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STRESZCZENIE: Definicja: śmiertelność – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce 

czasu z różnych powodów. Definiowana jako iloraz liczby przypadków zgonów z powodu określonej choroby lub zdarzenia (np. wypadek) 

do wszystkich zdiagnozowanych przypadków tej choroby lub zdarzenia w określonym czasie.  

W odniesieniu do działań wojennych mówimy o stratach sanitarnych. Sanitarne straty - straty obejmujące rannych i chorych w wyniku 

działań bojowych lub w czasie trwania działań. 
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1. Wstęp 

Obliczenie wielkości strat sanitarnych jest podstawą 

opracowania planu zabezpieczenia medycznego operacji. 

Wysokość strat sanitarnych zależy od rodzaju operacji, 

ilości i jakości stosowanych środków rażenia, warunków 

terenowych, wyszkolenia żołnierzy.  

Podczas I wojny światowej stosunek poległych do 

rannych wynosił 1 na 10rannych. 

 

Tabela1. Wskaźnik strat sanitarnych 

Wskaźnik strat sanitarnych wg ciężkości obrażeń  

(% ogólnej liczby) 

Rodzaj broni 

Stopień ciężkości 

lekko średnio ciężko 

jądrowa 30-35 30-35 35-40 

konwencjonalna 30 30 40 

chemiczna 30 25 45 

biologiczna 35 30 35 

 

Natomiast podczas II wojny światowej współczynnik – 

polegli do rannych – to już tylko 1/28. Z tych oficjalnych 

szacunków wynika, że w działaniach wojennych zginęło 

2,4% ogółu społeczności co stanowi w liczbach 

bezwzględnych 644 000 poległych. Porównując śmierć 

w obozach zniszczeń, w rezultacie pacyfikacji, egzekucji 

i likwidacji, śmierć w więzieniach, obozach, wskutek 

epidemii, wycieńczenia, złego obchodzenia się  poniosło 

5 384 000 ludzi co stanowi 19,8% ogółu społeczeństwa. 

Prowadząc analizę w sposób porównawczy, biorąc pod 

uwagę lata 1939-1945, na skutek działań wojennych i podczas 

okupacji spośród każdego 1000 obywateli Polski zginęło 220 

osób (dla porównania: USA – 2,9, Belgia – 7, Wielka 

Brytania – 8, Francja – 15, Holandia – 22, ZSRR – 116). 

To niesamowite, że choć człowiek konstruuje coraz 

skuteczniejsze środki pola walki, śmiertelność wśród 

żołnierzy spada. Podczas konfliktu koreańskiego (1950–

1953) ogólna śmiertelność rannych żołnierzy wynosiła już 

tylko 2,5 proc. Albo Wietnam. W tym konflikcie  

współczynniki kształtują się już na poziomie 2,3 proc. 

ogółu rannych.  

Straty zaangażowanych w konflikt w Wietnamie (1957–

1975) wszystkich stron były ogromne: 

– Wietnam Południowy - 196 863 zabitych i 502 tysiące 

rannych, 

– Stany Zjednoczone - 58 325 zabitych, 313 tysięcy 

rannych (w tym 153 311 z trwałymi uszkodzeniami 

ciała) i 2413 zaginionych, 

– Korea Południowa, Filipiny, Australia, Nowa 

Zelandia i Tajlandia łącznie - 5225 zabitych i około 

12 tysięcy rannych. Straty ludności cywilnej sięgały 

2 milionów zabitych. Spośród armii Wietnamu 

Północnego i Wietkongu około 900 tysięcy 

żołnierzy zostało zabitych, a spośród ludności 

cywilnej zginęło 65 tysięcy osób i 250 tysięcy 

zostało rannych (są to dane szacunkowe i niepełne). 

Wiąże się to bezpośrednio z rozwojem organizacji 

zabezpieczenia medycznego, z rozwojem techniki. 

W Wietnamie zaczęły latać śmigłowce jako wsparcie 

medyczne i ewakuacja medyczna. Skraca to czas 

dostarczenia rannego do placówki medycznej a więc do 

udzielenia pomocy medycznej kwalifikowanej, 

specjalistycznej zatem rośnie szansa na przeżycie.   

Współczesne pole walki to liczby ofiar śmiertelnych 

podawane w oficjalnych raportach są dokładne jeśli chodzi 

o śmiertelność wśród żołnierzy amerykańskich i żołnierzy 

koalicji w konflikcie Irackim i Afgańskim. I tak w Iraku 

zginęło od 2003 roku do 2016 (2016.10.04) 4826 żołnierzy. 

Natomiast w aktach przemocy wśród ludności cywilnej 

oficjalnie zginęło 183,855 osób. Różne organizacje 

podnoszą własne szacunki, które mówią nawet o2 

miljonach zabitych. Konflikt w Afganistanie 2001-2016 to 

3521 poległych żołnierzy w działaniach bojowych, przy 

czym 2385 amerykańskich żołnierzy, 455 brytyjskich i 40 

polskich (przy czym polskie źródła podają 45 – 5 to zgony 

z powodu zachorowań nie związanych z ranami bojowymi 

oraz to że uczestnictwo Polski w konflikcie Afgańskim 

datuje się od 22.03.2002 roku). W wybuchach IED zginęło 

w latach 2001 – 2016 żołnierzy 1402. W okresie listopad 

2001 do wrzesień 2012 rannych w działaniach bojowych 

zostało 17674 żołnierzy amerykańskich (12309 wojska 

lądowe, 339 marynarka wojenna, marines 4630 i siły 

powietrzne 396). 

Statystyka zgonów polskich żołnierzy przedstawia się 

porównywalnie, wpisując się w statystyki ogólnoeu-

ropejskie. W oficjalnym amerykańskim zestawieniu 

w czasie działań wojennych Polaków w latach 2001-2016 

w trakcie różnych misji – zginęło 40 a według statystyk 

polskich zginęło Polaków 45 osób (w tym żołnierze 

i cywile). Rozkłady przyczyn zgonów są ściśle związane 

z działaniami wojennymi prowadzonymi adekwatnie we 

wspomnianym okresie czasu. Zabici to wynik adekwatnych 
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działań wojennych prowadzonych w tym czasie przez armię 

polską.  

Porównują statystykę światową to liczba zabitych 

statystycznie jest znormalizowana – brak możliwości 

wpływu na zmniejszenie liczby zgonów, jedyne co obecnie 

możemy zrobić to maksymalizować liczbę żołnierzy 

zdolnych do służby czyli minimalizować liczbę kalek. Jest 

to bardzo duża rola chirurgów wojennych wysoko 

wyspecjalizowanych. 

 

 
Rys. 1. Liczba % zgonów wszystkich żołnierzy koalicji 

w Afganistanie z powodu wybuchu IED 

 

 
Rys. 2. Liczba zgonów wszystkich żołnierzy 

w Afganistanie w porównaniu w latach 2001-2016 

 

 
Rys. 3. Liczba zgonów żołnierzy w Afganistanie  

w latach 2001-2016 


