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ІНТРАПРОФЕСІЙНА МЕДИЧНА КОМУНІКАЦІЯ 

М.І. ПИРОГОВА У ВИКЛИКАХ СЬОГОДЕННЯ  

 

Рощупкін А. А.  – студент групи ЛС-601 МІ СумДУ 

  

Кожна видатна постать в історії людства випереджає свій час. 

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург ХІХ ст.  впровадив ідеї, 

що визначили напрямки розвитку медицини ХХІ ст., зокрема галузі 

екстреної медичної допомоги. Доктор медицини був учасником 4-х 

воєн, у ході яких сформував основні засади військово-польової 

медицини та медичного сортування постраждалих. Отже, об’єктом 

нашого дослідження є інтрапрофесійне комунікативне поле М. 

Пирогова, його застосування у сучасних вимірах. 

Видатний учений і хірург називав війну травматичною епідемією, 

підкреслюючи безсумнівну схожість отриманих травм у великої 

кількості поранених. За таких надзвичайних умов М. Пирогов надавав 

великого значення організаційним аспектам медичної допомоги під 

час воєнних дій. Приїхавши 1854 р. до м. Севастополя, що був у 

ворожій облозі, розпочав свою діяльність не з впровадження швидких 

операцій та проведення хірургічних маніпуляцій, а з наведення порядку 

на перев'язувальних пунктах, і в першу чергу з організації медичного 

сортування. М.І. Пирогов писав: «Убедившись вскоре после моего 

прибытия в Севастополь, что простая распорядительность и 

порядок на перевязочном пункте гораздо важнее чисто врачебной 

деятельности, я сделал себе правилом: не приступать к операциям 

тотчас при переноске раненых на эти пункты, не терять времени на 

продолжительные пособия, а заняться неотлагательно их 

сортировкой» [1,c.214]. Медичне сортування (наукове поняття) – це 

розподіл постраждалих на певні групи за принципом потреби в 

однотипних лікувальних та евакуаційних заходах. За класифікацією 

М.І. Пирогова, всіх постраждалих за ступенем отриманих ушкоджень 

поділяють на: 

1. «Агонуючі» – вмираючі постраждалі, з ушкодженнями, 

несумісними з життям. У листах із Севастополя він писав: «Тут 

сначала выделяются отчаянные и безнадежные случаи... и тот час 

переходят к раненым, подающим надежду на излечение, на коих 

сосредоточивают все внимание» [2, c.182]. 
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2. «Невідкладна допомога» – негайне надання допомоги, при 

абсолютно невідкладних станах.  

3. «Термінова допомога» – може бути відтермінована на певний 

період часу і не призведе до летального результату.  

4. «Нетермінова допомога» означає, що допомога може бути 

відстрочена, поки вона надається постраждалим інших категорій [3; c. 

37-39].  Таким чином, долається ситуація, коли «желая помогать всем 

разом и без всякого порядка, перебегая от одного раненого к другому, 

врач теряет, наконец, голову, выбивается из сил и не помогает 

никому» [2].  

Сьогодні медичне сортування, за М. Пироговим, називають 

доктриною медицини надзвичайних ситуацій. Принагідно зауважуємо, 

що остання доповнюється також методикою боротьби з інфекціями, 

котрі виникають унаслідок поранень (збудники інфекцій мали назву у 

ті часи міазми), запропоновані також фундатором військово-польової 

хірургії, який наголошував: «…этот бич госпитальной хирургии с 

разными её спутниками (острогнойным отеком, злокачественной 

рожей, дифтеритом, раком и т.. п.). 

Отже, ця галузь медицині, інтрапрофесійна термінологія є 

обов’язковою для вивчення в усіх вищих медичних закладах [3, c 32]. 

2004 р. наукова спільнота заснувала Вищий європейський орден 

імені М. І. Пирогова за досягнення в галузі медицини. Майже 60 

найкращих лікарів стали його лауреатами. Інтрапрофесійна  

комунікація, закладена ученим-практиком, розширюється до викликів  
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