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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ БОЙОВОГО МЕДИКА

У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

1. Бойовиймедиквзводу(санітар-стрілець)єбойовоюодиницеювзводутадіє
у складі взводу. Бойовий медик розуміє бойову задачу взводу, спосіб її вирішення,
своє місце, завдання, порядок дій та пріоритети.

2. Бойовий медик є кваліфікованим піхотинцем, він розуміє та виконує
необхідні маневри, володіє всією зброєю взводу, залученими вогневими,
інженерними, спеціальними засобами та засобами зв’язку.

3. В медичному сенсі бойовий медик є, в першу чергу, кваліфікованим
бійцем-рятувальником, підготовленим за стандартом CLS, яким визначено обсяг
допомоги пораненим безпосередньо під вогнем супротивника. Бойовий медик
підготовлений за стандартом 68 W, яким визначено завдання, обсяги та порядок
медичного забезпечення бойової, службової та повсякденної діяльності взводу.

4. Бойовий медик займає сержантську посаду, він здатний, за
необхідності, командувати діями тактичної (бойової) групи, відділення, взводу.

5. Першим етапом підготовки бойового медика є загальновійськовий
«Курс молодого бійця» (КМБ), де він отримує необхідні для військовослужбовця
навички, зокрема з домедичної підготовки.

6. Наступним етапом підготовки є навчання на курсах бійця-
рятувальника за єдиним для Збройних Сил України стандартом CLS. Навчання на
курсах, крім безпосереднього оволодіння визначеними навичками, сприяє
виявленню потенціалу для подальшого розвитку як за командним, так і за
медичним напрямками подальшої служби.

7. Важливим етапом підготовки є розвиток командирського потенціалу,



який відбувається на лідерських курсах по підготовці командирів відділень. За
умови успішного засвоєння матеріалу курсів, військовослужбовцю присвоюється
первинне сержантське звання.

8. Сержанти, підготовлені за стандартом CLS, які виявили наявність
медичного та лідерського потенціалу, можуть бути направлені до Навчального
центру тактичної медицини для отримання кваліфікаційного рівня медика взводу
за стандартом 68 W.

9. Сержанти, підготовлені за стандартом 68 W, обіймають посади
бойових медиків взводів.

10. В плані кар’єрного зростання для бойового медика взводу наступною
посадою є посада старшого бойового медика роти. При наявності
інструкторського потенціалу, бойовий медик може обійняти посаду інструктора
навчального підрозділу (навчального центру).

11. При наявності високого рівня мотивації, знань та умінь в
загальновійськовій, фізичній та медичній підготовці бойовий медик може
розглядатись як кандидат до підрозділів спеціального призначення, де він може
пройти навчання за стандартом підготовки медика ССО.

12. Після завершення військової кар’єри медик 68 W може пройти
атестацію для отримання цивільного фаху «Екстрений медичний технік» або
інших цивільних (парамілітарних) спеціальностей.
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