВЛ зі 

швидкістю 3-5 л/хв. 

3.Забезпечення венозного доступу шляхом 

встановленняпериферичногокатетеру найбільшого діаметру (при 

необхідності 2-х ібільше) або катетеризація зовнішньої яремної вени чи 



центральний венознийдоступ. Дотримання заходів асептики/антисептики для 

внутрішньовенноїпункції; катетер надійно фіксується пов’язкою. 

4. Проведення інфузійної терапії. Внутрішньовенно струйно 

інфузіякристалоїдних розчинів не менше 800 мл за 10 хв. (при відсутності 

показникаСАТ - в 2 вени й більше) під контролем САТ (не менше 90 

мм.рт.ст.). Прикрововтраті (САТ менше 90 мм.рт.ст.) продовжити в/в інфузію 

колоїднимирозчинами (10% розчин гідроксиетилкрохмалю) 200-400 мл./при 

наявності.Для підвищення АТ перевага надається 

внутрішньовенномукрапельному введенню допаміну зі швидкістю 2-10 

мкг/кг/хв. під контролемчастоти серцевих скорочень та АТ, який може 

поєднуватися ізвнутрішньовенним крапельним введенням добутаміну, 

починаючи з дози 2,5-5 мкг/кг/хв. 

5. Знеболення у випадках травми (в/в, в/м введення 

анальгетиків,наркотичних знеболюючих препаратів). Знеболення 

проводитьсяненаркотичними (дексалгін 2,0, кеталонг 2,0); наркотичними 

(1мл 2% р-нупромедолу, 1-2 мл 0,005% р-ну фентаніла, 1 мл 1% р-ну морфіна 

1-2 мл 5% р-ну трамадола) анальгетиками , в/в, в/м. 

6. При судомному синдромі та збудженні – діазепам 2-4 мл 0,5% р-ну 

в/в. Преднізолон 30-60 мг (в окремих випадках допускається 

збільшеннязазначеної дози, що вирішує лікар індивідуально у кожному 

конкретномувипадку) або 

Госпіталізація. Термінова госпіталізація пацієнта у визначені 

ЗОЗвторинної медичної допомоги при політравмі зменшує кількість 

випадківнезворотніх вітальних порушень на ранньому госпітальному етапі. 

Необхідні дії керівника бригади екстреної (швидкої) 

медичноїдопомоги 

1. Всі пацієнти з підозрою на політравму незалежно від статі, вікута 

інших чинників підлягають терміновій госпіталізації. 

Пріоритетнимзавданням бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є 

транспортування пацієнтів в центр (відділення), де можливе 

наданняспеціалізованої медичної допомоги. 

2. Під час транспортування необхідно забезпечити моніторингстану 

пацієнта, проведення лікувальних заходів та готовність до 

проведенняреанімаційних заходів. 

3. Транспортування здійснюється на транспортній дошці (ношах)після 

стабілізації стану пацієнта, або визначення оптимізованого 

термінудогоспітального етапу, у відділення екстреної (невідкладної) 

медичноїдопомоги багатопрофільної лікарні, або минаючи вказане 

відділення,безпосередньо до відділення інтенсивної терапії, реанімаційне 

відділення,операційний блок, де має проводитись екстрена спеціалізована 

медичнадопомога. 

Індикатори якості медичної допомоги: 

1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу 

наданнямедичної допомоги при політравмі і доступність його 

медичнимпрацівникам. 



2. Відсоток лікарів та фельдшерів з медицини невідкладних станів,що 

проходили підготовку на короткотривалих курсах з надання 

екстреноїмедичної допомоги постраждалим з політравмою. 

 

 

Локальний протокол надання медичної допомогипри термічних та 

хімічних опіках. 

Опік – ушкодження тканин, що виникло від місцевого 

термічного(теплового), хімічного, електричного або радіаційного впливу. 

Найбільшчастими бувають термічні опіки, отримані в результаті впливу 

високихтемператур – (полум’я, гаряча пара, киплячі рідини, розпечений 

метал). 

Ступені опіків: 

I ст.: на пошкодженій ділянці є почервоніння, припухлість,відчувається 

печія.Уражаються тільки поверхневі шари шкіри. 

II ст.: на шкірі з’являються пухирі, наповнені жовтуватою 

рідиною(пухирі), сильний біль. (II-А ст. – пошкоджується лише епідерміс, II-

Б ст. –пошкоджуються більш глибокі шари дерми). 

IІI ст.: омертвіння шкіри (поява струпа). 

IV ст.: обвуглювання тканин до кісток. 

Площу опіків на догоспітальному етапі найчастіше визначають за 

«правилом долоні» (у дорослої людини площа долоні становить 1% площі 

шкіри) або за «правилом дев’ятки» (голова та шия — 9 %; верхні кінцівки — 

по 9 %; стегна — по 9 %; гомілки та стопи — по 9 %; груди — 9 %; живіт — 

9 %; спина — 9 %; поперек і сідниці — 9 %; промежина — 1%). 

Тяжкість ураження при опіку визначається залежно від глибини 

ураження і від площі одночасно. Крім порушення цілісності шкірних 

покривів, великі опіки супроводжуються загальними явищами, такими, як 

шок, токсемія, ураження нервової та судинної системи, втрата плазми 

крові.При поширених опіках (більше 10% у дорослих та понад 5-6 % у дітей 

та осіб похилого віку) розвивається опікова хвороба, що обов’язково в перші 

години після травми супроводжується опіковим шоком. Останній 

характеризується гіповолемічною та циркуляторною недостатністю, 

зумовленою втратою плазми. 

Диспетчеру оперативно-диспетчерської служби Центру ЕМД та 

МК: 

Обов’язково: 

Прийняти виклик і діяти відповідно до алгоритму дій диспетчера. 

Бажано: надати поради абоненту: 

• забезпечте припинення дії термічного та хімічного агенту; 

• до прибуття бригади ЕМД забезпечте постійне промивання місця 

опіку холодною водою; 

• не застосовуйте мазі, креми та інші засоби, які містять жири; 

• не залишайте пацієнта без нагляду. 

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога. Негайно 



усунути джерело опіку: погасити палаючий одяг будь-якими 

можливимиспособами (облити людину водою, загорнути його в ковдру, 

укласти його на спину, щоб полум’я не поширювалося до голови), зняти або 

зрізати тліючий одяг (не можна насильно видаляти матерію, якщо вона вже 

прилипла до обпеченої шкіри). За можливості бажано остудити обпечену 

поверхню холодною проточною водою протягом 10-15 хв. Пов’язки 

накладають при важких опіках (більше 10% поверхні). Не можна 

застосовувати лід для місцевого охолодження, забарвлені антисептики, 

мазеві та ватно-марлеві пов’язки. Обережно зняти з потерпілого ювелірні 

вироби. Забороняється зрізання або проколювання цілих пухирів, що 

утворилися на шкірі. 

Діагностична програма. Збір скарг та анамнезу, клінічний огляд 

(особлива увага: визначення площі опіку та його глибини, порушення 

периферичного кровообігу, огляд очних яблук при хімічних опіках обличчя, 

огляд носових ходів при ураженнях продуктами горіння), вимірювання АТ, 

визначення частоти пульсу та частоти дихання. 

Обов’язкові дані анамнезу : чинник опіку, прийняті до приїзду бригади 

ЕМД міри. 

Обов'язкові дані клінічного огляду: положення пацієнта, колір шкіри, 

стан свідомості, характеристика пульсу, АТ, площа та ступінь ураження, 

супутні травми та захворювання, перелік уражених ділянок тіла. 

Лікувальна програма. 

При термічному опіку I-IIА ст. без пошкодження цілісності шкірних 

покривів можливе місцеве застосування – Пантенолу (спрей). При значних 

ураженнях шкіри до проведення первинної хірургічної обробки ушкоджених 

поверхонь будь-які мазеві пов’язки протипоказані. 

Пункція або катетеризація периферійної вени та відновлення 

зниженого рівня ОЦК. При наданні допомоги на догоспітальному етапі 

застосовують 

внутрішньовенно винятково кристалоїди у вигляді осмолярних 

розчинів, спочатку максимально швидко до рівня систолічного АТ вище 90 

мм рт.ст., в подальшому – крапельне введення. Внутрішньовенно наркотичні 

та нестероїдні аналгетичні препарати. 

за допомогою наркотичних анальгетиків (морфін, омнопон, промедол). 

Анальгін має ефект лише при незначних площах опіків. В комплексі 

протишокової терапії можливо застосування глюкокортикоїдів. 

При агональному стані і клінічній смерті: базова серцево-легенева 

реанімація. 

При термоінгаляційних ураженнях необхідна підтримуюча 

оксигенотерапія для забезпечення сатурації крові киснем. 

Особливості ведення хворих із хімічними опіками: 

Деякі речовини при промиванні водою вступають у хімічну реакцію 

звиділенням тепла, що спричинює додатковий термічний опік 

(негашеневапно, триетилалюмій, сульфатна кислота); тому ці речовини 

видаляють 



механічним шляхом сухою ганчіркою. 

Деякі антидотами для промивання ушкоджених поверхонь: 

При опіках фенолом (карболова кислота) – промивання етиловим 

спиртом. 

При опіках плавиковою (фторидною) кислотою – промивання 

препаратами кальцію та магнію. 

При опіках сполуками хрому – промивання 1% розчин тіосульфату 

натрію. 

При опіках фосфором – негайно занурити ушкоджену частину у воду 

івидалити шматочки фосфору пінцетом. 

Опіки очей. 

При термічному опіку ока: промивання ока прохолодною проточною 

водою із наступним закапуванням розчином очного антисептика (10-30% 

розчин сульфацила натрію (альбуциду), 0,25% розчину левоміцетину. 

Хімічні опіки очей: промивання ока прохолодною проточною водою, із 

наступним закапуванням нейтралізуючим розчином: при опіку лугом – 2% 

розчин борної кислоти або вода, злегка підкисленою оцтом; при опіку 

кислотою очі промивають дуже слабким (2%) содовим розчином. Після цього 

слід закапати очі розчином очного антисептика (10-30% розчин сульфацила 

натрію (альбуциду), 0,25% розчину левоміцетину. 

При опіках стравоходу: промивання шлунка через зонд водою. 

Промивання ефективне протягом перших 6 годин після опіку. У 

неясних 

випадках показане рясне питво. 

Госпіталізація. 

Показання для госпіталізації. 

Опіки І ступеня >5-7% поверхні тіла у дорослих; опіки І ступеня до >3-

4% поверхні тіла у дітей. Госпіталізація проводиться до опікового 

Центру,при опіках очей – до очного відділення (травми ока), опіки ЛОР-

органів – до ЛОР відділення, при опіках стравоходу та шлунку госпіталізація 

проводиться в чергове хірургічне відділення. 

Індикатори якості медичної допомоги: 

1. Наявність у структурному підрозділі локального протоколу надання 

медичної допомоги при термічних та хімічних опіках і доступність його 

медичним працівникам. 

2. Відсоток пацієнтів з опіками, яким на догоспітальному етапі 

розпочата, при наявності показів, адекватна інфузійна терапія. 

3. Відсоток повторних викликів. 

 

Травматичний шок 
Безпосередньою причиною травматичного шоку є механічна травма, 

яка викликає подразнення рецепторного апарату. Кількість і ступінь 

ушкодження рефлексогенних зон визначають особливості функціональних 

розладів при травматичному шоку. Переважна більшість вчених поділяє 

думку М.І. Пирогова, І.П. Павлова та інших дослідників про те, що основною 



причиною травматичного шоку є механічна травма, яка викликає 

подразнення рецепторного апарату. 

Умовами, які сприяють розвиткові шоку, є фізична і нервово-психічна 

перевтома, охолодження, перегрівання, недокрів'я, виснаження, що виникли 

внаслідок холоду і хвороб, страх, іонізуюче випромінювання тощо. 

Найістотніше значення для розуміння патогенезу шоку мають такі 

теорії: токсемії, крово- і плазмовтрати, недостатньої або неадекватної реакції 

ендокринних залоз і рефлекторна теорія шоку. 

Теорія токсемії. У 1919 р. відомий вчений Кеню спостерігав розвиток 

тяжкого шоку у потерпілого після вивільнення його кінцівки з-під завалу. 

Кеню вважає, що шок був викликаний токсичними продуктами, які 

утворилися в здавленій кінцівці і після вивільнення її проникли у кров. 

Подальше вивчення показало, що синдром стиснення кінцівки 

відрізняється від травматичного шоку раптовим настанням недостатності 

нирок. 

При патолого-анатомічному дослідженні у потерпілих спостерігається 

жирове переродження печінки, некрози звивистих канальців нирок, які 

наповнені м'язовим пігментом і білковими масами. 

При травматичному шоку таких змін немає, до того у перші години 

після травми виявити токсичні речовини в крові не вдається. Отже, 

інтоксикація не є первинним фактором виникнення шоку, хоча пізніше, з 

розвитком тяжкого стану, вона очевидно, може спостерігатися (інтоксикація 

продуктами тканинного розпаду, продуктами порушення обміну білків, 

жирів і вуглеводів, а також бактеріальними токсинами). 

Деякі зарубіжні автори. (Блелок, Фріман, Парсон, Фемістер та ін.) у 30-

х рр. ХХ ст. пояснювали виникнення шоку первинним зменшенням маси 

циркулюючої крові, викликаним крововтратою через рану і плазмовтратою у 

тканинах через підвищення проникності судинних стінок. 

Проте шок спостерігається і без крововтрати. У розвитку гіпотонії 

провідне значення належить патологічному депонуванню крові, пояснити яке 

можна порушенням рефлекторної регуляції кровообігу і спазмом судин. 

Безперечно, що крововтрата і виникаюча пізніше плазмовтрата погіршують 

перебіг шоку. 

Судинно-рухова теорія. Згідно з цією теорією, яку висунув Крайль, 

шок розвивається внаслідок рефлекторного паралічу судин і накопичення 

крові у венозній системі. Однак параліч судин є лише однією з ланок у 

ланцюгу патологічних явищ, які відбуваються під впливом 

нервоворефлекторних процесів і змін в корі головного мозку. 

Ендокринна теорія. Дехто із зарубіжних авторів порушення життєвих 

функцій організму пов'язує з первинним розладом гормональних функцій. 

Так, травматичний шок, за Сельє, характеризується виснаженням і 

недостатністю кори надниркових залоз. Але автор не акцентує увагу у 

випадках розвитку шоку на нервову систему і зміну функції інших систем 

організму, що робить його теорію "стресу” недостатньою. 



Рефлекторна теорія. Вже достатньо доказаною є нервово-рефлекторна 

теорія шоку. У багатьох дослідженнях вітчизняних, а останнім часом і 

зарубіжних авторів наголошено на рефлекторному розвитку шоку. 

Наприклад, шок вдається викликати у тварин подразненням сідничного нерва 

без ушкодження інших тканин. 

Травматичний шок при глибокому наркозі з гальмуванням нервової 

системи майже ніколи не настає у тварин в експерименті, а у людей під час 

операції; шок не виникає при травмі кінцівки, наперед денервової, або після 

проведення новокаїнової циркулярної блокади. 

У тварин з перехресним кровообігом кінцівок після подразнення 

сідничного нерва шок розвивається лише у тому випадку, коли цей нерв 

травмовано. Отже, посилений потік імпульсів, що утворюються на місці 

травми, є провідним фактором у розвитку еректильного і торпідного шоку. В 

еректильній фазі виникає розлите збудження нервової системи, яке 

супроводжується руховою реакцією, посиленим кровообігом, задишкою з 

підвищенням обміну речовин і функції ендокринної системи. У розвитку 

торпідної фази шоку істотне значення має зміна периферійного кровообігу. 

Відбувається спазм дрібних судин, депонування крові, зменшення маси 

циркулюючої крові та гіпоксія органів і тканин. Наростає порушення функції 

мозку, серця, печінки і кишківника. Підвищується проникність судин, 

плазмовтрата і об'єм циркулюючої крові дедалі зменшується. Більша частина 

змін функцій в еректильній фазі шоку має пристосувальний характер і під 

впливом цих реакцій функції організму можуть нормалізуватися. Але при 

тяжкій травмі нервової системи під впливом зростаючої гіпоксії виникають 

значні зміни головного мозку, серцевого м'язу, печінки, ендокринних залоз та 

інших органів, які призводять до гальмування та виснаження нервової 

системи і розвитку торпідної фази шоку. Пристосувальними реакціями при 

шоку є такі: гальмування в еферентній ланці нервової системи і кори мозку, 

рефлекторний перерозподіл крові, розширення судин мозку і серця, 

посилення дихання, тахікардія, підвищення гормонів надниркових залоз і 

помірне гальмування підкіркових центрів. До патологічних явищ шоку 

відносять: глибоке гальмування життєво важливих центрів, виснаження 

нервової системи, пригнічення діяльності серця, патологічне депонування 

крові та підвищення проникності судин, кисневе голодування, розлад обміну 

і посилені реакції щитовидної та ниркових залоз. 

Зазначені зміни тісно пов'язані між собою. З розвитком травматичного 

шоку, поряд з основною, провідною ланкою, виникають порочні коло-

причинно-наслідкові зв'язки. Так, первині зміни нервової системи стають 

причиною гострої судинної і дихальної недостатності, внаслідок чого 

розвивається гіпоксемія та гіпоксія органів і тканин, гіпоксія головного мозку 

посилює зміни функції нервової системи, тобто замикає порочне коло. 

Порушення тканинного обміну, гормональної функції, гіпотонія судин і 

плазмовтрата у свою чергу посилюють зміни, що сталися в центральній 

нервовій системі. 



Тяжкість шоку залежить від локалізації, обсягу травми, а також від 

ряду факторів, які погіршують перебіг шоку. До таких факторів належать 

охолодження, виснаження, крововтрата, втома, безсоння, психічна травма і т. 

ін. 

Стосовно обсягу травми, то слід наголосити, що, чим більша кількість 

нервових рецепторів зазнає ушкодження, тим важче протікає шок Так, 

відомо, що шок частіше виникає при травмі живота, стегон і грудей, де є 

значні рефлексогенні зони. 

Розвиток шоку залежить також від опору організму і своєчасно вжитих 

лікувальних протишокових заходів. 

Клініка травматичного шоку. Як уже було вказано, розрізняють 

еректильну і торпідну фази травматичного шоку. 

Еректильна фаза шоку коротка, тривалість її вимірюється хвилинами 

(10-30 хв.), рідше – кількома годинами. 

Торпідна фаза шоку триває протягом кількох годин, а іноді добу і 

більше. 

Клінічні ознаки еректильної фази характеризуються руховим і мовним 

збудженням при збереженні свідомості. Хворий скаржиться на різкий біль і 

вимагає від оточуючих негайної допомоги. При огляді – обличчя і слизові 

оболонки або різко гіперемійовані від напруження, або вже вкрились різкою 

блідістю і холодним потом. Погляд насторожений, голос глухий, фрази 

уривчасті. Помітно підвищуються шкірні і сухожильні рефлекси, 

відмічається загальна гіперестезія. Зіниці розширені, реакція їх на світло 

помітно прискорена. Пульс іноді сповільнений, напружений. Артеріальний 

тиск нормальний або трохи підвищений: максимальний –150-190 мм. рт. ст., 

а мінімальний – 100 мм. рт. ст. Венозний тиск нормальний або трохи 

знижений. Чим різкіше виражене збудження в еректильній фазі, тим тяжчим 

є перебіг торпідної фази шоку. М.І. Пирогов, характеризуючи клініку 

еректильного шоку, зазначав: "Якщо сильний зойк і стогін чути від 

пораненого, в якого змінилися риси обличчя, що зробилося довшим і 

судорожно скривленим, блідим, посинілим і розпухлим від крику, якщо у 

нього простежується напружений і прискорений пульс, дихання коротке й 

часте, то хоч би яке було його ушкодження, треба поспішити на термінову 

допомогу”. 

Торпідна фаза шоку характеризується загальним тяжким станом і 

пригніченням майже всіх функцій потерпілого організму. 

Хворий звичайно не висловлює скарг внаслідок загальмованості 

психіки і депресії. Його шкірні покриви і слизові оболонки блідо-сірого 

кольору. Обличчя вкрите липким потом, кінцівки холодні, пульс частий, 

слабкого наповнення, артеріальний і венозний тиск знижений, підшкірні вени 

зменшені, температура тіла знижена, дихання прискорене й ослаблене. 

Класичний опис торпідного шоку дав М.І. Пирогов: "З відірваною 

ногою або рукою лежить такий закляклий на перев'язочному пункті 

нерухомо. Він не кричить і не галасує, не скаржиться, до всього байдужий, 

нічого не вимагає, тіло холодне, обличчя бліде, як у трупа, погляд нерухомий 



і звернений у далину, пульс як нитка, ледь відчутний під пальцем і з частими 

перебоями. На запитання закляклий або зовсім не відповідає, або тільки сам 

собі пошепки, дихання теж ледь помітне. Рана і шкіра майже зовсім 

нечутливі, але коли великий нерв, що звисає з рани, буде чим-небудь 

подразнений, то хворий самим лише легким скороченням лицьових мускулів 

виявляє ознаки чуття. Іноді цей стан минає через кілька годин від вживання 

збудливих засобів, іноді ж він триває до самої смерті. 

Описана клінічна картина шоку є характерною. При достатній 

мобілізації резервних сил організму, а також при відповідному лікуванні 

розвиток шоку можна спинити; при вичерпанні захисних сил організму 

перебіг шоку стає ще тяжчим. Зважаючи на динаміку функціональних змін, 

шок за важкістю перебігу поділяється на три ступеня. 

Перший ступінь шоку характеризується відносно задовільним 

загальним станом. Свідомість збережена, але відмічається легка 

загальмованість, дихання трохи прискорене, пульс – 90-100 ударів за 

хвилину, артеріальний тиск – 100/60 мм. рт. ст., рефлекси знижені, скелетна 

мускулатура розслаблена. 

Перший ступінь шоку спостерігається у осіб з відкритим переломом 

кісток гомілки, стегна, при травмі органів черевної і грудної порожнини та 

інших ушкодженнях середньої тяжкості. 

Другий ступінь шоку супроводжується тяжким загальним станом. 

Свідомість збережена, але загальмована. Шкіра і слизові покриви бліді, 

вкриті холодним потом, дихання прискорене, неглибоке, голос тихий, мова 

сповільнена, температура тіла знижена, пульс – 120-130 ударів за хвилину, 

артеріальний тиск – 80/55 мм.рт. ст. 

Другий ступінь шоку відмічається при переломах кісток тазу, 

трубчастих кісток, множинному переломі ребер і при відриві або 

розтрощенні кінцівок. 

Шок третього ступеня також характеризується тяжким загальним 

станом. Свідомість у потерпілого збережена, але буває й помутнілою, на 

запитання він або зовсім не відповідає, або відповідає дуже повільно, 

пошепки. Пульс дорівнює 130-140 ударів за хвилину, нитковидний, 

артеріальний тиск – 70/40 мм. рт. ст. Шкіра і слизові оболонки блідо-сірі, 

іноді з ціанотичним відтінком. Кінцівки холодні, температура знижена, 

відмічається загальна загальмованість. 

Шок третього ступеня спостерігається при відриві стегон, 

проникаючому пораненні тазу, черевної і грудної порожнини з ушкодженням 

тканин. У хворих при шоку третього ступеня може настати раптове різке 

погіршення стану. Пульс зникає, дихання припиняється, артеріальний тиск 

падає до 50-40 мм. рт. ст. і потім зовсім не відчувається. Слід підкреслити, 

що нормалізація артеріального тиску ще не вказує на відновлення 

периферичного кровообігу. Але коли зігріваються ноги (без застосування 

грілки), то як правило, відновлюється й периферичний кровообіг. 

Зниження рівня венозного тиску і тахікардія є ранніми ознаками шоку. 



При комбінованій травмі голови і тулуба шок маскується комоційно-

контузійним синдромом. У таких потерпілих спостерігається не падіння, а 

підвищення артеріального тиску, відсутність свідомості, виникнення 

брадикардії. Шок при ушкодженні грудної клітки супроводжується серцево-

легеневими порушеннями, пов'язаними з пневмотораксом, крововтратою і 

подразненням блукаючого нерва. У хворого різко виражені задишка, ціаноз. 

Затяжний і тяжкий перебіг шоку буває також при переломі хребта. 

Притравмі живота, шок може поєднуватися з ознаками порушення цілісності 

внутрішніх органів, кровотечею і перитонітом. 

Перша медична допомога при травматичному шоку багато в чому 

залежить, від організації лікувального процесу на всіх етапах евакуації 

потерпілого: на місці події, в машині швидкої допомоги і в стаціонарі. 

На місці, де сталася травма, потерпілого необхідно звільнити від дії 

травмуючого агента, зупинити зовнішню кровотечу джгутом, зігріти його 

теплим одягом, дати гарячий чай або каву, а в разі потреби зробити 

іммобілізацію імпровізованою шиною пораненої кінцівки і за показаннями 

провести штучне дихання "рот у рот` або "рот у ніс”. 

Першу медичну допомогу надають лікарі пунктів охорони здоров'я, 

медпунктів, поліклінік і, найчастіше, лікарі швидкої допомоги. За 

показаннями лікарі швидкої допомоги повинні зробити інтубацію для 

штучного дихання, артеріальне переливання крові, ввести протишокові 

розчини, накласти затискач на поранену судину, ввести знеболюючі та 

серцеві засоби. 

Лікування травматичного шоку провадиться комплексно. Зважаючи на 

патогенез шоку, застосовуються лікувальні засоби, спрямовані на 

нормалізацію функцій нервової системи, кровообігу, зовнішнього дихання, 

обміну речовин і на ліквідацію ендокринних порушень. Оскільки розвиток 

шоку проходить по-різному з переважанням гемодінамічних порушень, 

дихальних розладів або змін інших функцій організму, – лікувальні заходи 

проводяться комплексно з акцентом на ліквідацію провідних розладів. 

Для лікування травматичного шоку в стаціонарі виділяється 5 

напрямків: 

 Терапія для безпечних пошкоджень. Перші життєзабезпечуючі 

заходи носять, як правило, тимчасовий характер (транспортна іммобілізація, 

накладення джгута і пов'язки), що здійснюються безпосередньо на місці 

події. 

 Переривання імпульсації (протибольова терапія). Досягається 

при поєднанні трьох методів: 

o місцевої блокади; 

o іммобілізацією; 

o використання нейролептичних засобів і аналгетиків. 

 Нормалізація реологічних властивостей крові. Досягається за 

рахунок введення кристалоїдних розчинів. 

 Корекція метаболізму. Медичне лікування починається з 

усунення респіраторного ацидозу та гіпоксії за допомогою інгаляції киснем. 



Можна зробити штучну вентиляцію легенів. Крім того, внутрішньовенно з 

допомогою інфузійного насоса вводяться розчини глюкози з інсуліном, 

натрію бікарбонату, магнію і кальцію. 

 Профілактика шоку. Передбачає сестринський догляд, відповідне 

лікування гострої дихальної недостатності (синдром шокової легені), змін з 

боку міокарда та печінки, гострої ниркової недостатності (синдром шокової 

нирки). 

Перша допомога при травматичному шоці 

Надання долікарської допомоги здатне врятувати життя людині, яка 

отримала травму. Якщо вчасно не провести ряд комплексних заходів, то у 

потерпілого може наступити смерть від больового шоку. Невідкладна 

допомога при травмах і травматичному шоці передбачає дотримання такого 

алгоритму дій: 

1. Тимчасова зупинка кровотечі за допомогою джгута, тугої 

пов'язки і звільнення від травмуючого агента – це долікарська, перша 

допомога при больовому шоці. 

2. Відновна терапія для прохідності дихальних шляхів (видалення 

сторонніх тіл). 

3. Знеболювання (Новалгин, Анальгін), у разі переломів - 

іммобілізація. 

4. Попередження переохолодження. 

5. Забезпечення потерпілого рясним питвом (за винятком втрати 

свідомості і травм черевної порожнини). 

Транспортування в найближчу клініку 

 

Лекція 7. Завдання та зміст військово-польової терапії. 

Характеристика ядерної зброї. Радіаційні ураження 
Гостра променева хвороба (ГПХ). Клінічна картина ГПХ І– ІV 

ступенів. 

Рання діагностика ГПХ. Перша медична допомога ураженим. 

Комбіновані радіаційні ураження. Профілактика радіаційних уражень. 

Прилади радіаційної розвідки та дози метричного контролю. 

 

В умовах сучасної війни одномоментність виникнення масових 

санітарних втрат створює труднощі в організації терапевтичної допомоги. 

Змінюється структура санітарних втрат, значно збільшується питома вага 

бойової терапевтичної патології та комбінованих уражень. Військово – 

польова терапія – це клінічна дисципліна, що вивчає питання етіології, 

патогенезу, клініки, діагностики, профілактики і лікування захворювань 

терапевтичного профілю, що виникають у воєнний час при застосуванні 

бойових засобів ураження або пов’язаних із діяльністю військ в 

екстремальних умовах мирного часу.  

Ці ураження й захворювання класифікуються на бойову терапевтичну 

патологію і терапевтичну патологію екстремальних ситуацій мирного часу.  



Основними завданнями ВПТ є: • Розробка, удосконалення, 

запровадження в практику раціональних організаційних форм надання 

терапевтичної допомоги ураженим, хворим, пораненим у різних умовах 

бойової діяльності військ; • Вивчення етіології, патогенезу, клініки 

захворювань,зумовлених впливом на організм засобів масового ураження ( 

ядерної, хімічної видів зброї), розробка методів діагностики, профілактики та 

лікування; • Вивчення особливостей виникнення, клінічного перебігу та 

лікування соматичних захворювань в умовах бойової діяльності військ; • 

Удосконалення методів діагностики, профілактики і лікування захворювань 

внутрішніх органів у поранених, контужених, обпечених та при 

політравматичних ураженнях; • Вивчення захворювань пов’язаних з впливом 

на організм військових несприятливих факторів військової праці ( 

електромагнітних хвиль, компонентів ракетних палив, іонізуючої радіації); • 

Розробка питань військово – лікарської експертизи та реабілітації хворих і 

уражених.  

Перша медична допомога ураженим терапевтичного профілю 

складається із застосуванням індивідуальних засобів захисту - прийом 

радіозахисного засобу, введення антидоту за допомогою шприц – тюбика, 

надягання протигазу, проведення часткової санітарної обробки, проведення 

штучного дихання. Ця елементарна симптоматична допомога надається в 

порядку само і взаємодопомоги, а також стрільцями – санітарами, 

санітарними інструкторами. Долікарська допомога ураженим і хворим 

терапевтичного профілю надається фельдшером МПБ, з використанням 

медичного майна.  

Заходи різноманітні: • Введення антидотів, протиблювотних і серцево – 

судинних засобів; • Промивання очей, шлунка ( без зонда); Проведення 

штучного дихання, інгаляція кисню; Часткова санітарна обробка. - 14 - В 

умовах сучасної війни радіаційні ураження склади муть значну частину 

санітарних втрат. Вони виникатимуть як у момент ядерного вибуху і на сліді 

радіоактивної хмари. Вражаючими факторами ядерного вибуху є ударна 

хвиля, світлове випромінювання і іонізуюча радіація. Тому радіаційні 

ураження будуть зустрічатися як у чистому вигляді, так і , особливо, у 

поєднанні з травмами та опіками. Радіаційні ураження класифікуються : • За 

видом іонізуючого випромінювання ( альфа, гамма, бета, нейтронне, 

рентгенівське), а також за його енергією та дозою; • За локалізацією джерела 

( зовнішне, внутрішне, змішане); • За розподілом дози в організмі людини ( 

рівномірне, нерівномірне, місцеве); • За тривалістю випромінювання ( 

короткочасне, довготривале).  

Гостра променева хвороба розвивається при одноразовому, повторному 

або тривалому ( від кількох годин до 1-3 доби) зовнішньому гамма і 

нейтронному опромінюванні всього тіла або більшої частини його в дозі, яка 

перевищує 1 грей ( 100 рад). Це захворювання характеризується 

періодичністю перебігу і полісиндромністю клінічних прояв, серед яких 

головними є симптоми ураження системи кровотворення, кишечника, 

серцево –судинної і нервової систем. Після опромінення дозою від 1 до 10 



грей виникає кістково – мозкова форма, при вищих дозах – кишкова, 

судинно- токсемічна, церебральна форми. ГПХ має ступені тяжкості від дози 

: • 1- 2-грея – Іст.; • 2- 4 грея – ІІст.; • 4- 6 грея – ІІІ ст.; 6 - 10 грей – ІУ ст. 

При ціх ступенях і сучасному лікуванні можливість виживання є, при більше 

10 грей – виживання неможливе.  

Характерною рисою кістково – мозкової форми ГПХ є фазність 

розвитку її основних симптомів. Виділяють 5 періодів, 4 ступені тяжкості. 

Періоди мають місце при будь – якому ступені тяжкості.  

Але вони найхарактерніші для уражень ІІ та ІІІ ст. Періоди ГПХ : • 

Початковий або період загальної первинної реакції на опромінювання; • 

Прихований або період уявного клінічного благополуччя; • Період розпалу 

хвороби або виражених клінічних проявів; • Період наслідків; Період 

віддалених наслідків.  

Період загальної первинної реакції на опромінювання (ЗПР) – через 

короткий термін ( хвилини, години) після опромінювання. Симптоми: 

нудота, блювання, пронос, непритомність, слабкість,головний біль, 

підвищення температури тіла, лімфоцитопенія, нейтрофільний лейкоцитоз, 

зміни шкіри, слизових оболонок в місцях найбільшого опромінювання. Біль в 

епігастрії, відсутність або одноразова блювота через 2 години після 

опромінювання і пізніше свідчать про легкий період. Тоді як нестримна 

виснажлива - 15 - блювота що виникає через 20 хвилин – вказує на вкрай 

тяжкий період.  

Спрага, сухість в роті, млявість, сонливість, пригнічення, субфебрильна 

температура характерні для другого і третього періодів. Запаморочення, 

температура 39 градусів, - розвиток тяжкого та вкрай тяжкого періоду. Має 

діагностичне значення м’язова слабкість - від легкої при 1- 2 гр. до вираженої 

( зниження фізичної активності) при дозах понад 4 грея. Велике значення для 

оцінки тяжкості у фазі ЗПР приділяється показникам крові: з’являється 

нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, лімфоцитопенія до 

ретикулоцитозу.  

Надійний об’єктивний показник: первинна еритема шкіри і слизових 

оболонок, у вкрай тяжких випадків – іктеричність склер. Тривалість цього 

періоду від кількох годину легких випадках, до 2 і більше днів при тяжких 

формах. Прихований період ГПХ характеризується відносно задовільним 

станом. При легких ураженнях явища симптомів ЗПР зникають, а при вкрай 

тяжких – на симптоми ЗПР нашаровуються симптоми періоду розпалу 

хвороби. В цьому періоді з’являються ознаки прогресуючих порушень 

функціонального стану нервової, ендокринної систем, змін крові, 

дистонічних і обмінних розладів. Водночас може бути загальна слабкість, 

пітливість, періодичний головний біль, нестійкість настрою, розладу сну, 

знищення апетиту, диспепсичні розлади.  

Тривалість при легких – 3 -4 тижні, при вкрай тяжких – він може бути 

відсутнім. Період розпалу ГПХ починається з погіршення загального стану, 

виявляються ознаки прогресуючого розладу кровотворення і обміну речовин, 

приєднається інфекційні ускладнення, у тяжких випадках – сепсис, 



кровоточивість, порушення сну, апетиту, різка загальна слабкість, адинамія, 

головний біль, запаморочення, серцебиття, біль у ділянці серця, постійно 

підвищена температура або гектична лихоманка з ознобом і проливним 

потом, пульс прискорений, серце розширюється в розмірах, тони глухі, над 

верхівкою – систолічний шум, приєднається бронхіт, пневмонія, глосит, 

стоматит, тонзиліт, ентероколіт.  

Через різку болючість слизової ясен і біль при ковтанні хворий не може 

істи. Пітливість, висока температура, проноси приводять до зневоднення 

організму і розладу електролітичного гомеостазу.  

Кровоточивість з’являється спочатку на слизових оболонках рота,потім 

на шкірі – стегна, гомілки, передпліччя, живота,із носа, кишкові кровотечі, 

гематурія. Волосся випадає на голові, пахових ділянках і на тулубі. У тяжких 

випадках виникає панцитопенія, лейкоцити, тромбоцити знижуються. 

Прогресує анемія, кістковий мозок спустошується. Період розпалу триває від 

2 до 4 тижнів. Далі наступає тривалий період одужання.  

Період одужання - період наслідків: покрашення кровотворення – 

позитивна прогностична ознака. У крові з’являються мієлобласти, 

промієлоцити, мієлоцити, ретикулоцити, через 1 – 3 доби збільшується 

кількість лейкоцитів, тромбоцитів,відновлюється кількість гранулоцитів. З 

відновленням функції кісткового мозку нормалізується температура тіла, 

зникають ознаки кровоточивості нормалізується функція нервової системи. 

Період одужання хворих з кістково – мозковою формою ГПХ І – ІІ ст. 

завершується до 3 – 4 місяців.  

Тривалішого лікування потребують ІІІ – ІУ ст. Період віддалених 

наслідків – помірна лейкопенія, тромбоцитопенія, антено – - 16 - 

вегетативний синдром, розвиток катаракти, виникнення 

лейкозів,новоутворень, погіршується якість життя. Перша і долікарська 

допомога: евакуація уражених із осередку, часткова санітарна обробка 

витрушування обмундирування, обливання водою відкритих частин тіла), 

прийняття з АІ протиблювотного і радіозахисних засобів, одягання 

протигазу, респіраторів. Всіх уражених на МПБ поділяють на 2 групи: • 

Тяжкоуражені, евакуація в першу чергу; • Легкоуражені, евакуація в другу 

чергу  

Долікарська допомога : • При нудоті – повторно приймають 

протиблювотний засіб; • Негайна евакуація із зони ураження; • При 

необхідності перебування на місцевості з високим рівнем радіації – 

повторний прийом через 4 – 6 годин після першого прийому – радіозахисний 

засіб; • Ліквідація проявів загальної променевої реакції –блювота що виникла 

– діметпрамід 1мл 2% в/м або аміназин 2мл 2,5% в/м, або атропін 1 мл 0,1% 

п/ш; • Беззондове промивання шлунку з наступним прийомом адсорбентів; • 

При комбінованих ураженнях – знеболювання та антибіотики; • При 

психомоторному збудженні, фобіях – 1-2 табл.фенозепама, оксилідину, 

фенібуту або сібазону; При серцево – судинної недостатності – кордіамін 2мл 

п/ш, кофеїн 1мл 20% п/ш. Комбіновані радіаційні ураження (КРУ), що 

виникають під впливом іонізуючого випромінювання та інших факторів 



ядерної чи неядерної зброї. Найчастіше виникають гострі променеві 

ураження з опіками та механічними травмами. У клінічному перебігу КРУ 

виділяють періоди: • Гострий період первинних реакцій на променеві та не 

променеві травми; • Період переважання непроменевих компонентів; • 

Період переважання променевих компонентів; • Період відновлення. КРУ 

розділяються : за складом етіологічних факторів, за ступенем тяжкості 

уражень, потребою в медичної допомозі й прогнозу. Для КРУ характерно 4 

ступеня тяжкості: • І легкий – доза радіації до 2 грей, травми легкі, опіки І, 

ІІ,ІІІ-А. • ІІ середній – доза до 3 грей, травми середній тяжкості, опіки до 10% 

поверхневі, 5% - ІІІ-Б,ІУ ст.; • ІІІ тяжкий – доза до 4 грей, травми тяжкі,опіки 

всіх ступенів понад 10% поверхні тіла; • ІУ вкрай тяжкмй – доза понад 4 

грей, травми тяжкі, опіки більше 10% поверхні тіла. Від зброї масового 

ураження виділяють такі ураження : радіаційно – механічні (РМУ); - 17 - 

радіаційно – термічні (РТУ); радіаційно – механо – термічні (РМТУ).  

Перша медична допомога: боротьба з асфіксією, одягання протигазу, 

тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі, накладання асептичної пов’язки на 

рану або опікову поверхню, іммобілізація при переломах, ушкодженнях 

суглобів, введення знеболювального засобу (шприц – тюбик з АІ), при 

блювоті – протиблювотний засіб (диметкарб), прийом антибіотиків 

(доксициклін), винесення потерпілих з поля бою або осередку ураження. 

Заходи долікарської допомоги : • Боротьба з асфіксією ( рот до рота, рот в 

ніс, використання трубки ДТ, киснева інгаляція, введення дихальних 

аналептиків); • Зупинка кровотечі або контроль за станом раніше 

накладеного джгута, пов’язок; • Накладання асептичних пов’язок, 

оклюзійних пов’язок або контроль; • Іммобілізація кінцівок стандартними 

шинами; • Введення серцевих та знеболювальних засобів; • Прийом 

всередину антибіотиків; • Введення протиблювотних засобів ( диметкарб, 

етаперазин по 1 – 2 табл., атропіну сульфату 1 мл п/ш, аміназин 20 – 50мг, 

аерон – 1 -2 табл.); Зігрівання потерпілих, які перебувають у щоці; • 

Евакуація потерпілих. Бойові отруйні речовини (БОР) об’єднаються у 3 

групи: • ОР смертельної дії ( ФОР, іприт); • ОР, які тимчасово виводять із 

строю ( психохімічні); ОР, які короткочасно виводять із строю ( подразливі 

та сльозоточиві). За дією класифікуються : • Нервово – паралітичної дії ( 

зарин, зоман, УІ – гази); • Шкірнонаривної дії ( іприт,люїзит); • 

Загальнотоксичної дії ( синильна кислота, хлороціан); • Задушливої дії ( 

фосген, хлор, дифосген); • Психоміметичної дії ( БІ –зет); • Сльозоточивої та 

подразливої дії ( адамсит,дифенілхлорарсин, хлорацетофенон, 

бромбензилціанід). 

 Розрізняють стійкі та нестійкі ОР. Нестійкі ОР – термін дії від 

декількох хвилин до 1 – 2 години, застосовують в паро побідному та 

аерозольному стані. Стійкі ОР – використовують в аерозольному, крапельно 

– рідинному стані, а також у вигляді спеціальних згущених рецептур. 

Тривалість дії від кількох годин до багатьох тижнів або місяців. ОР нервово – 

паралітичної дії: основним механізмом дії є порушення діяльності НС З 

наступним розладом функції дихання, серцевої діяльності, порушенням зору 



і розвитком судом і паралічів. Біомеханізм зводиться до пригнічення 

ферменту холін - 18 - естерази, що контролює обмін ацетилхоліну, зо 

допомогою якого по холінергічних нервах здійснюється передача нервових 

імпульсів. При пригніченні активності холінестерази в організмі 

накопичується ацетилхолін, що призводить до перезбудження ЦНС і 

парасимпатичної нервової системи.  

Перший симптом ураження ФОР – стійкий міоз ( звуження зіниць). 

Першу медичну допомогу ( у порядку само і взаємодопомоги) надають з 

метою : профілактики ураження ФОР, припинення потрапляння в організм, 

максимально раннього початку лікування отруєння. • Одягання протигазу; • 

Обробка шкіри, одягу вмістом ІПП; • Введення антидоту в/м із шприц – 

тюбику з червоним ковпачком ( афін або бутаксим). На шляху руху 

зараженої хмари особовий склад приймає по 2 табл. П -6 за командою 

командира за 30 хвилин до початку роботи в зоні зараження; Евакуація 

потерпілих в МПБ для надання долікарської допомоги.  

Долікарська допомога : • Повторне введення антидоту ( афін або 

бутаксим); при зупинки дихання – ШВЛ; • При відсутності афіну або 

бутаксим можна дати 2 табл. тарену; Повторна часткова санітарна обробка 

шкіри, одягу з ІПП; • Евакуація на відкритому транспорті в МПП. ОР 

загальноотруйної дії – синильна кислота, хлороціан, які викликають швидкий 

розвиток клініки отруєнні і смерть від паралічу дихального центру. Синильна 

кислота з’єднуючись із тривалентним залізом дихальних ферментів, блокує 

дихання і призводить до розвитку кисневого голодування, зміни газового 

складу крові, розладу функцій ЦНС, кровообігу та інших органів. Клінічні 

форми : блискавична і сповільна. При блискавичній формі смерть наступає в 

перші хвилини після зупинки дихання.  

Сповільна форма – чітко через три ступені тяжкості : легка, середня, 

важка. Діагноз ставиться на ознаках : запах гіркого міндалю у видихуваному 

повітрі, червонувате забарвлення шкіри, слизових оболонок, розширені 

зіниці, екзофтальм. Перша медична допомога : • Одягання протигазу; • 

Використання антидоту – пропіл нітрит або амілнітрит, який застосовують 

інгаляційно ( ампулу роздавлюють під маскою протигазу). Долікарська 

допомога : • Введення судинних і дихальних аналептиків ( кордіамін або 

камфора, лобелін або цитітон); • Введення 1мл 20% розчину анти ціаніду в/м; 

• Евакуація в МПП. ОР шкірнонаривної дії - іприт, люїзит. Потрапляє в 

організм через дихання та шкіру, викликає місцеві ураження шкіри і органів - 

19 - дихання. Характерною особливістю іприту є відсутність у момент впливі 

суб’єктивних ознак ураження. Прихований період дії на шкіру 13 – 15 годин, 

на очі та дихання – 2 – 4 години. Іприт – масляниста рідина з запахом 

«гірчичний газ», в 5,5 разів тяжче повітря, погано розчиняється у воді, 

руйнується речовинами, які містять хлор.  

Перша медична допомога – одягання протигазу; обробка шкіри із ІПП; 

часткова санітарна обробка одягу; у випадках вживання зараженої іжи або 

води беззондове промивання шлунку; при зупинки дихання – ШВЛ; 

евакуація в МПБ. Долікарська допомога : часткова санітарна обробка; 



промивання очей 2% розчином соди; беззондове промивання шлунку, 

активоване вугілля всередину; при ураженні люїзитом – введення антидоту – 

унітіол ; п/ш камфора, кофеїн. ОР задушливої дії – фосген, діфосген, 

хлорпікрин, викликають ураження тільки інгаляційним шляхом. Фосген – 

безбарвний газ з неприємним запахом « прілого сіна і гнилих яблук». 

Першими ознаками є: неприємний смак у роті; подразнення очей; кашель, 

ядуха, біль в епігастрії, блювота, рефлекторна зупинка дихання. Це ознаки 

періоду благополуччя, який триває 2 – 8 годин.  

Потім настає період розпалу отруєння : задишка з виділенням великої 

кількості пінистої, інколи з кров’ю, мокроти до 1 – 1,5 л. Набряк легень 

розвивається до кінця 1 – 2 доби. Шкірні покриви ціанотична, попелясте – 

сірого кольору, згущення крові, підвищення температури тіла, зниження АТ, 

ниткоподібний пульс, смерть від паралічу дихального центру. Перша 

допомога: одягання протигазу, вдихання протидимної суміші, евакуація із 

зони зараження, промивання очей, полоскання рота водою із фляги, у 

випадку зупинки дихання – ШВЛ. Долікарська допомога : при подразненні 

очей і ВДШ – промивання очей 2% розчином соди, вдихання протидимної 

суміші, кисню протягом 5 – 10 хвилин, зігрівання, спокій, п/ш кофеїн, 

кордіамін, евакуація в госпіталь на будь – якому транспорті у зв’язку із 

загрозою розвитку набряку легень. ОР психоміметичної дії – похідні 

гліколевої (БІ-зет) та лізергінової (ДЛК) кислот, використовуються у вигляді 

димів та отрути для зараження води і продовольства.  

В організм потрапляють інгаляційно та ШКТ, прибудь – якому шляху 

виникає однакова клініка. БІ – зет проникає у мозок і вже через 2,5 хвилини 

досягає максимальної концентрації в більшості структур мозку. Ознаки 

отруєння : 1 – 4 години – тахікардія, запаморочення, порушення мови і ходи, 

блювота, сухість в роті,затуманення зору, сплутаність свідомості. 4 – 12 

годин – неспроможність адекватно реагувати на зовнішні подразники або 

пересуватися, порушення пам’яті, зорові, акустичні й тактильні галюцинації , 

коливання настрою від ейфорії до депресії. 12 – 96 годин – посилення 

активності, безладно непередбачувана поведінка, поступове повернення до 

нормального стану, протягом 1 – 3 тижнів – астенічний стан, розвиток 

амнезії.  

Перша допомога : вилучення зброї, одягання протигазу, часткова 

санітарна обробка за допомогою ІПП, при збудженні – промедол, винос із 

осередку. Долікарська допомога : введення 1 – 2 мл трифтазин, промедолу, 

кордіаміну, фіксація до нош та евакуація під наглядом супровідника до МПП. 

ОР сльозоточивої та подразливої дії: діють на нервові закінчення слизових - 

20 - оболонок дихальних шляхів, кон’юнктиви очей і викликають відчуття 

печії і болю. ОР подразливої дії – адамсит і дифенілхлорарсин. ОР 

сльозоточивої дії – хлорацетофенон і бромбензилціанід. Клініка розвивається 

з перших хвилин контакту – подразнення в носі та зіві, біль за 

грудиною,головний біль, біль у яснах, діляні вух, виділення із носу, сухий 

болючий кашель, чхання, слинотеча, нудота, блювання, біль у животі. Перша 

допомога : одягання протигазу, вдихання фіциліну під маску, за межами зони 



– промивання очей і полоскання порожнини рота, носоглотки водою, при 

болях – промедол із АІ п/ш. Долікарська допомога : повторне вдихання 

фіциліну, промивання очей 2% розчином соди. Не дозволяється протирати 

очі руками. Обмундирування потрібно механічно очистити ще до зняття 

протигазу. Мазі в очі не рекомендується. 

 

Лекція 8. Особливості хімічної зброї. Характеристика осередку 

хімічного зараження. Ураження бойовими отруйними речовинами 
Клінічна картина уражень різними типами отруйних речовин. Надання 

першої медичної допомоги ураженим. Введення антидоту за допомогою 

шприц-тюбика. 

Надягання протигазу і шолому для поранених у голову на пораненого в 

зараженій зоні. Проведення часткового санітарного оброблення за 

допомогою ІПП-8 (ІПП-9, ІПП-10). Способи проведення штучного дихання в 

зараженій атмосфері, в зараженій атмосфері. Киснева інгаляція за допомогою 

інгалятора КІ-4. Штучна вентиляція легень за допомогою ДП-10. Вирішення 

ситуаційних завдань з діагностики уражень отруйними речовинами та 

надання першої медичної допомоги ураженим. 

 

Хімічна зброя: визначення і основні характеристики 
Під хімічною зброєю розуміють отруйні речовини та засоби їх 

використання. 

У якості засобів застосування можуть бути використані бойові частини 

різних типів ракет, авіаційні бомби та виливні пристрої, артилерійські 

снаряди і міни, хімічні фугаси і генератори аерозолів. 

Отруйні речовини по формі застосування можна розділити на хімічну 

зброю і сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). 

Хімічна зброя – один із видів ЗМУ, дія якої ґрунтується на 

використанні бойових токсичних хімічних речовин. 

До них відносяться: 

 – отруйні речовини; 

 – токсини; 

 – фітотоксиканти. 

Бойові ОР – це хімічні речовини, які при бойовому застосуванні або 

при аварії можуть заражати незахищених людей і тварин, а також заражати 

повітря, місцевість, споруди, воду, різні предмети, матеріали, що робить їх 

непридатними для користування і небезпечними при дотику з ними. 

Хімічна зброя має здатність вибіркової дії – уражає людей і тварин без 

знищення (пошкодження) матеріальних цінностей. Результатом ураження 

можуть бути важкі екологічні і генетичні наслідки. 

Екологічні наслідки впливу хімічної зброї – дія на тварини, рослини, 

ґрунт, воду, повітря, яка призводить до критичного стану навколишнього 

середовища і небезпечно для існування людей. 

Генетичні наслідки пов'язані з порушенням апарату спадковості 

людей і тварин, що може негативно позначатися на наступних поколіннях. 



Окремі спроби використовувати хімічні засоби були в багатьох війнах. 

Перша світова війна. 22.04.1915 року німецькі війська в районі Іпра 

(Бельгія) провели газобалонну атаку. Загинуло 6 тис. та ушкоджено 15 тис. 

чол. За Першу світову війну загальна кількість уражених склала 1 млн. 300 

тис. осіб. 

Після Першої світової війни під тиском громадської думки у 1925 році 

в Женеві представники 37 держав підписали "Протокол про заборону 

застосування на війні задушливих, ядучих або інших подібних газів і 

бактеріологічних засобів". 
Потім до нього приєднались більшість держав світу. 

Проте деякі держави проігнорували це. Так, у 1935-1936 pp. Італія у 

війні з Ефіопією провела 19 хімічних атак, у 1937-1943 pp. Японія проти 

Китаю застосовувала хімічні та бактеріальні засоби. 

Під час війни в Кореї і В'єтнамі американці застосовували хімічну 

зброю у великих масштабах. Тільки у В'єтнамі використано більше 100 тис. т 

хімічних речовин і постраждали майже 2 млн. осіб та знищена рослинність на 

360 тис. га і 0,5 млн. га лісів. 

Класифікація отруйних речовин (ОР) і їх характеристика 

Основою хімічної зброї є отруйні речовини (ОР) (рис. 5.3). 

 1. За тактичним призначенням: 

o – смертельні; 

o – тимчасової дії; 

o – подразнюючі; 

o – навчальні. 

 2. За фізіологічною дією: 

o – нервово-паралітичні (зарин, зоман, V-гази, VX (Ві-ікс); 

o – шкірно-наривні (іприт); 

o – загально отруйні (синильна кислота, хлорциан); 

o – задушливі (фосген, дифосген); 

o – психохімічні (BZ (Бі-зет), LSD); 

o – подразливі (CS (Сі-Ес), хлорацетофенон, адамсит). 

 3. За швидкістю ураження: 

o – швидкодіючі (декілька хвилин); 

o – повільно діючі (через деякий час) – VX, фосген, іприт, BZ. 

 4. За тривалістю дії: 

o – стійкі – уражаюча дія зберігається кілька годин або діб (VX, 

зоман, іприт); 

o – нестійкі – уражаюча дія зберігається кілька десятків хвилин 

після їх примінення. 



 
Рис. 5.3. Класифікація ОР 
Основною характеристикою ОР є токсичність, яка вимірюється у 

токсодозах. 

Токсичність – це здатність виявляти уражаючу дію на організм, 

викликаючи певний ефект ураження – місцеве або загальне. 

Для кількісної оцінки токсичності ОР і токсинів застосовується такий 

показник – як токсодоза. 

Токсодоза – це кількість ОР (доза), яка спричиняє певний результат 

(токсичний ефект) – до загибелі або виходу зі строю. 

Токсодоза, що відповідає певному ефекту ураження відповідає: 

 – при інгаляційних ураженнях – величині Ct (С – середня 

концентрація ОР у повітрі, t – час перебування людини чи тварини в 

зараженому повітрі); 

 – при шкірно-разорбтивних ураженнях – масі рідкої ОР, яка 

спричиняє певний ефект ураження при попаданні на шкіру. 

Для характеристики токсичності OP, що впливає на людину через 

органи дихання, застосовують такі токсодози: 

 – середня смертельна інгаляційна токсодоза LCt50 (L – від лат. 

letalis – смертельний) призводить до смерті 50% уражених; 

 – середня уражаюча інгаляційна токсодоза ICt50 ((І – від англ., 

incapacitating – небоєздатний) виводить зі строю 50% уражених; 



 – середня порогова PCt50 (Р – від англ, primary – початковий) 

викликає початкові симптоми ураження у 50% уражених. 

Інгаляційні токсодози вимірюють у грамах (міліграмах) за хвилину 

(секунду) на кубічний метр або літр (гхв/м3, мг-с/м3, мг-хв/л). 

Ступінь токсичності ОР шкірно-резорбтивної дії оцінюється токсичною 

дозою LD50. Ue середня смертельна токсодоза, яку вимірюють у міліграмах 

на людину (мг/люд) або в міліграмах на кілограм маси людини (мг/кг). 

Ураження людей ОР може відбуватися: 

 – при безпосередньому контакті з ОР; 

 – при вдиханні; 

 – при попаданні на відкриті місця тіла і слизові оболонки; 

 – при контакті з зараженим ґрунтом чи предметами; 

 – при вживані заражених продуктів та води. 

За токсичною дією на людину: 

Нервово-паралітичні ОР (ФОР) 

Зарин: бойовий стан – пар. Запаху немає. Рідина без кольору. Легко 

сорбується пористими матеріалами (одежею, деревом, цеглою, бетоном), 

вбирається у пофарбовані поверхні і гумовотехнічні вироби. Це створює 

небезпеку отруєння людей, які вийшли із зараженої зони. 

Перші ознаки ураження – міоз і затруднене дихання – при 

концентрації у повітрі 0,0005 мг/л через 2 хв. 

При важкому ступені отруєння (0,30-0,5LD50) виникає міоз, 

слиновиділення, пітливість, спазми судин, бронхів, легенів і серцевого м'яза. 

Зявляються задишка, важке дихання, біль у грудях, загальна слабкість, 

блювота, втрата координації рухів, виникають короткочасні судоми. 

LCt50 – 0,1 мг-хв/л. LD50 – 24 мг/кг. 

Антидоти: атропин, афін, будаксим. 

Захист – протигаз і захисний одяг. 

При потраплянні на шкіру рідкого зарину застосувати ІПП: обробка 

через 2 хв. після попадання на шкіру гарантує безпеку у 80% випадків, а 

через 10 хв. – вже практично не ефективно. 

Зоман: прозора рідина із запахом камфори. Обмежено розчиняється у 

воді, але вона вже буде непридатною для вживання, але легко розчиняється в 

органічних розчинниках. При температурі 80°С перетворюється у 

склоподібну масу. Дія подібна зарину, але більш токсична. 

LCt50 = 0,05 мг•хв/л., LD50 = 0,1 г/люд. 

Засоби захисту прийнятні такі ж, як і для зарину. 

Ві-ікс – масляниста безкольорова рідина, без запаху, розчиняється 

погано у воді, але добре в органічних розчинниках. 

Легко проникає в пористі матеріали, тканини, рослини, що затрудняє 

його дегазацію. 

Захист – протигаз і захисний одяг. 

LCt50 = 0,01 мг•хв/л., LD50 = 1,46 г/люд. 

Дегазація буде ефективною, якщо її провести протягом 5 хв. після 

контакту з OR 



Ознаки ураження: міоз, світлобоязнь, ускладнення дихання, біль у 

грудях, блювота, судороги, загибель від параліча ЦНС. 

Антидоти: атропин, афин, морфін, тарен. 

Із сільськогосподарських тварин найбільш чутливими до ОР цієї групи 

є велика рогата худоба, менш чутливі коні, вівці, свині, собаки, кролі. 

Перша допомога тваринам – швидке змивання ОР з поверхні тіла 1-2% 

розчином лугу, 10% розчином аміаку або водою і вводять також уротропін, 

фосфолітин, атропін і пентасфен. Для зняття міозу – в очі закапують по 1-2 

краплі 1% розчину атропіну. 

Шкірно-наривні ОР 

Іприт: масляниста рідина, важча від води. Колір – від брунатного до 

безбарвного з запахом часнику або гірчиці. Бойовий стан – краплі. 

Розчиняється погано у воді, але добре в органічних розчинниках, паливі і 

мастильних матеріалах, інших ОР. 

Має прихований період. Через 2-6 год після попадання на шкіру 

з'являється почервоніння, свербіння, печіння, утворюються маленькі пухирці, 

які потім зливаються у великі, лопаються і виникають виразки, які довго не 

загоюються (1-2 місяці). 

LD50 = 5 г/люд., LCi50 = 1,3 мг•хв/л. 

Симптоми ураження очей: почервоніння, припухлість, світлобоязнь, 

відчуття піску в очах, різка болючість, сльозотеча. 

Резорбуючись зі шкіри, іприт розподіляється кров'ю по всіх органах, 

концентруючись переважно в легенях, печінці, і частково у центральній 

нервовій системі. 

Потрапляння іприту інгаляційним шляхом призводить до абсцесу 

легень. 

Перша допомога – промити очі, рот, ніс і горло 2% розчином харчової 

соди. 

Захист – протигаз і захисний одяг. 

Антидоти: немає. Треба негайно (протягом 5-15 хв.) видалити іприт зі 

шкіри. 

Загальноотруйні ОР 

Синильна кислота (HCN) – безбарвна рідина із запахом гіркого 

мигдалю, необмежено розчиняється у воді. Нестійка ОР (влітку декілька 

хвилин). 

Бойовий стан – пар. LCiS0 – 2 мгхв/л. 

Ознаки ураження: гіркота та металевий присмак у роті, нудота, 

задишка, головний біль, судоми. Смерть від паралічу серця внаслідок 

кисневого голоду. 

Захист – протигаз і захисний одяг. Дегазація – провітрювання. 

Антидоти: амілнітрит, пропілнітрит (дихати), внутрівенно – додатково 

– 25% розчин тіосульфату натрію, діоксіацетон або розчин глюкози. 

Синильну кислоту, яка потрапила на шкіру, змивають 2% розчином 

соди або водою з милом. 



Задушливі ОР 

Фосген (СОСІ) – газ з запахом гнилих яблук або горілого сіна. Тричі 

важчий за повітря. Має прихований період, погано розчиняється у воді, але 

добре в органічних розчинниках. 

Тривалість дії фосгену влітку – до ЗО хв, взимку – до 3 год. Це нестійка 

ОР заражає тільки атмосферу. 

Ознаки ураження: подразнення очей і слизових оболонок, загальна 

слабкість, спричиняє набряк легенів. Після виходу із зони зараження ознаки 

отруєння зникають. Але через 4-5 годин починається кашель, посиніння 

кінчиків пальців рук і ніг, губ, вух, задишка, температура до 39°С, загибель 

протягом 2 діб від набряку легень. 

LСао = 3,1 мг•хв/л. 

Захист – протигаз. Швидка евакуація із зони, зігрівання тіла, гарячий 

чай, молоко або кава. 

Антидоти: немає. Лікування – тільки у стаціонарі. 

Дегазація – провітрювання. 

Психохімічні (психотропні) ОР 

Бі-зет, ЛСД, Ес-ен. На озброєні тільки Бі-зет. Це безбарвний 

кристалічний порошок, без запаху, не розчиняється у воді, але добре – в 

органічних розчинниках. Бойовий стан – аерозоль (дим). Має прихований 

період. LCi50 = 0,11 мг хв/л. 

Бі-зет уражає людину через органи дихання і шлунково-кишковий 

тракт. 

Ознаки ураження: через 0,5-1 годину після ураження – почервоніння 

шкіри, розширення зіниць, загальна слабкість, пригнічений стан, порушення 

контакту з оточенням, втрата орієнтування у часі і просторі, галюцинації, 

психомоторне збудження чередується із нерухомістю. Тривалість такого 

стану від декількох годин до доби. 

Антидоти: немає. 

Захист – протигаз. Дегазація – провітрювання. 

Подразливі ОР 

Хлорацетофенон – це безбарвна кристалічна речовина, погано 

розчиняється у воді, але добре в органічних розчинниках. Використовується 

у виді аерозолів, розчинів і в сумішах з іншими ОР, має слабкий запах 

черемхи. 

Ознаки ураження: подразнення верхніх дихальних шляхів, опіки 

шкіри, печіння і біль в очах і грудях, сльозотеча, блювота, нежить, кашель. 

Після закінчення дії ОР ці ознаки поступово проходять. 

Захист – протигаз. Дегазація – провітрювання. 

Адамсит – кристалічна речовина темно-зеленого кольору, не 

розчиняється у воді, але добре в органічних розчинниках. Використовується 

у виді аерозолів. 

Дегазація – провітрювання, але довго – мало леткий. 

Ознаки ураження: чихания, кашель, підвищене виділення слизу з 

носа, печіння та біль у грудях. 



Захист – протигаз. Швидка евакуація із зони і під маску ввести 

відкриту ампулу з протидимною сумішшю. 

Сі-ес – безкольорова тверда речовина. Використовується у виді 

аерозолів. 

Ознаки ураження: чихания, кашель, сильна сльозотеча, виділення з 

носа, важке дихання. По дії сильніший хлорацетофенона. 

Захист – протигаз і захисний одяг. Дегазація – провітрювання. 

Різновидом хімічної зброї є бінарні хімічні боєприпаси. Це 

означає "складається з двох частий". Це нові сполуки. Компоненти такі 

самі (слабо або нетоксичні), що при змішувані їх утворилася високотоксична 

речовина. 

Змішування їх і реакція між ними відбувається після застосування 

боєприпасу (тобто, при руйнуванні перегородки, що їх розділяє). 

Це ускладнює контроль за їх виробництвом і є можливість їх 

накопичення. 

Таким чином, бінарні ОР – це новий, небезпечний різновид хімічної 

зброї, що розширює сферу її виробництва і збільшує можливість 

застосування у воєнних конфліктах. 

Фітотоксиканти, токсини 

Фітотоксини (пестициди) – це токсичні хімічні речовини, призначені 

для ураження різних видів рослинності. 

Застосовують у мирний час в сільському господарстві. 

Залежно від фізіологічної дії і призначення поділяються на: 

– гербіциди – органічні і неорганічні хімічні речовини, призначені для 

знищення бур'янів, трав'яної рослинності, злакових і овочевих культур. 

Як гербіциди можуть застосовуватись: 2,4-дихлорфеноксиоцтова 

кислота, 2,4,5-Т трихлорфеноксиоцтова кислота, паракват, дикват, піклорам, 

іоксинил, какодилова кислота. 

 – арборициди – органічні і неорганічні хімічні речовини, які 

застосовують для знищення кущів і дерев: 2,4-Д; 2,4,5-Т; 2,3,6-ТБ; сульфат 

амонію, паракват, дикват, далапон, тордон, фенурон. 

 – дефоліанти – органічні і неорганічні хімічні речовини, які 

застосовують для висушування і передчасного опадання листя: бутифос, 

ентодил, паракват, дикват, фолекс, 2,4-Д. 

 – десиканти – органічні і неорганічні хімічні речовини які 

застосовують для висушування листя і стебел сільськогосподарських 

культур: дининтрофенол, ендотал, хлорат магнію, пентахлорфенол, арсеніт 

натрію. 

Більшість цих препаратів широко використовуються у сільському 

господарстві для захисту врожаю, але у летальній дозі або для культури 

нестійкої до даної речовини – вони можуть знищувати всі посіви і рослини. 

На озброєнні деяких країн фітотоксиканти є як табельні. 

Так, в армії США є 3 основних рецептури: 



– оранжева – масляниста рідина темно-бурого кольору. Це натрієві або 

амінні солі, бутілові або октилові ефіри 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти 

або 2,4,5- трихлорфеноксиоцтової кислоти. Зберігається у ґрунті 2-3 місяці. 

Високотоксична суміш для людей і тварин – LD50= 0,001-0,0001 мг/кг. 

В уражених людей з'являються: млявість, сонливість, втрата апетиту, 

нудота, солодкий присмак у роті, сухість і печіння верхніх дихальних шляхів, 

блювота, пронос, ураження селезінки і кісткового мозку. 

Сильна токсична дія пояснюється присутністю в препараті 2,4,5-т 

сильної отруйної речовини – діоксину, що спричиняє генетичні зміни у 

людей і тварин. 

Уражає: цукрові буряки, горох, соняшник, помідори, виноград, 

бавовник. 

– біла – порошковидна суміш білого кольору, не горить і не 

розчиняється у маслах. Застосовується у вигляді водних розчинів з добавкою 

поверхнево-активних речовин. Основою цієї суміші є піклорам – 

високотоксична речовина для цукрових буряків, соняшнику, люцерни, 

пшениці, бавовни. Норма витрат 8-15 г/га. 

У людей і тварин – подразнення слизових оболонок, почервоніння 

обличчя, головний біль, крововиливи на слизових оболонках, підвищення 

артеріального тиску, судороги, цероз печінки, порушується обмін речовин. 

– синя – 40% водний розчин натрієвої солі какодилової кислоти (від 

грецького – какодил – вонючий) – містить до 54% миш'яку. Дуже чутливий 

до цієї суміші рис, летальна доза (какодилова кислота+хлорид натрію) 0,56 

кг/га. При дозі 50 кг/га відбувається стерилізація ґрунту. Багато років 

зберігається у навколишньому середовищі. 

У людей і тварин – пригнічує ферменти і окисні процеси в тканинах, 

спричиняє запалення дихальних шляхів, пронос, судороги, параліч, втрату 

зору і свідомості. На шкірі і слизових оболонках викликає біль і розвивається 

невроз. 

Токсини – це хімічні речовини рослинного, тваринного, чи мікробного 

походження, які мають токсичні властивості і можуть уражати організм 

людей і тварин. 

Основне призначення токсинів – це знищення або тимчасове 

виведення із строю людей, а також диверсії в тилу. 

Для досягнення однакового уражаючого ефекту необхідна бойова 

концентрація бутулінового токсину в 2 рази нижча, ніж концентрація Ві-ікс 

і у 6 разів – зарину. 

У бойових умовах для зараження приземного шару атмосфери токсини 

розпилюють у вигляді дрібнодисперсного аерозолю за допомогою 

авіагенераторів аерозолів, касет або боєголовок ракет. Заражаються великі 

площі. При витраті бутулінового токсину 5-6 кг/км2 утворюється хмара 

аерозолю глибиною до 6 км. На цій території буде знищено або виведено зі 

строю 60% людей, якщо заходи захисту не будуть вжиті протягом 1 хв. 

Уражаюча дія зберігається до 12 год. 

Залежно від походження всі токсини поділяють на три групи: 



 • фітотоксини – рослинного походження; 

 • зоотоксини – тваринного походження, які входять до складу 

отрути тварин; 

 • мікробні токсини – які виробляються мікроорганізмами і є 

причиною отруєнь і захворювань. 

Ботуліновий токсин (XR) – продукт життєдіяльності бактерій. Це 

сірий порошок без смаку і запаху, сильнодіюча отрута смертельної дії. 

Найбільша токсичність – при попаданні у кров і через рани LD50= 10-6 мг/кг, 

при інгаляції LCi50 = 2•10*5-5•10'5 мгхв/л, при аліментарному зараженні LD 

= 5•10'5-6•10-5 мг/кг. Ураження настає після прихованого періоду 2 год – 2 

доби, тривалість якого залежить від дози. 

Симптоми: сильна слабкість, нудота, блювота, запаморочення, двоїння 

в очах, погіршення зору, біль у шлунку, спрага. Через 1-10 діб настає смерть 

від паралічу серця і дихальних м'язів. 

Захист від токсину – протигази, респіратори, протипилові ватно-

тканинні маски, пов'язки. 

Лікування – симптоматичне – антитоксини разом з антибіотиками, 

пізніше додатково вводять судиннорозширюючі засоби, стимулятори 

серцевої діяльності і дихального центру. 

Стафілококовий ентеротоксин (PG) – продукується бактерією 

золотистий стафілокок. Попадає в організм через органи дихання, шлунково-

кишковий тракт і відкриті рани. Прихований період від 30 хв до 6 год 

залежно від дози і шляху надходження. 

Симптоми: посилена слинотеча, нудота, блювота, сильний біль у 

животі, слабкість, знижений кров'яний тиск і температура, кривавий пронос. 

Токсодоза LD = 4•10-4 мг/кг. Захист – протигаз, респіратор. 

Рицин – токсин рослинного походження (має найбільше воєнне 

значення). Це тверда порошкоподібна речовина без запаху. Може 

застосовуватись у вигляді дрібнодисперсного аерозолю. Одержують його з 

насіння рицини. За інгаляційною токсичністю подібний до зарину і зоману. 

При аліментарному ураженні LD50 = 0,3 мг/кг. 

Токсини тваринного походження продукуються деякими видами змій, а 

також окремими видами членистоногих (скорпіонами, павуками). Ці токсини 

можуть застосовуватись з диверсійною метою. 

Дезінфекція токсинів – водним розчином формальдегіду і окисно-

хлорними препаратами. 

Характеристика осередку хімічного ураження 
При поширенні у навколишньому середовищі отруйних речовин (ОР) 

або сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) утворюються зони хімічного 

зараження і осередки хімічного ураження. 

Зона хімічного зараження – це територія, яка безпосередньо 

перебуває під впливом хімічної зброї або сильнодіючих отруйних речовин і 

над якою поширилася заражена хмара з уражаючими концентраціями. 
Зона хімічного зараження, яка утворилася в результаті застосування 

ОР, включає зону безпосереднього застосування хімічної речовини і 



територію поширення хмари ОР і характеризується довжиною Д, 

шириною Ш і глибиною Г (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Схема зони хімічного зараження і осередку хімічного 

ураження: 1 – зона безпосереднього розливу ОР; 2 – зона поширення парів і 

аерозолів ОР 

Поширюючись за вітром, заражена хмара може уражати людей, тварин 

і рослин на значній відстані від безпосереднього місця потрапляння хімічних 

речовин у навколишнє середовище. 

Зона зараження характеризується типом ОР або СДОР, розмірами, 

розміщенням об'єкта господарювання або населеного пункту, ступенем 

зараженості і зміною цієї зараженості з часом. 

Заражене повітря затримується в населених пунктах, садах, лісах, 

високостеблевих сільськогосподарських культурах, у долинах та ярах. Тому 

при організації захисту населення це потрібно враховувати. 

Межі зони зараження визначаються пороговими токсичними дозами 

ОР або СДОР, які спричиняють початкові симптоми ураження і залежать від 

розмірів району застосування ОР чи розливу СДОР, метеорологічних умов, 

рельєфу місцевості, щільності забудови, наявності та характеристики лісових 

насаджень. 

У межах зони хімічного зараження утворюються осередки хімічного 

ураження. 

Осередок хімічного ураження – це територія, в межах якої є 

ураження людей, сільськогосподарських тварин і рослин. 
Ступінь зараження повітря в осередку хімічного зараження 

характеризується концентрацією, а місцевості – щільністю зараження і 

стійкістю. 

Концентрація – це кількість хімічної речовини в одиниці об'єму 

повітря. Вимірюється в мг/л повітря. Вона залежить від токсичності ОР. 

Щільність зараження – це кількість небезпечної хімічної речовини, 

яка припадає на одиницю площі. Вимірюється в г/м2 поверхні. 

Стійкість хімічної речовини на місцевості – це тривалість 

уражаючої дії на людей, тварин, рослин, ліси, які знаходяться на зараженій 

території. Стійкість визначається часом (хвилини, години, доби) до моменту, 



коли ця речовина перестає бути небезпечною для рослин і тварин, а люди 

можуть бути без засобів захисту. 

Стійкість залежить від температури повітря, атмосферних опадів, 

хімічних і фізичних властивостей речовин. 

Хімічні речовини, які перебувають у стані пари і туману, проявляють 

уражаючу дію до тих пір, поки їх концентрація не знизиться до безпечної, а в 

краплинно- рідинному стані зберігають свої уражаючі властивості значно 

довше: від кількох годин до кількох місяців. 

На стан хімічного осередку зараження і стійкість небезпечних хімічних 

речовин дуже впливають метеорологічні умови (температура, вітер, опади). 

Від температури залежить швидкість випаровування ОР із зараженої 

території. З підвищенням температури швидкість випаровування краплинно-

рідинних хімічних речовин збільшується і, відповідно, тривалість дії їх на 

місцевості зменшується. 

На процес розсіювання зараженої хмари дуже впливає стан 

вертикальної стійкості повітря, який характеризується ступенем 

вертикальної стійкості повітря. Є три ступені вертикальної стійкості 

атмосфери: інверсія, ізотермія і конвекція. 

Інверсія – це підвищення температури з висотою. Виникає в ясну літню 

ніч при слабкому вітрі (до 4 м/с). Так як холодний шар повітря знаходиться 

внизу, то створюються сприятливі умови для збереження високої 

концентрації СДОР та їх розповсюдження. 

Ізотермія – температура повітря однакова до висоти ЗО м. Виникає у 

похмуру погоду, а також при вітрі більше 4 м/с або як перехід від інверсії до 

конвекції і навпаки. Розповсюдження СДОР – менше за інверсію. 

Конвекція – температура повітря нижніх шарів вища верхніх і вони 

переміщуються по вертикалі. Хмара зараженого повітря швидко розсівається. 

Виникає у літній день при ясній погоді, коли швидкість вітру до 4 м/с. 

Швидкість вітру значно впливає на тривалість збереження і дальність 

поширення зараженого повітря. Сильний вітер (понад 6м/с) швидко розсіює 

заражену хмару і збільшує випаровування краплинно-рідинних хімічних 

речовин із зараженої ділянки. В результаті цього концентрація парів хімічної 

речовини в повітрі і тривалість дії ОР на ділянці і глибина уражаючої дії 

зменшуються. При слабому вітрі (до 4 м/с) і відсутності висхідних потоків 

повітря заражена хмара поширюється за вітром, зберігаючи уражаючі 

концентрації, на значну глибину (до кількох десятків кілометрів). 

 

Самостійна робота 

1. Способи розшуку поранених.  

2. Способи наближення до поранених на полі бою.  

3. Способи відтягування поранених і винесення їх з поля бою в укриття.  

4. Способи перенесення та перевезення потерпілих.  

5. Способи тимчасової зупинки зовнішньої кровотечі на полібою.  

6. Способи накладання асептичної пов’язки при пораненнях кінцівок, живота, 

грудної клітки.  



7. Тимчасова іммобілізація кінцівок з використанням пов’язок і підручних 

засобів. 

 8. Способи штучної вентиляції легенів.  

9. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Дітеріхса.  

10. Транспортна іммобілізація за допомогою шини Крамера.  

11. Транспортна іммобілізація за допомогою фанерної шини.  

12. Транспортна іммобілізація за допомогою пращі підборідної з пов’язкою 

головною.  

13. Клінічні ознаки шоку.  

14. Зміст заходів першої медичної допомоги при травматичному шоку на 

полі бою.  

15. Основні симптоми синдрому тривалого роздавлювання (стиснення) 

тканин (СТРТ).  

16. Зміст заходів першої медичної допомоги при синдромі тривалого 

роздавлювання (стиснення) тканин.  

 

Дати відповідь (письмово) на 2-3 питання (на вибір). 

Можно малювати схему. 

 

 
Тематика рефератів для виконання індивідуального завдання: 

Обрати одну з тем і написати реферат 
1. Розшук поранених на полі бою. 

2. Наближення до поранених на полі бою різними способами. 

3. Відтягування поранених на полі бою. 

4. Винесення поранених з полю бою одним санітаром за допомогою 

лямки медичної носильної. 

5. Винесення поранених з поля бою двома санітарами на руках та за 

допомогою нош і лямки медичної носильної. 

6. Позначення місць укриття поранених. 

7. Спинення артеріальної кровотечі методом пальцевого притискання 

артерії. 

8. Спинення кровотечі максимальним згинанням кінцівки. 

9. Спинення артеріальної кровотечі методом накладання гумового 

джгута. 

10. Спинення артеріальної кровотечі за допомогою поясного ременя. 

11. Зупинка кровотечі накладанням стисної пов’язки. 

12. Накладання першого закріплювального туру бинта. 

13. Накладання останнього фіксувального туру бинта. 

14. Накладання пов’язки на голову: 

 колової; зворотної; 

 “чепець”; 

 хрестоподібної на потилицю; 



 на одне око (монокулярної); на обидва ока (бінокулярної); 

 на одне вухо (“неаполітанська шапка”); 

 “вуздечка”; 

 виготовлення пращі; 

 пращоподібної на ніс; 

 пращоподібної на підборіддя; 

 “шапки Гіппократа”. 

15. Накладання пов’язок на кінцівки: 

 колової; 

 спіральної; 

 повзучої; 

 “лицарська рукавичка”; 

 зворотної на кисть; 

 хрестоподібної на променево-зап’ястковий та гомілково-стопний 

суглоби; 

 черепашачої; 

 колосоподібної на плечовий суглоб. 

16. Накладання пов’язки на тулуб: 

 Дезо; 

 хрестоподібної на плечові суглоби; 

 на одну молочну залозу; 

 на обидві молочні залози; 

 Вельпо; 

 за допомогою ППІ; 

 оклюзійної. 

17. Накладання косинки медичної. 

18. Іммобілізація підручними засобами при переломі: 

 передпліччя і плеча; 

 кісток кисті; 

 стегна; 

 гомілки і стопи. 

19. Накладання транспортної шини Крамера при переломі: 

 передпліччя; 

 плеча; 

 однієї з кісток гомілки; 

 двох кісток гомілки. 

20. Накладання транспортної шини Дітеріхса. 

21. Проведення транспортної іммобілізації при переломі ключиці. 

22. Проведення транспортної іммобілізації при ушкодженні кісток таза, 

хребта. 

23. Проведення транспортної іммобілізації при черепно-мозковій травмі. 

24. Невідкладна допомога при травматичному шоку. 

25. Візуальне визначення ступеня опіку. 

26. Визначення площі опіку за правилом дев’яток. 

27. Невідкладна допомога при опіках. 



28. Невідкладна допомога при синдромі тривалого здавлювання 

(стиснення). 

29. Невідкладна допомога при утопленні. 

30. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом. 

31. Усунення явищ асфіксії. 

32. Проведення штучного дихання способами “з рота до рота” та “з рота до 

носа”. 

33. Проведення непрямого масажу серця. 

34. Проведення ШВЛ за допомогою трубки  дихальної – ТД-1. 

35. Проведення ШВЛ за допомогою апарата ДП-10 на фантомі. 

36. Надягання протигазу на потерпілого. 

37. Подача кисню за допомогою інгаляторів  КІ-4. 

38. Проведення ШВЛ у зараженій зоні за допомогою апарата ДП-10. 

39. Застосування аптечки індивідуальної. 

40. Проведення часткового санітарного оброблення за допомогою 

індивідуального протихімічного пакета — ІПП-8. 

41. Введення антидоту за допомогою шприца-тюбика. 

 


