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Основи медичних знань і допомоги

Надання якісної та вчасної медичної
допомоги на полі бою – це шанс на 
виживання для пораненного!

Кожна поважаюча себе людина повинна 
вміти надати невідкладну домедичну
допомогу. Це надає впевненість, що і
тобі допоможуть у потрібний час. 

О.П.Іваніцький
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План

1. Зони надання допомоги пораненим в військово-

польових умовах

2.Транспортування пораненого в положенні лежачи 

за допомогою санітарної лямки

3.Транспортування пораненого в положенні стоячи 

двома особами

$ 24 Захист Вітчизни: Підручник для 10 кл. 2011. ст.160-163



Зони надання допомоги пораненим

в військово-польових умовах

червона зона    жовта зона зелена зона



«Червона зона» (англ. Care Under Fire )

Сектор прямого 

обстрілу зі

значним ризиком

отримання

кульового чи

іншого поранення



« Жовта зона» (англ. Tactical Field Care )

Сектор укриття– місце захищене відпрямого вогню противника 

елементами природного (пагорби, схили) чи штучного 

походження (стіни, будинки, захисні інженерні конструкції



Зелена зона» 

(англ. Tactical Evacuation Care)

Надання допомоги під час тактичної евакуації з поля 

бою в медичні заклади -мобільні польові госпіталі, 

військові чи цивільні шпиталі, спеціалізовані клініки



Відтягування пораненого на спині

Крок 1. Захопіть своєю рукою плече 

пораненого, що далі від Вас, та 

ногою – його гомілку. При цьому

щільно притуліться до 

пораненого

Крок 2. Різким рухом переверніться

разом із пораненим на спину



Відтягування пораненого на спині

Крок 3. Своєю правою рукою 

утримуйте лямку бронежилета 

пораненого та його зброю.

Дозволяє вести розсіяний

вогонь в бік ворога за допомогою

зброї пораненого

Крок 4. Транспортуйте

пораненого в сектор укриття, 

відштовхуючись від землі

правою ногою та лівою рукою 

або лівою ногою і правою 

рукою



Відтягування пораненого на спині

Крок 5.В безпосередній
близькості до укриття
Вас та пораненого може
затягнути за укріплення
ще один боєць, 
використовуючи для 
цього лямки Вашого
бронежилета.

У такому випадку Ви
повинні утримувати по-
раненого, не здійсню-
ючи жодних рухів.



Відтягування пораненого в положенні
стоячи

Лівою рукою захопити лямку 
бронежилетапораненого та підняти
його головний кінець на 15 градусів, 
правою рукою утримувати свою 
зброю, зігнути свої ноги в колінах. 
Транспортувати пораненого.

У тому випадку, коли інші бійці
можуть прикрити Вас вогнем, 
необхідно тягнути за обидві лямки 
бронежилета пораненого в 
напівзігнутому положення.



Відтягування пораненого в положенні
стоячи

Пораненого транспортують два бійці, 

тягнучи за лямки бронежилета, при 

цьому необхідно, за можливості, 

прикривати їх вогнем.

Варіант №2 У тому випадку, коли інші

бійці можуть прикрити Вас вогнем, 

необхідно тягнути за обидві лямки 

бронежилета пораненого в 

напівзігнутому положення



Відтягування пораненого в положенні
стоячи

Крок 2. Руками фіксувати його за пояс
Крок 3. Підняти пораненого і

транспортувати його в сектор укриття.

Недоліки: може викликати
посилення больових відчуттів у 
пораненого



Перенесення пораненого за допомогою 

лямки санітарної



Винесення пораненого на лямці санітарній, 

що складена "вісімкою" (1-й спосіб)



Винесення пораненого на лямці санітарній, 
що складена "вісімкою" (2-й спосіб)



Винесення пораненого ланкою санітарів-
носіїв на "замку" з чотирьох рук



Винесення пораненого ланкою санітарів-
носіїв на "замку" з трьох рук



Винесення пораненого ланкою санітарів-

носіїв на руках перед собою



Винесення пораненого ланкою санітарів-

носіїв за плечі та ноги



Винесення пораненого на ношах за 

допомогою лямок санітарних



Перенесення пораненого за допомогою 
плащ-намету, жердини та лямки санітарної



Дякую за увагу!


