
Лекція 9. Організація захисту населення у надзвичайний період. 

Основи створення, структура і завдання Державної служби медицини 

катастроф 

Завдання та організація Державної служби медицини катастроф (ДСМК). 

Заклади та формування ДСМК. Чинні законодавчі акти України, їх основні 

положення. 

Основна мета та організаційні основи лікувальноевакуаційного 

забезпечення в системі ДСМК. Суть системи лікувально-евакуаційного 

забезпечення населення в надзвичайний період. Умови реалізації сучасної 

системи лікувально-евакуаційного забезпечення населення в надзвичайних 

ситуаціях (НС). 

Робота бригад і загонів екстреної медичної допомоги, інших медичних 

формувань у районах масового ураження людей. Особливості роботи медичної 

сестри в екстремальних умовах. 

 

Державна служба медицини катастроф (ДСМК) – є особливим видом 

державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є надання 

безоплатної екстреної медичної допомоги (ЕМД) постраждалим від 

надзвичайних ситуацій (НС). ДСМК - це комплекс сил, засобів, методів 

управління приписаними до служби лікувально-профілактичними установами 

(ЛПУ), медичними і немедичними працівниками та використовуваними 

медичними технологіями надання ЕМД населенню у НС, є складовою частиною 

функціональної підсистеми єдиної державної системи з попередження і 

ліквідації медико-санітарних наслідків, діяльність якої грунтується на наступних 

організаційних принципах: 

Перший принцип. Державний і приорітетний характер служби. Державний 

статус забезпечується Законом України «Про цивільну оборону України», 

постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України та іншими 

нормативно-правовими документами. Пріоритетний характер служби 

забезпечується наданням ДСМК представницькими та виконавчими 

структурами - максимально сприятливих умов для надання ЕМД населенню у 

НС. 

Другий принцип. Служба організується за територіальниим принципом з 

урахуванням потенційної аварійної небезпеки конкретної території, а також 

реальної структури і потужності ЛПУ. ДСМК територіального функціонують як 

складова частина загальнодержавної служби. 

Третій принцип. Ешелонування і маневр силами та засобами ДСМК у НС. 

Ешелонування сил і засобів ДСМК у період повсякденної готовності, загрози, 

виникненні і ліквідації медико-санітарних наслідків НС і маневр ними при НС - 

це комплекс організаційних заходів, які забезпечують адекватне реагування 

служби на великомасштабні медико-санітарні наслідки НС. Ешелонування сил і 

засобів ДСМК передбачає їх розподіл за всіма ланками територіальної та 

загальнодержавної служби за єдиним задумом (планом), маневр ними з метою 

створення угруповання для ліквідації медико-санітарних наслідків, конкретної 

НС.   

Четвертий принцип. Взаємодія ДСМК з усіма міністерствами, відомствами 

і організаціями, які беруть участь у попередженні виникнення і ліквідації 



наслідків НС Взаємодія організується для раціонального використання наявних 

медичних сил і засобів у НС та полягає в погодженні спільних дій за метою, 

завданнями, місцем, часом і обсягом робіт, які виконуються. 

П’ятий принцип. Своєчасність, безперервність і ефективність ЕМД, що 

повинно забезпечуватись постійною готовністю сил і засобів ДСМК, їх 

мобільністю, надійністю системи оповіщення і зв’язку, активним застосуванням 

сучасних медичних технологій надання ЕМД, постійною систематичною 

освітою з питань організації та надання ЕМД з проведенням навчань і тренувань, 

що забезпечує високий професіоналізм медичних працівників. 

Шостий принцип. Принцип єдиноначальності - передбачає персональну 

відповідальність керівників ДСМК, органів та закладів галузі охорони здоров’я 

різних рівнів за організацію ЕМД населенню у НС і забезпечується наданням їм 

права одноосібно приймати рішення в межах своєї компетенції. 

Сьомий принцип Універсальність ДСМК, яка призначена для надання 

ЕМД при ліквідації медико-санітарних наслідків всіх видів НС. Цей принцип 

може означати також максимально можливу уніфікацію профілю і структури 

медичних формувань і установ, номенклатури майна, єдині підходи до 

організації і надання ЕМД у НС. В перспективі це можливо призведе до злиття 

медичної служби цивільної оборони і ДСМК в єдину службу. 

Восьмий принцип. Розумна достатність сил і засобів ДСМК випливає з 

науково обгрунтованих величин медико-санітарних втрат при найгірших 

варіантах прогнозованих НС і реальних можливостей ЛПУ території. 

Дев’ятий принцип. Матеріальна зацікавленість і правова відповідальність, 

юридична і соціальна захищеність медичних та. інших фахівців ДСМК, які 

беруть участь в організації і наданні ЕМД ураженим у НС. Матеріальна 

зацікавленість забезпечується за рахунок введення надбавок до зарплати 

фахівців, які залучаються до роботи за контрактами, додатково оплачуваних 

відпусток, оплати членам медичних бригад постійної готовності чергувань вдома 

тощо. Правова відповідальність, юридична соціальна захищеність медичних та 

інших фахівців ДСМК забезпечуються контрактними договорами з 

адміністраціями Територіальних центрів екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф (ТЦ ЕМД та МК), ЛПУ, які створюють формування 

ДСМК.           

Десятий принцип. Навчання населення, а також осіб з професіями 

підвищеного ризику правилам поведінки і наданню першої медичної допомоги у 

НС. 

 Основні завдання Державної служби медицини катастроф: 

- організація і управління медичними силами та засобами, що залучаються 

до ліквідації медико-санітарних наслідків НС; 

- надання оперативної ЕМД встановленого обсягу ураженим у НС за 

програмою «рятування життя, підтримка функцій органів та систем 

життєзабезпечення організму в осередку НС, під час медичної евакуації, 

забезпечення у шпиталі кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД»; 

- проведення лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

зниження психоемоційного впливу чинників НС на населення та скорішу його 

реабілітацію; 



- забезпечення санітарно-гігієнічного та епідеміологічного благополуччя 

населення, попередження виникнення і поширення масових інфекційних 

захворювань в осередках і районах НС та прилеглих до них територіях; 

-  збереження здоров’я та життя особового складу ДСМК в період 

ліквідації медико-санітарних наслідків НС, надання ЕМД особовому складу 

аварійно-рятувальних підрозділів; 

- судово-медична експертиза загиблих і експертний огляд уражених для 

оцінки тяжкості ушкоджень (захворювань) та прогнозу втрати 

працездатності.           

      Вирішення завдань, які стоять перед ДСМК, може бути досягнуте 

шляхом проведення науково-практичних і організаційно-методичних заходів, до 

яких, у першу чергу відносяться: 

- створення, оснащення, підготовка і підтримка високого ступеня 

готовності сил і засобів ДСМК, розробка і впровадження у практику діяльності 

ЛПУ теоретичних, методичних і організаційних основ медичного забезпечення 

населення; 

- накопичення, зберігання, освіження, облік і контроль медичного майна, 

необхідного для медичних формувань і ЛПУ ДСМК; 

- постійна професійна підготовка медичного і немедичного складу ДСМК 

до роботи у НС, навчання населення України правилами поведінки і наданню 

першої медичної допомоги при різних видах НС; 

- організація оперативного управління медичними силами і засобами, які 

залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків НС, маневр ними і 

взаємодія з міністерствами, відомствами, які беруть участь у ліквідації наслідків 

НС. 

У зв’язку з реальною загрозою виникнення аварій на хімічно небезпечних 

об’єктах (ХНО) і потенційно небезпечних об’єктах (ПНО) з ураженням 

небезпечними хімічними речовинами (НХР) великої кількості людей, чітка 

організація та якісне надання ЕМД постраждалим для збереження їх життя є 

вкрай важливими. Клінічні питання надання ЕМД лікувально-профілактичними 

установами у разі гострих отруєнь НХР у науковій медичній літературі 

висвітлено достатньо повно. Однак, організація та специфіка надання ЕМД на 

різних етапах перебігу НС мають вирішальне значення у формуванні медико-

санітарних втрат як наслідок ураження НХР, і висвітлені недостатньо у 

навчально-методичній та науково-методичній літературі. До цього часу відсутні 

розроблені алгоритми дій формувань ДСМК України при ліквідації медико-

санітарних наслідків НС в осередках хімічного ураження (ОХУ), не 

окреслені  особливості  ЕМД  ураженим НХР. 

         Надання ЕМД складається із декількох чітко визначених видів 

медичної допомоги, однією із яких є перша медична допомога. Перша медична 

допомога являє собою комплекс найпростіших медичних заходів, які 

виконуються на місці ураження в порядку само- та взаємодопомоги, а також 

особовим складом санітарних постіві санітарних дружин, аварійно-рятувальних 

служб з використанням підручних та табельних засобів. Основна мета першої 

медичної допомоги - врятування життя ураженого, усунення дії НХРта 

якнайшвидша евакуація за межі ОХУ. Значення своєчасного надання першої 

медичної допомоги важко переоцінити. Тому важливим завданням 



навчальних  відділів ТЦ ЕМД та МК ДСМК, Управлінь охорони здоров’я 

областей і міст є навчання працівників ХНО, а також населення, яке мешкає в 

зонах можливого хімічного забруднення (ЗМХЗ), наданню медичної само- та 

взаємодопомоги, ураженим особливо тими НХР, які використовуються у 

виробництві на розташованих поблизу ХНО. 

         Долікарську допомогу ураженим надають медичні працівники 

здоровпунктів підприємств. Перша лікарська допомога має на меті усунення 

наслідків впливу НХР, які безпосередньо загрожують життю в перші години 

після ураження, попередження і профілактику можливих ускладнень та 

підготовку уражених до медичної евакуації до шпиталю. Організація надання 

першої лікарської допомоги покладена  медичні бригади постійної готовності 

першої черги (МБПГПЧ)ДСМК та виїзні бригади служби швидкої медичної 

допомоги (СШМД). МБПГПЧДСМК або виїзна бригада СШМД, яка першою 

прибула до ОХУ, з’ясовує медико-тактичну обстановку, запроваджує комплекс 

заходів організаційного характеру, що об’єднується у понятті «лікувально-

евакуаційного забезпечення». Негайно за алгоритмом починає проводити 

медичне сортування уражених з одночасним наданням їм першої лікарської 

допомоги в обсязі, необхідному для врятування життя людини та підтримки 

функцій органів життєзабезпечення. Після надання дошпитальних видів ЕМД, 

уражені НХР медичним евакуаційним транспортом перевозяться до шпиталів, 

які функціонують, а при необхідності додатково розгортаються поза межами 

ОХУ на базі діючих та додатково розгорнутих шпиталів, призначених для 

надання кваліфікованої та спеціалізованої ЕМД. Кваліфікована медична 

допомога являє собою комплекс терапевтичних заходів, які виконуються 

лікарями відповідно до профілю в шпиталях. Основним змістом кваліфікованої 

медичної допомоги є усунення наслідків ураження НХР, в першу чергу тих, які 

загрожують життю, попередження можливих ускладнень та лікування тих, що 

вже виникли та розвинулися, а також лікування уражених до одужання. 

Спеціалізована медична допомога - це комплекс лікувально-профілактичних 

заходів, які надаються лікарями-фахівцями у спеціалізованих лікувальних 

закладах або спеціалізованих відділеннях багатопрофільних шпиталів з 

використанням спеціального обладнання та оснащення.  

 

Лекція 10. Організація екстреної медичної допомоги постраждалим у 

надзвичайних ситуаціях. Система лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення в надзвичайних ситуаціях 

Чинні законодавчі акти України, їх основні положення. Медичне 

сортування та медична евакуація. 

Види медичної допомоги, основні вимоги до них та їх обсяг: перша 

медична допомога, долікарська допомога, перша лікарська допомога, 

кваліфікована медична допомога, спеціалізована медична допомога. 

Особливості надання догоспітальних видів медичної допомоги дітям. 

 

Лікувально-евакуаційне забезпечення – це система заходів з надання 

медичної допомоги постраждалим, їх евакуації та лікування. Воно є важливою 

складовою частиною медичного забезпечення населення за умов НС. 



ЛЕЗ передбачає медичне сортування, надання медичної допомоги, 

медичну евакуацію і є вирішальним заходом під час ліквідації медико-санітарних 

наслідків НС.  

Основною метою ЛЕЗ є організація та проведення своєчасних і 

послідовних заходів щодо надання медичної допомоги постраждалим на етапах 

медичної евакуації з транспортуванням їх з осередку катастрофи у ЛПЗ залежно 

від характеру ураження, збереження їх життя та найшвидше відновлення 

працездатності. 

ЛЕЗ при НС є одним із найважливіших видів діяльності ДСМК. В умовах 

НС за наявності значних санітарних втрат потреба в медичних силах та засобах 

для надання медичної допомоги в оптимальний термін і лікування до кінцевих 

результатів, як правило, буде перевищувати можливості місцевих 

(територіальних) органів охорони здоров’я та вимагатиме залучення додаткових 

сил і засобів або суттєвої зміни повсякденних форм та методів їхньої роботи. 

Доктрина медицини надзвичайних ситуацій – медичне сортування, яке 

базується на необхідності надання ЕМД у максимально короткий термін як 

можна більшій кількості постраждалих, що мають шанс на виживання. 

Цей принцип суттєво відрізняється від установки на надання ЕМД 

поодиноким постраждалим, з якими найчастіше й зіштовхується цивільна 

медицина (практичні лікарі) в повсякденних умовах. При НС з великою 

кількістю постраждалих завжди важко прийняти правильне рішення для 

визначення пріоритетних завдань. Це обумовлено тим, що при НС завжди 

спостерігається наявна диспропорція між кількістю постраждалих і тяжкістю 

отриманих ними пошкоджень та чисельністю медичних сил і засобів. У зв’язку з 

цим одночасне надання ЕМД усім постраждалим практично неможливо. 

Тому для підвищення ефективності лікувально-евакуаційних заходів 

медичному персоналу, що бере участь у ліквідації медико-санітарних наслідків 

НС, необхідно визначити: 

- яким постраждалим (для врятування життя) необхідно надати ЕМД 

негайно і в якому обсязі; 

- яких постраждалих потрібно евакуювати у найближчій ЛПЗ та в яку чергу 

(за умови, що останній не постраждав під час виникнення НС); 

- яких постраждалих потрібно евакуювати в спеціалізований центр для 

подальшої оцінки тяжкості їх стану та лікування в умовах спеціалізованого 

стаціонару; 

- які постраждалі (на цей час) потребують лише амбулаторно-

поліклінічного обслуговування. 

Таким чином, медичне сортування становить одну з основних доктрин 

медицини катастроф. 

Сутність медичного сортування – це розподіл постраждалих на певні 

групи за принципом потреби в однотипних лікувально-профілактичних та 

евакуаційних заходах залежно від медичних показань та конкретних обставин, 

що склалися в зоні НС. 

Мета медичного сортування – прискорення та своєчасне надання всім 

постраждалим ЕМД і забезпечення їх подальшої евакуації. 

Медичне сортування проводиться як на догоспітальному (починаючи з 

моменту надання першої медичної допомоги постраждалим в осередку НС), за 



межами зони НС (під час евакуації), так і на госпітальному етапі (при 

надходженні постраждалих у ЛПЗ для одержання повного обсягу медичної 

допомоги та лікування до кінцевого результату) надання ЕМД. 

Медичне сортування проводиться на підставі встановлення прогнозу для 

життя постраждалого на кожному (конкретному) етапі медичної евакуації. Воно 

є конкретним, безперервним, повторюваним та спадкоємним процесом під час 

надання постраждалим ЕМД. 

Медичне сортування базується на єдиній концепції діагностики та 

лікування постраждалих при НС. Категорії екстреності (черговості надання 

ЕМД) при цьому можуть змінюватися швидко та раптово для медичного 

персоналу, що сортує, у зв’язку з можливим різким погіршенням стану 

постраждалих під час проведення евакуації. 

Конкретність медичного сортування полягає в тому, що воно 

проводиться для кожного конкретного постраждалого індивідуально з 

обов’язковим урахуванням наявної у нього патології (медичне сортування також 

визначає обсяг та вид медичної допомоги). 

Безперервність медичного сортування полягає в тому, що воно 

проводиться на всіх етапах медичної евакуації, починаючи із зони НС та 

закінчуючи спеціалізованими стаціонарами. 

Повторюваність медичного сортування полягає в постійній переоцінці 

тяжкості отриманих постраждалим ушкоджень та тяжкості стану постраждалого 

на кожному подальшому етапі медичної евакуації. 

Спадкоємність медичного сортування полягає в тому, що воно 

проводиться з огляду на обсяг та призначення наступного етапу надання 

медичної допомоги, чи то відділення в ЛПЗ, чи то спеціалізований стаціонар. 

У зоні НС, як правило, виконуються найпростіші елементи медичного 

сортування. Однак у міру прибуття додаткового медичного персоналу (бригад 

ШМД) – сортування конкретизується та поглиблюється. 

Залежно від завдань, які потрібно вирішити у процесі проведення 

медичного сортування, прийнято виділяти: 

- внутрішньопунктове медичне сортування, яке передбачає розподіл 

постраждалих по підрозділах даного етапу медичної евакуації в складі груп 

(залежно від характеру та тяжкості отриманих постраждалим ушкоджень, 

визначають лікувально-діагностичне призначення та черговість у наданні ЕМД, 

тобто: де, у яку чергу та у якому обсязі надаватиметься допомога на цьому етапі); 

- евакуаційно-транспортне медичне сортування, яке передбачає розподіл за 

евакуаційним призначенням (залежно від характеру пошкодження, засобів, 

способів та черговості подальшої евакуації, тобто: в яку чергу, яким видом 

транспорту, у якому положенні та куди). 

Під час проведення медичного сортування, зберігають свою дієвість 

основні сортувальні ознаки: 

- небезпека для оточуючих; 

- лікувальна ознака; 

- евакуаційна ознака. 

Небезпека для оточуючих визначає ступінь потреби постраждалих у 

проведенні санітарної або спеціальної обробки та ізоляції. 

Залежно від цього постраждалих розподіляють на відповідні групи: 



- ті, хто підлягає санітарній обробці (частковій або повній); 

- ті, хто підлягає спеціальній обробці; 

- ті, хто підлягає тимчасовій ізоляції; 

- ті, хто не підлягає санітарній або спеціальній обробці та ізоляції. 

Лікувальна ознака – це ступінь потреби постраждалих у ЕМД, черговості 

та місці її надання (визначення лікувального підрозділу). 

За ступенем потреби в ЕМД виділяють такі групи: 

- група постраждалих, які померли або знаходяться у термінальному стані 

(постраждалі, що агонують) та потребують симптоматичної допомоги; 

- група постраждалих, які потребують ЕМД в першу чергу (терміново за 

життєвими показниками); 

- група постраждалих, які потребують ЕМД у другу чергу (допомога цим 

постраждалим на деякий час може бути відстрочена); 

- група постраждалих, які потребують лише амбулаторно-поліклінічної 

медичної допомоги (постраждалі, яким можна надати мінімально необхідну 

медичну допомогу і яких можна лікувати пізніше). 

Основні ознаки для встановлення попереднього діагнозу під час 

проведення медичного сортування: 

- ступінь загрози для життя постраждалого в момент проведення 

медичного сортування; 

- строки можливого розвитку у постраждалих ускладнень та 

несприятливих результатів лікування. 

Евакуаційна ознака – це необхідна черговість евакуації, вибір виду 

транспорту та положення постраждалого під час транспортування та його 

евакуаційне призначення. 

Виходячи із цієї ознаки, постраждалих розподіляють на групи: 

- постраждалі, які підлягають евакуації за межі зони НС в інші 

територіальні або регіональні ЛПЗ, з урахуванням: евакуаційного призначення, 

черговості, способу евакуації (лежачи або сидячи), виду транспорту 

(спеціалізований, медичний, попутний) та положення під час транспортування 

(сидячи, лежачи: на спині або животі); 

- постраждалі, які підлягають залишенню в даному ЛПЗ 

(нетранспортабельні) тимчасово або до остаточного результату; 

- постраждалі, які підлягають поверненню за місцем проживання 

(розселення) для подальшого амбулаторно-поліклінічного лікування або 

медичного спостереження на даному етапі медичної евакуації. 

Основні евакуаційні принципи медичного сортування: 

- «на себе» (етап медичної допомоги, коли всіма можливими ресурсами 

евакуюють постраждалих за межі зони НС або з перевантаженого ЛПЗ); 

- «від себе» (евакуація постраждалих в інші ЛПЗ для звільнення ліжкового 

фонду лікувального закладу). 

Основний вид евакуації: 

- евакуація постраждалих за напрямком (застосовується на 

догоспітальному етапі надання ЕМД); 

- за призначенням (застосовується на госпітальному етапі надання ЕМД). 

Неможливість одночасного надання необхідної ЕМД всім постраждалим, 

які її потребують через недостатню кількість персоналу, медичних ресурсів та 



можливостей, призводить до створення системи розподілу постраждалих на різні 

групи (категорії) залежно від тяжкості їх стану. Це і є так зване «медичне 

сортування, розроблене та запропоноване ще військовими медиками. 

Великий російський хірург М.І. Пирогов уперше впровадив у воєнно-

польову хірургію та обґрунтував принцип сортування поранених, визначив 

роботу так званого складового місця – прототипу сортувального майданчика. 

При цьому, він указав на одну важливу обставину: «Без распорядительности и 

правильной администрации нет пользы от большого числа лекарей, а если их к 

тому же мало, то большая часть раненых останется вовсе без помощи». 

Існує всім відомий, запропонований М.І. Пироговим, розподіл 

постраждалих на чотири сортувальні групи (категорії). 

І група – «Постраждалі, що агонують» (мертві або які помирають). 

При виникненні масових втрат серед населення або в короткий термін за 

недоліку медичних сил та засобів, надати своєчасно всім постраждалим ЕМД 

неможливо. М.І. Пирогов писав: «Тут сначала выделяются отчаянные и 

безнадёжные случаи... и тот час переходят к раненым, подающим надежду на 

излечение, на коих сосредотачивают всё внимание». 

Ця категорія постраждалих маркується «чорним» кольором (постраждалі, 

що агонують, підлягають евакуації тільки після евакуації «критичних» 

постраждалих, якщо на цей час вони ще мають ознаки життя). 

До цієї групи постраждалих відносять постраждалих із вкрай тяжкими, 

несумісними із життям ушкодженнями, а також тих, що перебувають у 

термінальному стані (які агонуть і потребують лише симптоматичної терапії). 

Прогноз несприятливий для життя. Евакуації підлягають у другу чергу 

(після «критичних»). Транспорт медичний. Положення лежачи. До цієї групи 

відносять і померлих. Кількість постраждалих, залежно від вогнища ураження, 

може сягати 20,0%. 

ІІ група – «Постраждалі, життя яких знаходиться в небезпеці, однак яких 

можна врятувати, якщо надати їм необхідну ЕМД» (критичні). 

Медична допомога надається на місці НС для того, щоб створити для них 

сприятливі умови для виживання (маркуються «червоним» кольором та 

підлягають евакуації в першу чергу). 

До цієї групи належать постраждалі з тяжкими ушкодженнями та 

отруєннями, що мають загрозу для життя, тобто постраждалі зі 

швидконаростаючими небезпечними для життя розладами основних життєво 

важливих функцій організму, для усунення яких необхідна термінова ЕМД. 

Прогноз може бути сприятливий, якщо їм вчасно буде надана ЕМД. Хворі 

цієї групи потребують допомоги за невідкладними життєвими показниками. 

Тимчасово нетранспортабельні. Евакуація в першу чергу, після надання 

необхідної ЕМД. Транспорт медичний. Положення – лежачи. Кількість 

постраждалих, залежно від вогнища ураження, може сягати 20,0%. 

ІІІ група – «Постраждалі, яким допомога може бути відстрочена протягом 

обмеженого періоду часу і не призведе до летального наслідку» (термінові). Ця 

категорія постраждалих маркується «жовтим» кольором. 

Для життя цієї категорії постраждалих немає безпосередньої загрози, 

допомогу надають для стабілізації стану постраждалого з метою: 

- підготовки до подальшої евакуації; 



- запобігання погіршенню стану під час евакуації; 

- полегшення транспортування. 

Допомога надається в другу чергу або може бути відстрочена до 

надходження на наступний етап медичної евакуації. Прогноз сприятливий для 

життя. Підлягають евакуації після евакуації постраждалих, що агонують. 

Транспорт медичний. Кількість постраждалих, залежно від вогнища ураження, 

може сягати 20,0%. 

ІV група – «Постраждалі, які потребують відстроченої медичної 

допомоги» (ходячі). Ця категорія постраждалих маркується «зеленим» кольором. 

Надання ЕМД цим постраждалим може бути відстрочена, поки вона 

надається постраждалим інших (більш пріоритетних) категорій. 

До них належать легкоуражені, тобто постраждалі з легкими 

ушкодженнями, яким можна надати мінімально необхідну допомогу і яких 

можна лікувати потім. 

Прогноз сприятливий для життя й працездатності. Евакуюються 

самостійно або транспортом загального призначення в останню чергу. Кількість 

постраждалих, залежно від вогнища поразки, може сягати 20,0%. 

Використання більшої кількості категорій, імовірно, може збільшити 

точність при виявленні тих, хто має потребу в найбільш терміновій допомозі, але 

в той же час це значно ускладнить систему сортування. 

У 1994р. Всесвітня медична асоціація запропонувала ще одну категорію 

постраждалих – психологічних постраждалих. 

Психологічні постраждалі – це постраждалі, які отримали психоемоційну 

травму і про яких неможливо потурбуватись індивідуально, однак яким, 

можливо, буде потрібна підтримка або седація внаслідок значної психологічної 

травми. 

У зв’язку з тим, що психологічні постраждалі можуть самостійно 

пересуватися, вони теж маркуються «зеленим» кольором і підлягають евакуації 

в останню чергу. Однак на відміну від «ходячих» постраждалих вони не 

направляються на сортувальний майданчик самостійно, їх повинні 

супроводжувати (це можуть бути рятувальники або «ходячі» постраждалі), що 

попередить можливість отримання «психологічним» постраждалим додаткової 

«механічної» травми. 

Під час проведення медичного сортування необхідно виділяти необхідну 

кількість медичного персоналу, утворюючи з нього сортувальні бригади, у 

складі: 

- лікар - 1, медичні сестри - 2, реєстратори - 2 (для сортування 

постраждалих, що не можуть самостійно пересуватися); 

- лікар - 1, медична сестра - 1, реєстратор - 1 (для сортування «ходячих» 

постраждалих); 

- лікар - 1, медичні сестри - 2, реєстратор - 1 (для сортування змішаних 

категорій постраждалих). 

Сортувальні бригади повинні бути забезпечені відповідними засобами 

фіксації результатів сортування, тобто необхідним мінімумом. 

До складу сортувальних бригад доцільно виділяти найбільш досвідчених 

лікарів-клініцистів відповідних спеціальностей, здатних швидко оцінити стан 



постраждалого, визначити прогноз, черговість та характер необхідної медичної 

допомоги. 

З огляду на обмаль часу (тимчасовий фактор) на першому етапі евакуації 

робота з одним постраждалим не повинна перевищувати 30-40 секунд. Це 

визначено максимальним скороченням часу перебування в пункті збору 

постраждалих (можливість 1 сортувальної бригади – 25-40 постраждалих за 1 

годину). На другому етапі, у приймально-сортувальному відділенні ЛПЗ, 

тимчасові нормативи можуть збільшуватися до 2-5 хвилин (можливість 1 

сортувальної бригади – 20-25 постраждалих за 1 годину). 

При масовому надходженні до приймального відділення постраждалих 

доцільно на медичне сортування тимчасово направляти резервні сортувальні 

бригади, зі складу лікарів операційно-перев’язувального та госпітального 

відділень мобільних формувань, не зайнятих у їхньому розгортанні, тому що цей 

персонал є найбільш кваліфікованим у питаннях діагностики та прогнозування. 

З огляду на наявність при НС паніки, хаосу, плутанини та метушні – вся 

система медичного сортування, для досягнення найбільшого успіху, повинна 

бути простою та зрозумілою на всіх етапах медичної евакуації. Медичне 

сортування має стати тим знаряддям, за допомогою якого ситуація, що спочатку 

здається некерованою та непереборною, може адекватно контролюватися, 

повинно бути динамічним процесом, на всіх рівнях системи надання ЕМД. 

Сортувальний майданчик – це місце, куди доставляються постраждалі 

після їх «категоризації» сортувальною бригадою і де надається необхідний вид 

медичної допомоги та проводиться підготовка постраждалих до евакуації згідно 

з обраною чергою. 

Медичне сортування породжує ряд проблем, одна з яких добре відома 

медичному персоналу та особам, що беруть участь у рятувальних операціях – 

проблема етична. Традиційно медичний персонал зазнає труднощів у 

категоризації постраждалих І групи у зв’язку з тим, що при звичайній роботі 

залучаються всі доступні методи сучасної медицини та вживаються всі необхідні 

заходи для врятування їхнього життя. Однак при НС, коли медичні ресурси 

обмежені, можуть бути прийняті рішення, згідно з якими велика кількість 

медикаментів направляється обмеженому контингенту постраждалих, що мають 

реальний шанс для виживання, а деякі постраждалі отримують тільки паліативну 

допомогу при несумісних із життям ушкодженнях. Такий підхід може 

суперечити повсякденній практиці надання ЕМД, за якої один 

тяжкопостраждалий (іноді безнадійний) отримує необхідну медичну допомогу 

протягом тривалого часу. 

Моральна відповідальність лікаря, що керує сортуванням, величезна, тому 

рішення про переведення постраждалого до І групи має прийматися тільки 

колегіально бригадою найбільш досвідчених лікарів. 

Після вибіркового сортування лікар переходить до послідовного 

(конвеєрного) огляду постраждалого за діагностичними алгоритмами: 

- локалізація ураження (голова, хребет, грудна клітка, живіт, таз, кінцівки); 

- характер ураження: механічна травма (локальна, множинні травми, 

поєднана, ПТ), наявність кровотечі або переломів кісток, опікова травма, 

отруєння СДОР, радіаційне ураження тощо; 



- основне ураження, що найбільше загрожує в даний час життю 

постраждалого; 

- ступінь тяжкості стану: наявність (відсутність) свідомості, реакція зіниць 

на світло, Ps, дихання, кровотеча, АТ, колір шкіри; 

- можливість самостійного пересування. 

У лікувальних закладах догоспітального етапу медичної евакуації 

проводиться внутрішньопунктове та евакуаційно-транспортне сортування. 

Сортування на госпітальному етапі переважно внутрішньопунктове. 

Медичне сортування в ЛПЗ на госпітальному етапі носить діагностичний 

та прогностичний характер. Для проведення сортування залучаються найбільш 

кваліфіковані лікарі. Так само, як і на догоспітальному етапі, створюються 

сортувальні бригади в складі лікаря, двох медичних сестер, двох реєстраторів, 

санітарів-носіїв. Результати сортування відзначають у медичних документах 

(історії хвороби). 

Завершенням евакуаційного сортування є реалізація заходів щодо 

медичної евакуації. 

 

Лекція 11. Транспортні катастрофи, їх медикотактична 

характеристика. Лікувально-евакуаційні заходи в осередку транспортних 

аварій і катастроф 

Лікувально-евакуаційне забезпечення та види медичної допомоги 

постраждалим у надзвичайних ситуаціях техногенного походження. Медичне 

забезпечення особового складу рятувальних загонів. Робота медичної сестри в 

складі загонів і бригад екстреної медичної допомоги в районах транспортних 

катастроф. 

Заходи першої медичної допомоги в ході рятувальних робіт при травмах, 

кровотечах, термічних опіках, ураженнях. 

Особливості надання медичної допомоги у випадку переохолодження, 

перегрівання та комбінованих уражень. 

 

Астрономічні числа загиблих і поранених людей при транспортному 

травматизмі – актуальна проблема сучасного суспільства. З моменту створення 

сучасних транспортних засобів людство добре пізнало і усвідомило небезпеку 

користування ними. 

В залежності від чисельності потерпілих визначають 5 категорій 

транспортних катастроф (за ступенем медичних наслідків): І – до 5 чоловік, II – 

6-15 чоловік, III – 16-30 чоловік, IV – 31-50 чоловік, V – більше 50 чоловік. 

Підраховано, що ймовірність ризику виникнення травм найбільш висока 

при пересуванні на мотоциклах – 9,0 нещасних випадків на 1 млн. осіб на рік., у 

разі польоту на літаках – 1,0, при пересуванні на приватному автомобільному 

транспорті – 0,6, по залізниці – 0,05 , а при пересуванні на автобусах – 0,03. 

Найбільш трагічні катастрофи в цивільній авіації, так як, за дуже рідкісним 

винятком, гинуть майже всі члени екіпажу і пасажири. 

Авіаційні катастрофи 

Аварії і катастрофи повітряних суден можуть виникати, починаючи з 

моменту запуску двигуна, на злітно-посадковій смузі, під час зльоту, під час 

польоту і посадці, аж до вимкнення двигунів. За елементами польоту вони 



розподіляються: зліт 30%, крейсерський політ 18%, заходження на посадку 16%, 

посадка 36%. Світова статистика свідчить проте, що розподіл аварії та катастроф 

повітряних суден дуже різноманітний від аварій в зоні аеропорту до катастроф 

повітряного судна у важко доступній місцевості (мало населеної). 

Також висока ймовірність зіткнення повітряного судна з наземними 

об'єктами. До таких наземних об'єктів відносяться споруди енергетичного 

призначення, а також об'єкти хімічної та інших галузей промисловості, де в 

результаті зіткнення або падіння повітряного судна можуть виникнути 

надзвичайні ситуації, які викликають значні економічні і соціальні втрати. 

Особливу небезпеку такі події стали представляти в останні роки, коли 

вони реалізуються як акти скоординованого тероризму, що використовує 

ефективні технічні засоби і новітні технології. Реакцією на істотне ускладнення 

умов виконання безпечних польотів стала зміна законодавства у низці країн і 

розробка нових регламентуючих вимог не тільки в авіаційній, але і в інших 

галузях господарської діяльності. 

Аналіз безпеки польотів в існуючих умовах показує, що практично 

повсюдне ускладнення повітряної обстановки та збільшення ризиків зіткнення 

повітряного судна з перешкодами впливають наступні фактори: 

 – ущільнення мережі повітряних трас і коридорів; 

 – зменшення вільного простору на землі для будівництва будівель і 

споруд, що призводить до підвищення їх поверховості (наприклад, в Об'єднаних 

Арабських Еміратах, м. Дубай, інтенсивно зводиться житловий будинок висотою 

800 м, в Японії – будівля висотою 1000 м); 

 – удосконалення парку повітряних суден; підвищення 

вантажопідйомності, пасажиромісткості, дальності і швидкості польоту судів; 

 – розвиток комерційної, приватної та військової авіації; 

 – інтенсифікація експлуатації існуючих трас, в результаті чого 

авіалінії, які ще десять років тому були практично безпечними, стали джерелом 

потенційної небезпеки зіткнення повітряного судна з висотними будівлями і 

спорудами. 

Основні види ураження у пасажирів і екіпажу – травми і термічні опіки, 

рідше кисневе голодування при розгерметизації кабіни або літака. Травми 

можуть бути ускладнені опіками. Обсяги санітарних втрат можуть досягати 80 – 

90 % від загальної кількості людей, які знаходилися на повітряному судне. 

Максимальна кількість постраждалих може складати: на літаку АН-2 – 12 осіб, 

АН-24 – 47 осіб, АН-158 – 105 осіб, АН-148-200 – 96 осіб, АН-158 – 105 осіб, 

Boeing 737 – 160 осіб. 

Розподіл травм серед постраждалих: з механічними пошкодженнями – 

90%, у тому числі в стані шоку – 10 %, з черепно-мозковою травмою – 40%, у 10 

– 20 % можуть бути політравми і опіки. Біля половини постраждалих можуть 

мати тяжкий і вкрай тяжкий ступень травми. У зв'язку з отриманими травмами 

біля 40 % постраждалих будуть потребувати в накладанні пов'язок на рани, 50 – 

60 % – у введенні знеболюючих засобів, 35 % – в іммобілізації переломів, 60 – 

80 % – в евакуації на ношах. 

Під час катастрофи повітряного судна в зоні аеродрому тривогу здіймає 

диспетчерська служба. Черговий по зв'язку передає сигнал тривоги на станцію 

"Швидкої допомоги" міста і в лікарню яка обслуговує аеропорт. Бригади швидкої 



допомоги прибивають до медичного пункту аеропорту, який стає медичним 

прийомним центром. Рух будь-якого санітарного транспорту до постраждалого 

літака (гелікоптера) дозволяє лише відповідальний за рух транспорту. 

Постраждалим на місці пригоди надається домедична допомога, сортування з 

наступної евакуацією. 

Якщо після авіаційної пригоди постраждалим не буде надана невідкладна 

медична допомога підготовленим аварійно-рятувальним персоналом, може бути 

втрачено багато життів і стан багатьох поранених може погіршитися. Той, хто 

залишився в живих повинні пройти сортування, їм повинна бути надана 

необхідна домедична допомога, а потім їх слід без зволікання евакуювати у 

відповідні медичні установи. 

Принципи сортування постраждалих (усі авіаційні аварійні ситуації) 

"Сортування" представляє собою огляд і класифікацію постраждалих з 

метою визначення порядку черговості надання допомоги і транспортування. 

Постраждалих слід класифікувати за чотирма категоріях: 

черговість І: требуется немедленная помощь; 

черговість II: помощь может быть оказана через некоторое время; 

черговість III: потрібна незначна допомога; 

черговість IV: погибшие. 

Прибувши першим на місце події кваліфікований співробітник, що 

пройшов медичну підготовку, повинен негайно приступити до первинного 

сортування. Цей співробітник буде виконувати сортування до тих пір, поки його 

не змінить більш кваліфікований співробітник або працівник аеропорту, 

відповідальний за сортування постраждалих. До проведення обробки в повному 

обсязі постраждалих слід доставити із зони сортування у відповідну зону 

надання допомоги. Після стабілізації стану постраждалих в зоні надання 

допомоги їх слід доставити до відповідної установи. 

Слід вжити всіх заходів до того, щоб в першу чергу допомога була надана 

постраждалим черговості І, і, після того як їх стан стабілізується, вони в першу 

чергу відправляються на машинах швидкої допомоги. Стежити за цим 

зобов'язаний співробітник, відповідальний за сортування постраждалих. 

Найбільш ефективно сортування виконується на місці. Однак умови на 

місці події можуть зумовити необхідність негайного переміщення постраждалих 

для забезпечення можливості безпечного завершення сортування. У цьому 

випадку постраждалих слід перенести на мінімально можливу відстань від місця 

події і розмістити з навітряного боку, на височині, на достатньому видаленні від 

місця проведення операцій з гасіння пожежі (додаток 2). 

Під час сортування постраждалих для спрощення процесу відбору і 

перевезення поранених у віддалені лікарні слід використовувати картки 

ідентифікації постраждалих. Цей метод особливо доцільно використовувати в 

тих випадках, коли постраждалі розмовляють на різних мовах. 

Стандартизовані картки ідентифікації постраждалих та їх застосування 

Необхідність у стандартизованих картках. Для того щоб максимально 

спростити картки ідентифікації потерпілих, необхідно застосовувати 

стандартний кодовий колір і умовні позначення. Картки дозволяють прискорити 

обробку, коли відбувається сортування великої групи постраждалих, і таким 

чином сприяють якнайшвидшої доставці поранених в медичні установи. 



Тип картки. Стандартизовані картки повинні передбачати внесення в них 

тільки мінімальної інформації, забезпечувати можливість їх використання в 

поганих погодних умовах і виготовлятися з водовідштовхувального матеріалу. 

Зразок такої картки наведено в додатку І. У цій картці числа і умовні позначення, 

що позначають черговість надання медичної допомоги, класифікують 

постраждалих наступним чином: 

Черговість І або негайна 

допомога: 

ЧЕРВОНА картка, римська цифра І, 

зображений кролик; 

Черговість II або допомога 

може бути надана через де який 

час: 

ЖОВТА картка, римська цифра II, 

зображена черепаха 

Черговість III або незначна 

допомога;: 

ЗЕЛЕНА картка, римська цифра III, 

зображена машина швидкої допомоги з 

символом "X"; 

Черговість IV або загиблі: ЧЕРНА картка. 

Якщо картки відсутні, то для вказівки черговості та (або) характеру 

медичної допомоги постраждалі можуть класифікуватися шляхом написання 

римських цифр на клейкої стрічці або накладення маркування безпосередньо на 

лоб або на інший відкриту ділянку шкіри. Якщо маркувальні олівці відсутні, 

можна використовувати губну помаду. Не рекомендується використовувати 

фломастери, так як вони можуть замерзнути в умовах низьких температур, а 

написи можуть розмазуватися під час дощу або снігу. 

Принципи надання медичної допомоги під час авіаційних пригод 

Стабілізація стану тяжкопоранених повинна здійснюватися на місці події. 

Слід уникати негайної транспортування тяжкопоранених без стабілізації їх 

стану. 

При авіаційних пригодах в аеропорту або поблизу нього першими на місце 

події, як правило, прибувають аварійно-рятувальні та протипожежні служби. 

Співробітники цих служб повинні знати про необхідність якнайшвидшого 

виявлення тяжкопоранених і стабілізації їх стану, У тих випадках, коли для 

гасіння або запобігання пожежі не потрібно весь аварійно-рятувальний і 

протипожежний персонал, слід негайно почати стабілізацію стану постраждалих 

під керівництвом особи, найбільш кваліфікованого в питаннях надання допомоги 

при травмах, що знаходиться на місці події. 

Перші прибуваючі аварійно-транспортні засоби доставляють першу 

партію обладнання для надання допомоги постраждалим, включаючи трубки для 

штучного дихання, компресори, бандажі, кисневе і інше відповідне обладнання, 

що використовується при отруєнні димом і важких травмах. Слід мати достатню 

кількість кисню для використання аварійно-рятувальним і протипожежним 

персоналом. Проте, щоб уникнути небезпеки вибуху кисень не слід 

використовувати в місцях розливів палива і там, де є просочений паливом одяг. 

Дії, що вживаються в перші кілька хвилин надання медичної допомоги, 

повинні бути спрямовані на стабілізацію стану постраждалих, поки не буде 

надана більш кваліфікована медична допомога. Після прибуття спеціалізованих 



травматологічних бригад надається більш інтенсивна медична допомога (тобто 

відновлення роботи серця і легенів тощо). 

Керівництво процедурою сортування та подальшого медичного догляду 

покладається на одну особу – призначеного координатора з медичних питань 

після його прибуття. До прибуття керівництво сортуванням має здійснювати 

особа, призначена начальником аварійно-рятувальної та протипожежної служби, 

яка продовжує виконувати ці функції до тих пір, поки її не замінить призначений 

раніше координатор з медичних питань. 

Координатор з медичних питань відповідає за всі медичні аспекти, 

пов'язані з подією, і підпорядковується безпосередньо керівнику робіт на місці 

події. Основний обов'язок координатора з медичних питань полягатиме у 

виконанні адміністративних функцій, а не в безпосередньому наданні допомоги 

постраждалим. 

Координатор з медичних питань повинен носити білу каску, добре помітну 

білу картку або жилет з написом на грудях і на спині "МЕДИЧНИЙ 

КООРДИНАТОР", нанесеної червоною світловідбиваючої фарбою, для того щоб 

його можна було швидко відрізнити і легко помітити. 

Допомога постраждалим черговості І (негайна допомога) 

До постраждалих цієї категорії відносяться потерпілі з: 

 а) сильною кровотечею, 

 б) сильним отруєнням димом, 

 в) травмами обличчя, щелепи, шиї та грудини з задухою, 

 г) пошкодженням черепа з комою і швидко прогресуючим шоком, 

 д) складними переломами, 

 е) з масивними опіками (більше 30%), 

 ж) розчавленими частинами тіла, 

 з) будь-яким типом шоку і ушкодженнями спинного мозку. 

Рекомендований обсяг допомоги: 

 а) реанімація за принципом С → А → В → С; 

 б) перша допомога (очистити трахею, зупинити кровотечу за 

допомогою гемостатичних пакетів і покласти потерпілого в зручне положення); 

 в) надання допомоги за допомогою кисневого устаткування, за 

винятком зон, де є паливо або просочений паливом одяг; 

 г) розміщення постраждалого в укритті в очікуванні 

транспортування. 

Допомога постраждалим черговості II (допомога, яка може бути надана 

через деякий час) 

До постраждалих даної категорії відносяться потерпілі з: 

 а) травмою грудної клітини, що не викликає задухи; 

 б) закритими переломами кінцівок; 

 в) невеликими опіками (менш 30%); 

 г) пошкодженням черепа без коми і шоку; і 

 д) ушкодженнями м'яких частин тіла. 

Постраждалим, яким для підтримки життя екстрене медичне втручання не 

потрібно, допомога може бути надана після того, як буде стабілізований стан 

постраждалих черговості І. Перевезення постраждалих черговості II 

здійснюється після надання мінімальної допомоги на місці події. 



Допомога постраждалим черговості III (незначна медична допомога) 

До постраждалих цієї категорії відносяться потерпілі, які мають тільки 

незначні травми. Мають місце такі події (інциденти), коли пасажири отримали 

незначні травми або зовсім не постраждали, або на перший погляд здається, що 

вони не постраждали. Враховуючи те, що такі потерпілі можуть перешкодити 

виконанню інших першочергових завдань і операцій, їх важливо транспортувати 

з місця події (інциденту) у встановлену зону очікування, де їх слід повторно 

оглянути. 

Важливо забезпечити догляд за постраждалими черговості III, створити 

необхідні зручності і встановити їх особу. Ці заходи повинні проводити служби 

аеропорту, експлуатант повітряних суден (якщо він бере участь в операціях) або 

міжнародна організація з надання допомоги в надзвичайних ситуаціях (Червоний 

Хрест і т.д ). Для цієї мети завчасно встановлюються особливі зони обробки, 

наприклад порожній ангар, певна зона в пасажирському аеровокзалі, пожежна 

станція або інші наявні приміщення відповідного розміру (готель, школа, тощо). 

Будь-яке обране приміщення має бути обладнане системами обігріву або 

охолодження, мати електричне освітлення і електроживлення, водопостачання, 

телефони та каналізацію. Слід завчасно визначити кілька таких приміщень, з тим 

щоб у разі події можна було вибрати найбільш підходяще з погляду віддаленості 

і місткості (залежно від кількості потерпілих). Весь персонал експлуатанта 

повітряних суден і орендарі приміщень аеропорту повинні знати місце 

розташування цих виділених приміщень. 

Регулювання потоку поранених 

Поранені повинні проходити через розташовані відповідним чином і легко 

впізнаванні чотири зони (додаток 2). 

Зона збору 

Місце, де здійснюється первинний збір тяжкопоранених, звільнених з-під 

уламків повітряного судна. Необхідність створення цієї зони залежить від типу 

події і умов навколо місця події. Як правило, в цій зоні персонал аварійно-

рятувальної та протипожежної служби передає відповідальність за надання 

допомоги постраждалим персоналу медичних служб. Однак у більшості випадків 

передача відповідальності здійснюється в зоні сортування. 

Зона сортування 

Зона сортування повинна розташовуватися принаймні на відстані 90 м з 

навітряного боку від місця події в цілях уникнення можливого впливу вогню і 

диму. Якщо необхідно, може бути організовано декілька зон сортування. 

Зона надання допомоги 

Спочатку це буде одна спільна зона надання медичної допомоги. Згодом її 

слід розділити на три підзони відповідно до трьох категоріями поранених, тобто 

негайна допомога (черговість І), допомога через певний час (черговість II) і 

незначна допомога (черговість III). З метою ідентифікації зони надання допомоги 

можуть мати кольорове кодування (червоний колір – негайна допомога, жовтий 

колір – допомога через певний час і зелений колір – незначна допомога). Для цієї 

мети можуть використовуватися кольорові дорожні конуси, прапорці тощо. 

Зона транспортування 

Зона транспортування для реєстрації, відправлення та евакуації залишився 

в живих пасажирів повинна знаходитися між зоною надання допомоги і під'їзною 



дорогою. Звичай потрібно тільки одна зона транспортування; однак при 

наявності декількох зон транспортування необхідно забезпечити зв'язок між 

ними. 

Рекомендується розгортати пересувні засоби для стабілізації стану 

постраждалих черговості І і II та надання їм допомоги. В ідеальному випадку ці 

засоби повинні розгортатися менш ніж за тридцять (30) хвилин. Тому 

конструкція цих засобів повинна забезпечувати можливість їх доставки до місця 

події і швидкого розгортання для прийому постраждалих. Ці пункти повинні 

складатися з: 

 а) звичайних санітарно-транспортних засобів швидкої допомоги та 

реанімації. Машина реанімації є ідеальним місцем догляду за потерпілими 

черговості І. Там потерпілому може бути надана допомога і забезпечена 

подальша доставка безпосередньо до лікарні; 

 б) наметів червоного кольору для надання допомоги в серйозних або 

екстрених випадках. Ці засоби, в яких передбачені пристрої обігріву та 

освітлення, можуть доставлятися на місце події разом з усім необхідним 

медичним обладнанням; 

 в) наметів жовтого кольору, в яких може надаватися допомога 

постраждалим черговості II. Для стабілізації стану всіх постраждалих можуть 

використовуватися польові пересувні госпіталі та машини швидкої допомоги. 

Виживання пасажирів і членів екіпажу під час авіаційної пригоди, що 

виникла над малонаселеної (важкодоступній) місцевості або над водної 

акваторії, у більшості випадків залежить від підготовленості екіпажу до таких 

ситуацій, швидкого пошуку і правильної організації рятування постраждалих. У 

безлюдної місцевості оточуюче середовище досить часто стає джерелом 

небезпеки для життя (відсутність води, їжі, холод, спеки тощо). 

 

Лекція 12.  Аварії на АЕС і радіаційно-небезпечних об’єктах, їх медико-

тактична характеристика 

Характеристика чинників радіаційної небезпеки на різних етапах 

радіаційної аварії. Медичні наслідки їхнього впливу на людину. 

Нормування радіаційної безпеки. Радіаційний контроль в умовах 

радіаційної аварії.  

Заходи та засоби захисту населення під час радіаційних аварій (колективні 

та індивідуальні). 

Основні принципи надання медичної допомоги персоналу, який потерпів 

під час аварії на АЕС. 

Радіаційні ураження можуть виникнути при дії на організм проникаючої 

радіації в результаті аварій на реакторах атомних електростанцій, виробничих 

підприємств, від джерел іонізуючої радіації при порушенні техніки безпеки або 

пошкодженні систем захисту. 

Вважається, що внаслідок вибуху на АЕС санітарні втрати можуть 

становити від 22 до 33 % населення, що перебуває у зоні забруднення. 

За даними деяких дослідників, кількість тяжко уражених при цьому може 

становити 44 %, середньої тяжкості – 34 %, легкого ураження – 22 % (дані 

середні). Комбіновані ураження можуть бути у 50 %, гостра променева хвороба 

може діагностуватися у 10 % постраждалих. 



При радіаційних аваріях спостерігається негативний вплив на організм 

людини не тільки радіаційного фактора, але й багатьох інших (термічних, 

механічних, психогенних тощо). Можлива їх комбінація. 

Характеристика чинників радіаційної небезпеки у зонах 

радіоактивного забруднення 

У зонах радіоактивного забруднення місцевості під час аварій на АЕС 

наявні два основні чинники радіаційної небезпеки: 

а) зовнішнє-випромінювання — вид радіонуклідів, що містяться у повітрі в 

момент проходження радіоактивної хмари переважно від радіоактивних опадів, 

що випали на землю; у цьому випадку відбувається загальне опромінення всього 

тіла людини, яка з часом зменшується;  

б) внутрішнє опромінення — в результаті вдихання радіонуклідів із хмари 

викиду, тих, що потрапили із опадів на місцевості в повітря, і тих, що потрапили 

в організм людини із забрудненими РР водою і їжею. Це призводить до 

опромінення окремих органів і тканин тіла і справляє менший вплив, ніж за-

гальне г-опромінення. 

Основна небезпека для людини — це зовнішнє опромінення (60 % 

цілорічного опромінення). Співвідношення γ-фону і поверхневих компонентів на 

шкірі (β-випромінювання) дорівнює 1:10-1:20. Потужність дози випромінювання 

від уражених людей у зоні аварії може сягати 1-2 Р/год. Вони є точковими дже-

релами випромінювання для медичного й іншого персоналу, який їх обслуговує, 

проте не є для них серйозною небезпекою, оскільки контакт з ураженими, як 

правило, є короткочасним (огляд, виконання процедур тощо). Крім того, 

внаслідок розпаду радіонуклідів рівень випромінювання від хворих поступово 

зменшується. 

При інкорпорації радіонуклідів через органи дихання, шлунково-

кишковий тракт (з водою, продуктами харчування) і через ранові (опікові) 

поверхні вони швидко потрапляють у кров (легкорозчинні РР) і осідають у 

тропних для них органах і тканинах (мал.1). При їхньому розпаді β-частки 

безпосередньо впливають на молекули клітин органів і тканин, спричинюючи 

тою чи іншою мірою патологічний процес. У скелеті локалізуються переважно 

кальцій, стронцій, радій, плутоній; у печінці — церій, лантан, плутоній тощо; 

рівномірно розподіляються по органах і системах — тритій, вуглець, інертні 

гази, цезій тощо (рис. 1). 

Особливо небезпечним є I31J, який із крові надходить у невелику за 

розмірами і вагою (25-30 г) щитовидну залізу і швидко виповнює її. З огляду на 

короткий період його напіврозпаду, відбувається інтенсивний вплив 131J на 

тканину щитовидної залози протягом короткого періоду часу. Інші радіонукліди 

(l34Cs, l37Cs, 90Sr), які депонуються у великих за розмірами й вагою органах і 

тканинах людини і мають тривалий період піврозпаду, не можуть спричинити в 

них серйозних змін. Проте у випадку тривалого їх надходження значними 

кількостями в організм людини вони все ж таки можуть бути небезпечними. 

Ранові й опікові поверхні є не тільки вхідними воротами для радіонуклідів, 

які легко розчиняються у рідинах організму, а й об'єктом їх безпосереднього 

ураження в місцях контакту. Так, місцеві зміни в рані і на опіковій поверхні 

можливі вже під час ураження 0,5-1 мКі або 1,85-3,7-104Бк/кг. 



У випадку комбінованого впливу радіаційного чинника (зовнішнє 

опромінення і внутрішнє надходження РР) переважним є загальне зовнішнє 

опромінення. 

 

 
Рис. 1. Місця накопичення радіонуклідів в організмі людині  

(М. І. Борчук, 1998) 

Відповідно до «Санітарних правил проектування й експлуатації АЕС», на 

межі санітарно-захисної зони і поза нею очікувана індивідуальна доза впливу на 

щитовидну залозу дітей за рахунок ізотопів йоду не повинна перевищувати 30 

бер, а очікувана доза від зовнішнього випромінювання на все тіло (крім 

щитовидної залози) — 10 бер.  

Медичні наслідки опромінення у людини можуть бути різноманітними, 

причому зміни виникають як в опроміненого індивідуума, так і у його нащадків. 

Розрізняють соматичні (нестохастичні) ефекти — ранні або пізні, що 

спостерігаються при опроміненні даного організму (гостра і хронічна променева 

хвороба, опіки шкіри) і стохастичні (ймовірні) — передчасне старіння організму 

(зменшення тривалості життя), хвороби крові, злоякісні пухлини й генетичні 

ефекти, що розвиваються внаслідок радіаційного впливу на зародкові клітини 

організму і виявляються у нащадків. Пізні (пухлинні) і генетичні ефекти мають 

також стохастичний (ймовірний) характер. 

У прояві ранніх соматичних (нестохастичних) ефектів помітна чітка 

залежність від дози опромінення з наявністю мінімальної дози, яка е граничною. 

Доведено, що зовнішнє γ-випромінювання в діапазоні 0,5-1 Гр (50-100 рад) 

спричинює не різко виражені зміни в показниках крові (зниження кількості 



тромбоцитів і лейкоцитів) і системи вегетативної дизрегуляції. Граничною 

дозою для виявлення гострої променевої хвороби вважають 1 Гр. 

Доза пролонгованого опромінення, що не спричинює клінічних симптомів, 

значно перевищує дозу одночасного опромінення. Хронічна променева хвороба 

розвивається під час фракціонованого опромінення дозою 1,5 Гр і вище протягом 

кількох років. 

Дія зовнішнього випромінювання або аплікації РР може призвести до 

уражень шкіри, від субклінічних до виразних. При впливі продуктів розпаду 

урану ураження шкіри можливе в тому випадку, якщо щільність ураження 

покривів перевищує 74 кБк/см2 (2 мкКі/см2). 

Залежно від увібраної дози можуть спостерігатися ураження очей, слизової 

ротової порожнини, гортані, стравоходу: 5-10 Гр — гіперемія протягом першої 

доби, латентний період — 5-6 діб, потім виникають ерозії, відновлення слизової 

оболонки до кінця 2-3-го тижня; понад 10-15 Гр — ураження гортані і стравоходу 

до 1,5-2 міс, супроводжується інфекцією і місцевою кровоточивістю. 

Ураження очей: до 2 Гр — гіперемія повік; 2-4 Гр — гіперемія, набряк 

повіки; 6-10 Гр — ті ж прояви через 1-2 год.; понад 10 Гр — некроз шкіри повік 

і підлягаючих тканин, тотальна епіляція, рубцеві зміни з виворотом повік, 

інфекційний кератит. 

Під час аварії на Чорнобильській АЕС в уражених на майданчику 

четвертого блоку спостерігалися тяжкі і вкрай тяжкі радіаційні і термічні опіки. 

Серед населення від аварії на ЧАЕС випадків ураження шкіри РР не було. 

У разі потрапляння РР усередину організму також можливі несприятливі 

наслідки, проте людина має певний запас міцності. Ураження не відбудеться при 

одноразовому надходженні в організм дорослої людини РР дозою 1 мКі або по 

0,2 мКі протягом 10 дн, по 0,1 мКі протягом місяця або по 0,05 мКі в раціоні 

протягом року. Але одноразова доза 15-60 мКі або по 3-10 мКі протягом 10 дн. і 

по 1,2-3,0 мКі протягом року призведе до легкого ступеня променевої хвороби, 

якщо вік радіоізотопів від 12 до 30 діб. Для дітей ці дози в 4-6 разів менші.  

Одним із найхарактерніших радіаційних соматико-стохастичних ефектів є 

лейкоз. Доза в 1 Гр є мінімальною лейкозогенною для людини. Найчастіше 

смерть від лейкозу в Хіросимі й Нагасакі спостерігалася серед осіб, вік яких у 

момент вибуху бомби становив 0-10 і старші 50 років. 

Доза природного опромінення, отримана людиною за рік, становить 

близько 0,14-0,17 бер, а в окремих місцях — ще більше. Пороговий ефект 

виникнення різних захворювань (променева хвороба, опіки, катаракти, злоякісні 

пухлини тощо) можливий лише при опроміненні протягом усього життя дозою, 

що перевищує 10 бер на рік. Виникнення променевих пухлин у людини доведено 

у разі накопичення за все життя доз вище 35 бер, або 0,5 бера в середньому в рік. 

Від усіх джерел випромінювання людина протягом життя одержує близько 14 

рад (бер). 

Скорочення тривалості життя опромінених переважно пов'язане з 

розвитком новоутворень. Надлишкова смертність від опромінення відзначається 

в діапазоні доз, які перевищують у 100-200 разів природний радіаційний фон.  

Найуразливіший для плода термін - ранній період опромінення (від 9 до 40 

діб після зачаття). Опромінення в плодовому періоді залежно від дози може 

призводити до дефектів росту і підвищеної смертності. У матерів, які 



опромінювались у період вагітності, діти дещо відрізнялися від груп контролю 

за показниками росту і маси тіла. Так, у новонародженого, мати якого була 

опромінена в першому триместрі вагітності, відзначалося зменшення розмірів 

голови на 2-3 см, що іноді поєднувалось з уповільненням розумового розвитку. 

Генетичні ефекти іонізуючого випромінювання пов'язані з 

найуразливішими під час опромінення сперматогоніями в чоловіків і овоцитами 

— у жінок. Ушкоджуючі дози при загальному опроміненні ембріона і плода 

людини залежно від терміну вагітності орієнтовно становлять 0,05-0,20 Гр (5-20 

рад). Протягом ранніх термінів постнатального розвитку (перші місяці і роки 

життя) — ці дози дорівнюють 0,3-1 Гр (30-100 рад), що майже вдесятеро менші 

доз, які спричинюють аналогічні ушкодження у дорослих. 

За рівнів радіації, що перевищують допустимі, населення евакуюють із зон 

ураження. 

Міжнародна комісія з радіаційного захисту (МКРЗ, 1966) розробила 

максимально допустимі дози опромінення за рік для осіб, які працюють із 

променевими навантаженнями, і для всього населення (у 10 разів менші). Вона 

припускає такий рівень опромінення дорослого персоналу, що працює з 

променевими навантаженнями: 

 усього тіла, статевих залоз і кісткового мозку — до 5 бер (для населення — 0,5 

бер) на рік; 

 щитовидної залози — 30 бер (відповідно 3 бери); 

 шкіри і кісток — 30 бер (відповідно — 3 бери); 

 кінцівок — 75 бер (відповідно — 7,5 бера). 

В усьому світі вважається, що професіонали, які працюють з іонізуючим 

випромінюванням, протягом року можуть отримати 5 бер, а за період трудової 

діяльності — до 150 бер. Для населення, що мешкає в районі АЕС, річна норма 

не повинні перевищувати 0,5 бер (35 бер за все життя). Людина без шкоди для 

здоров'я переносить однократне або протягом місяця опромінення менше 100 

бер, а доза 100-150 бер може спричинити захворювання. 

Радіаційні втрати серед населення в зонах радіоактивного зараження 

визначаються переважно дозою зовнішнього опромінення і тривалістю часу її 

накопичення: 

а) якщо доза опромінення 1-2 Гр (одноразово або протятом 4 діб) - 

розвивається 1-й (легкий) ступінь променевої хвороби Опромінення такою 

дозою протягом 7-60 дн. може призвеств до втрати працездатності; 

б) за одноразового отримання дози 15-60 мКі і більше можлива променева 

хвороба легкого ступеня; 

в) у випадку аплікації РР на шкірних покривах дозами понад 700 мр/год за 

станом на 24 год. після зараження — легкий ступінь ураження.  

Ступінь тяжкості гострої променевої хвороби (ГПХ) залежить від дози 

опромінення. За відсутності точних відомостей, її можна оцінити орієнтовно за 

рядом симптомів, їхньою виразністю і термінами появи. До найбільш значущих 

діагностичних ознак належать такі: час розвитку первинної реакції і ступінь її 

виразності, глибина початкової лімфопенії, зниження кількості тромбоцитів і 

лейкоцитів. 

Структура радіаційних втрат за тяжкістю варіюватиме залежно від 

багатьох чинників (ступеня захищеності населення; потужності викиду опадів, 



метеоумов тощо). Імовірність зараження РР із вражаючою потужністю 

випромінювання шкіри людини від РР існує, починаючи із зовнішньої межі зони 

«Б» (сильне зараження) і далі в зонах «В» і «Г». 

Своєчасно проведена санітарна обробка (протягом перших годин після 

зараження) може виключити або значно послабити ураження шкірних покривів, 

зокрема частин, не прикритих одягом. Проте у цих зонах населення може 

отримати значні дози зовнішнього опромінення, що становить значну радіаційну 

небезпеку порівняно з ураженням відкритих частин тіла при аплікації РР. 

Вивчення медичних наслідків аварії на ЧАЕС за період з 1986 по 1998 роки 

показало, що існує ряд негативних змін в стані здоров’я різних групп 

опромінених людей, які не булипередбачені. Це пояснюється дією цілого 

комплексу факторів як радіаційної, так і нерадіаційної природи (психогенних, 

соціальних тощо). Це проявляється в підвищенні рівнів захворюваності нервової 

системи, системи кровообігу, органів травлення та дихання у ліквідаторів та 

постраждалих. 

Важливою медико-соціальною проблемою наслідків Чорнобильської 

катастрофи є негативні зміни психічного здоров’я, які проявляються у вигляді 

психосоматичних, нервово-психічних та соматоневрологічних розладів.  

 

Тема 13. Хіміко-технологічні катастрофи. Класифікація 

сильнодіючих отруйних речовин, симптоми отруєння. Основні лікувально-

профілактичні заходи в осередку хімічного ураження 

Основні принципи і методи лікування гострих отруєнь СДОР. Основні 

симптоми отруєнь, перша медична  допомога при отруєннях СДОР: аміаком, 

чадним газом, хлором, сірковуглецем тощо. 

Заходи та засоби захисту (індивідуальні та колективні) при аваріях з 

викидом СДОР. Робота медичної сестри в складі бригад екстреної медичної 

допомоги в осередку хімічного ураження. 

Техніка безпеки особового складу бригад екстреної допомоги під час 

ліквідації осередків хімічного ураження та їхніх наслідків. Прилади хімічної 

розвідки та правила роботи з ними. 

 

Класифікація отруйних речовин 

До найбільш небезпечних (надзвичайно і високо токсичних) речовин 

відносяться: 

 деякі сполуки металів (органічні і неорганічні похідні миш’яку, 

ртуті, кадмію, свинцю, талію, цинку та інших); 

 карбоніли металів (тетракарбоніл нікелю, пентакарбоніл заліза та 

інші); 

 речовини, що мають ціанисту групу (синильна кислота та її солі, 

бензальдегідціангідрон, нітрили, органічні ізоціанати); 

 сполуки фосфору (фосфорорганічні сполуки, хлорид фосфору, 

фосфін, фосфідин); 

 фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота і її ефіри, фторетанол та 

інші); 

 хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон); 

 галогени (хлор, бром); 



 інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, 

інші). 

До сильно токсичних хімічних речовин відносяться: 

 мінеральні і органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, оцтова, 

інші); 

 луги (аміак, натронне вапно, їдкий калій та інші); 

 сполуки сірки (діметилсульфат, розчинні сульфіди, сірковуглець, 

розчинні тіоціанати, хлорид і фторид сірки); 

 хлор і бромзаміщені похідні вуглеводню (хлористий і бромистий 

метил); 

 деякі спирти і альдегіди кислот; 

 органічні і неорганічні нітро і аміносполуки (гідроксиламін, 

гідрозин, анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофенол); 

 феноли, крезоли та їх похідні; гетероциклічні сполуки. 

До помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних хімічних 

речовин, які не представляють собою хімічної небезпеки, відноситься вся 

основна маса хімічних сполук. 

Необхідно відмітити, що особу групу хімічно небезпечних речовин 

складають пестициди - препарати, які призначені для боротьби з шкідниками 

сільськогосподарського виробництва, бур’янами і т. д. Більшість з них дуже 

токсична для людини. 

Більшість із хімічних речовин, у тому числі і слабко токсичні (помірно, 

слабко токсичні і практично не токсичні), можуть стати причиною тяжкого 

ураження людини. Водночас привести до масових санітарних втрат в наслідок 

аварій (катастроф), що супроводжуються викидами (виливами) хімічних 

речовин, можуть не всі хімічні сполуки, включаючи навіть надзвичайно, високо 

і сильно токсичні. 

Тільки частина хімічних сполук при поєднанні визначених токсичних і 

фізико-хімічних властивостей, таких, як висока токсичність при дії через органи 

дихання, шкіряні покрови, велика тоннажність виробництва, використання, 

зберігання і перевезення, а також можливість легко переходити в аварійних 

ситуаціях в головний фактор ураження (пар або тонко дисперсний аерозоль), 

який може стати причиною ураження людей. Ці хімічні сполуки відносяться до 

групи сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). 

Хімічні речовини, які можуть викликати масові ураження населення, при 

аваріях з викидом (виливом) в повітря, можна розділити на групи: 

      

1. Речовини з переважною дією удушення: 

 з вираженою дією припікання (хлор, трьох хлористий фосфор, 

оксихлорид фосфору); 

 з слабкою дією припікання (фосген, хлорпікрин, хлорид сірки). 

2. Речовини переважно загальної отруйної дії (окисел вуглецю, синильна 

кислота, динітрофенол, динітроортокрезол, етиленхлоргідрин, 

етиленфторгідрин). 

3. Речовини, які мають дією удушення та загальну отруйну дію: 

 з вираженою дією припікання (акрилонітрил); 



 з слабкою дією припікання (сірчаний ангідрид, сірководень, окисли 

азоту). 

4. Нейротропні отрути, речовини, що діють на генерацію, проведення і 

передачу нервового імпульсу (сірковуглець, фосфорорганічні сполуки). 

5. Речовини, що мають дію удушення і нейротропну дію (аміак). 

6. Метаболічні отрути (етиленоксид, метилбромид, метилхлорид, 

діметилсульфат). 

7. Речовини, що порушують обмін речовин (діоксан). 

До речовин з переважною дією удушення відносяться токсичні сполуки, 

для яких головним об’єктом дії на організм є дихальні шляхи. Ураження 

організму при дії речовин удушення умовно розділяють на чотири періоди: 

період контакту з речовиною, період скритої дії, період токсичного набряку 

легенів і період ускладнень. Тривалість кожного періоду визначається 

токсичними властивостями кожної речовини і величиною експозиційної дози. 

При дії пару ряду речовин в високих концентраціях можливий швидкий 

літальний кінець від шокового стану, що викликається хімічним опаленням 

відкритих часток шкіри, слизистих верхніх дихальних шляхів і легенів. 

До речовин переважно загальної отруйної дії відносяться сполуки, що 

можуть викликати гостре порушення енергетичного обміну, яке і є у важких 

випадках причиною гибелі ураженого. Ці речовини можна розділити на отрути 

крові і тканинні отрути. 

Отрути крові розділяються на гемолітичні отрути і отрути гемоглобіну. 

Тканинні отрути діляться на інгібітори ферментів дихальної цепі (ціаніди, 

сірковуглець, акрилонітрил), роз’єднувачі окислення і фосфорилірування 

(динітрофенол, динітроортокрезол,) і речовини, що виснажують запаси 

субстратів для процесів біологічного окислення (етиленхлоргідрин, 

етиленфторгідрин). 

До речовин з дією удушення і загально отруйною дією відноситься значна 

кількість СДОР, що здібні при інгаляційній дії визвати токсичний набряк легенів, 

а при резорбції порушити енергетичний обмін. Більшість сполук цієї групи 

володіє сильною дією припікання, що значно утруднює надання допомоги 

потерпілим. 

До речовин, що діють на генерацію, проведення і передачу нервового 

імпульсу (нейротропні отрути), відносяться речовини, які порушують механізми 

периферичної нервової регуляції, а також модулюючи стан самої нервової 

системи. В основі їх дії: 

 можливість вмішуватися в процес синтезу, зберігання, викиду, 

інактивації в синаптичній щілині нейромедіаторів; 

 взаємодіяти з рецепторами нейромедіаторів; 

 змінювати проникності іонних каналів збуджувальних мембран. 

До речовин, що мають дію удушення і нейротропну дію, відносяться 

токсичні сполуки, які викликають при інгаляційному ураженні токсичний набряк 

легенів, на фоні якого формується важке ураження нервової системи. 

В основі дії на мозок лежить порушення генерації, проведення і передачі 

нервового імпульсу, який усугубляється станом важкої гіпоксії, що викликано 

порушенням зовнішнього дихання. 



До метаболічних отрут відносяться токсичні сполуки, що вмішуються в 

інтимні процеси метаболізму речовин в організмі. Отруєння цими речовинами 

характеризується відсутністю реакції на отруту. Ураження організму 

розвивається, як правило, поступово і в важких випадках закінчується смертю на 

протязі декількох діб. 

В патологічний процес ураження цими речовинами залучаються багато 

органів, але головними є порушення з сторони центральної нервової системи, 

паренхіматозних органів і іноді системи крові. 

За своєю побудовою ці речовини відносяться до різних класів сполук, 

однак всі вони володіють загальною властивістю: в організмі людини вони 

руйнуються з виникненням високо реакційно-дійсних вуглеводневих радикалів. 

До речовин, що порушують обмін речовин, відносяться токсичні сполуки 

групи галогенірованих ароматичних вуглеводів. При цьому особою біологічною 

активністю відзначається дібензодіоксани і поліхлоровані бензофурани. 

Дані речовини здібні, діючи через легені, травний тракт і неушкоджену 

шкіру, викликати захворювання з надзвичайно в’ялим проходженням. При цьому 

практично в процес залучаються всі органи і системи організму людини. 

Характерною особливістю дії цих речовин є порушення обміну речовин, що в 

підсумку може іноді привести до літального кінця. 

Фактором ураження хімічної небезпечної ситуації є токсична дія, що 

визначається концентрацією сильнодіючої отруйної речовини (СДОР) в 

навколишньому природному середовищі та щільністю (густиною) хімічного 

зараження місцевості і об’єктів господарської діяльності. 

Щільність (густина) зараження небезпечними хімічними речовинами – це 

ступінь хімічного зараження місцевості. 

На короткі відстані сильнодіючі отруйні речовини перевозять 

автотранспортом в балонах, контейнерах та автоцистернах. Із широкого спектра 

балонів середньої ємності для зберігання і перевезення рідких СДОР 

використовуються, як правило, балони ємністю від 0,016 до 0,05 м3. Ємність 

контейнерів варіюється в межах від 0,1 до 0,8 м3. Автоцистерни використовують 

для перевезення аміаку, хлору, гептилу і амілу. Стандартний аміаковоз має 

вантажопідйомність 3,2; 10 і 16 тн. Рідкий хлор транспортують в автоцистернах 

місткістю до 20 тн, аміл до 40 тн і гептил до 30 тн. 

Безпека функціонування хімічно небезпечних об’єктів залежить від 

багатьох факторів: фізико-хімічних властивостей сировини, напівпродуктів і 

продуктів, від характеру технологічного процесу і надійності обладнання, умов 

зберігання і транспортування хімічних речовин, стану контрольно-

вимірювальних приладів і засобів автоматизації, ефективності засобів проти 

аварійного захисту і т. д. 

Крім того, безпека виробництва, використання, зберігання і перевезення 

СДОР в значній мірі залежить від рівня організації профілактичної роботи, 

своєчасності і якості планових попереджувальних робіт, підготовленості і 

практичних навиків персоналу, системи нагляду за станом технічних засобів 

проти аварійного захисту. 

Наявність великої кількості факторів, від яких залежить безпека 

функціонування хімічних небезпечних об’єктів, робить цю проблему надто 

складною. Як показує аналіз причин виникнення великих хімічних аварій, що 



супроводжуються викидом (виливом) СДОР, на сьогодні неможливо виключати 

вірогідність виникнення аварій, які приведуть до ураження виробничого 

персоналу і населення, яке розташовано в районі функціонування хімічно 

небезпечного об’єкту. 

Аналіз структури підприємств, що виробляють або використовують СДОР, 

показує, що в їх технологічних лініях обертається, як правило, незначна кількість 

токсичних хімічних продуктів. Значно більша кількість СДОР за об’ємом 

знаходиться на складах підприємств. Це приводить до того, що при аваріях у 

цехах підприємств в більшості випадків мають місце локальне зараження 

повітря, обладнання цехів, території підприємств. При цьому ураження в таких 

випадках може отримати в основному виробничий персонал. 

При аваріях на складах підприємств, коли руйнуються ємності, СДОР 

розповсюджується за межі підприємства, що приводить до масового ураження 

не тільки персоналу підприємства, але і населення, що розташовано в зоні 

ураження суб’єкта господарювання. 

Місткість складів СДОР на любому підприємстві визначається в 

залежності від необхідного запасу, що забезпечує безперервну роботу 

підприємства, а також від доцільно допустимого накопичення на виробничій 

площадці товарної продукції, яка підлягає відправці споживачам. У наслідку 

норми зберігання СДОР на кожному підприємстві визначаються з розрахунком 

умов їх споживання, вироблення, транспортування, попередження аварійних 

ситуацій, профілактичних зупинок, сезонних поставок, а також токсичності, 

пожежної і вибухової безпеки. 

В середньому на підприємствах мінімальні (не понижуючі) запаси 

хімічних продуктів створюються на три доби, а для заводів з виробництва 

окремих хімічних речовин і мінеральних добрив – до 10-15 діб. 

В результаті на великих хімічних підприємствах, а також на складах в 

деяких портах і на транспорті, що перевозить СДОР, може одночасно зберігатися 

тисячі тон різних сильнодіючих отруйних речовин. 

На виробничих площадках або на транспорті СДОР, як правило, 

знаходиться в стандартних ємностях. Це можуть бути оболонки з алюмінію, 

заліза або залізобетону, в яких підтримуються умови, що відповідають заданим 

режимам зберігання. Форма і тип ємностей вибираються виходячи із масштабів 

виробництва або використання, умов їх транспортування. Найбільш широке 

розповсюдження сьогодні отримали ємності циліндричної форми та шарові 

резервуари. 

Місткість резервуарів буває різною. Хлор, наприклад, зберігається в 

ємностях місткістю від 1 до 1000 т, аміак – від 5 до 30000 т, синильна кислота – 

від 1 до 200 т, окисел етилену – в шарових резервуарах об’ємом 800 м3 і більше, 

окисел вуглецю, двоокис сірки, гідразин, тетраетилсвинець, сірковуглець – в 

ємностях місткістю від 1 до 100 т. 

Наземні резервуари, як правило, розміщуються групами. В кожній групі 

передбачається резервна ємність для перекачування СДОР на випадок їх виливу 

із якогось резервуару. Для кожної групи наземних резервуарів за периметром 

робиться замкнуте обвалування або загороджувальна стінка з не горючих і 

стійких до корозії матеріалів висотою не менше 1 м. Внутрішній об’єм 

обвалування, розраховується на повний об’єм групи резервуарів. Відстань від 



резервуарів до підошви обвалування або загороджувальної стінки приймається 

рівною половині діаметру ближнього резервуару, але не менше 1 м. 

Відстань від складів СДОР об’ємом більше 8000 м кубічних до населених 

пунктів повинна бути не менше 1000 м. Відстань від складів з наземним 

розташуванням резервуарів до місць масового скупчення людей (стадіонів, 

базарів, парків і т. д.) збільшується в два рази. 

Для зберігання СДОР на складах підприємств використовуються наступні 

головні способи: 

 в резервуарах під високим тиском; 

 в ізотермічних сховищах при тиску, близькому до атмосферного 

(низькотемпературне сховище), або до 1 Па (ізотермічне сховище, при цьому 

використовуються шарові резервуари великої місткості); 

 зберігання при температурі навколишнього середовища в закритих 

ємностях (характерно для високо киплячих рідин). 

Спосіб зберігання СДОР у більшості визначає їх поведінка при аваріях 

(розкриття, пошкодження, руйнування оболонок резервуарів). 

У випадку руйнування оболонки ізотермічного сховища і наступного 

розливу великої кількості СДОР в піддон (обвалування) випарування за рахунок 

різниці пружності насиченого пару СДОР в ємності і парціального тиску в 

повітрі у зв’язку з малим надмірним тиском майже не спостерігається. Для 

даного типу ємностей характерні періоди нестаціонарного і стаціонарного 

випаровування СДОР. 

Формування первинної хмари здійснюється за рахунок тепла піддону 

(обвалування), зміною теплоутримання рідини і притоку тепла від 

навколишнього повітря. При цьому кількість речовини, що переходить в 

первинну хмару, як правило, не перевищує 35% при температурі навколишнього 

повітря 25-30 °C. 

При відкритті оболонок з високо кип’яченими рідинами виникнення 

первинної хмари не спостерігається. Випарування рідини здійснюється за 

стаціонарним процесом і залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР і 

температури навколишнього повітря. Враховуючи малі швидкості 

випаровування таких СДОР, вони будуть являти собою небезпеку тільки для 

навколишніх, що знаходяться в районі аварії. 

Треба відмітити, що на багатьох об’єктах скупчена значна кількість різних 

легко горючих речовин, у тому числі СДОР (аміак, окисел етилену, синильна 

кислота, окисел вуглецю та інші). Багато СДОР вибухонебезпечні (гідразин, 

окисли азоту та інші). Цю обставину необхідно враховувати при виникненні 

пожеж на об’єктах. Більше того, сама пожежа на підприємстві може сприяти 

виділенню різних отруйних речовин. Так наприклад, горіння поліуретану та 

інших пластмас приводить до виділення синильної кислоти, фосгену, окислу 

вуглецю, різних ізоціанатів, іноді діоксану та інших СДОР в небезпечних 

концентраціях, особливо в закритих приміщеннях. 

При організації робіт з ліквідації хімічної небезпечної аварії на об’єкті 

господарської діяльності і її наслідків необхідно враховувати не тільки фізико-

хімічні властивості СДОР, але і їх вибухову і пожежну небезпеку, можливість 

виникнення протягом пожежі нових сильнодіючих отруйних речовин і на цій 



основі приймати необхідні заходи щодо захисту персоналу, який приймає участь 

в роботах. 

Для любої аварії характерні стадії виникнення, розвитку і спаду небезпеки. 

На хімічному небезпечному об’єкті в розпалі аварії можуть діяти, як правило, 

декілька факторів ураження: пожежа, вибухи, хімічне зараження повітря і 

місцевості та інші, а за межами об’єктів – зараження довкілля. 

Дія СДОР через органи дихання частіше, ніж через інші шляхи дії, 

приводить до ураження людей, реалізується на великих відстанях і площах з 

швидкістю вітрового переносу. Для багатьох СДОР характерна тривалість 

зараження навколишнього середовища, а також прояв віддалених ефектів 

ураження людей і об’єктів біосфери. 

Масштаби ураження при хімічних небезпечних аваріях дуже сильно 

зависять від метеорологічних обставин і умов зберігання СДОР. Так, іноді 

сильний викид може не спричинити значної шкоди або він буде мінімальним, в 

той же час менший викид в інших умовах може привести до більшої шкоди. 

Із цих особливостей хімічних небезпечних аварій слідує: захисні заходи і, 

понад все, прогнозування, вияв і періодичний контроль за змінами хімічної 

обстановки, оповіщення персоналу підприємства, населення і сил ЦО, повинні 

проводитися з надзвичайно високою оперативністю; серед населення і сил ЦО, 

що знаходяться в зонах розповсюдження СДОР, можуть бути уражені, для 

обслідування яких і надання їм медичної допомоги знадобляться значні сили і 

засоби. 

Локалізація джерела поступу СДОР в довкілля має визначну роль в 

попередженні масового ураження людей. Швидке здійснення цієї задачі може 

направити аварійну ситуацію в контролюємо русло, зменшити викиди СДОР і 

значно знизити шкоду. 

Дії робітників, службовців та населення при аваріях з викидом 

сильнодіючих отруйних речовин 

Аварії (катастрофи) на хімічно небезпечних об’єктах економіки можуть 

супроводитися викидом (виливом) сильнодіючих отруйних речовин в атмосферу 

і на поверхню підстилки. Вдихання зараженого повітря може привести до 

ураження органів дихання, а також очей, шкірних покровів та інших органів 

людини. 

Особливістю хімічних надзвичайних ситуацій є висока швидкість 

формування і дія факторів ураження, що викликає необхідність прийняття цілого 

ряду оперативних і попереджувальних заходів, які спрямовані на захист 

населення і сил ЦО під час ліквідації їх наслідків. З урахуванням специфіки 

хімічних небезпечних надзвичайних ситуацій при локалізації і ліквідації їх 

наслідків приймаються заходи, які спрямовані спочатку на обмеження і 

призупинення викиду (виливу) СДОР, локалізації хімічного ураження, 

попередження зараження ґрунту і джерел водозабезпечення населення. 

Обмеження і призупинення викиду (виливу) СДОР здійснюється 

перекриттям кранів і засувок на магістралях подачі СДОР до місця аварії, 

забиванням отворів на магістралях і ємкостях за допомогою бандажів, хомутів, 

заглушок, перекачуванням рідини з аварійної ємності в запасну. Ці роботи 

здійснюються під керівництвом і при безпосередній участі спеціалістів 



промисловості, що обслуговують аварійне обладнання або супроводжують 

СДОР при транспортуванні. 

Для локалізації хімічного зараження, попередження розповсюдження 

СДОР та зараження ґрунту і джерел води можуть бути використані різні способи. 

Обмеження розливання СДОР на місцевості з метою зменшення площі 

випаровування здійснюється обвалуванням розлитої речовини, створенням 

перешкод на шляху розливання, збиранням СДОР в природні поглиблення (ями, 

канави, кювети), обладнанням спеціальних пасток (ям, поглиблень і т. д.). 

При проведенні робіт в першу чергу необхідно попередити попадання 

СДОР в річки, озера, в підземні комунікації, підвали будинків і споруд і т. д. 

Роботи можуть бути виконанні за допомогою бульдозерів, скреперів, 

екскаваторів та іншої техніки В окремих випадках рідка фаза СДОР з метою 

обмеження розливання може збиратися в спеціальні ємності (бочки). 

У зв’язку з цим захист населення і сил ЦО організується при можливості 

завчасно, а у разі виникнення хімічної надзвичайної ситуації проводиться в 

мінімально можливі строки. Він організується і проводиться управліннями 

(відділами) з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту територій, 

штабами сил ЦО і суб’єктів господарської діяльності. 

Захист населення і сил ЦО від сильнодіючих отруйних речовин – це 

комплекс організаційних, оперативних, попереджувальних і захисних заходів, 

що здійснюються з метою виключення або максимального послаблення дії 

ураження СДОР населення і сил ЦО, збереження їх боєздатності і 

працездатності. 

Комплекс заходів з захисту населення і сил цивільної оборони від наслідків 

хімічної НС включає: 

 організаційні і оперативні заходи з організації, планування і 

проведення заходів з захисту населення і сил цивільної оборони на підлеглій 

території; 

 інженерно-технічні заходи щодо дотримання умов безпеки при 

використанні, зберіганні, транспортуванні СДОР; 

 підготовку сил і засобів для ліквідації наслідків хімічних 

надзвичайних ситуацій; 

 навчання населення порядку і правилам поведінки в умовах хімічних 

надзвичайних ситуацій; 

 забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту; 

 забезпечення безпеки населення і використання засобів 

індивідуального і колективного захисту; 

 повсякденний хімічний контроль; 

 проведення попереджувальних і профілактичних заходів на хімічних 

небезпечних об’єктах; 

 прогнозування можливих наслідків хімічної НС; 

 попередження (оповіщення) про безпосередню небезпеку ураження 

СДОР; 

 тимчасову евакуацію (відселення) населення і сил ЦО із небезпечних 

районів; 

 хімічну розвідку району аварії; 

 знаходження і надання медичної допомоги потерпілим; 



 локалізацію і ліквідацію наслідків хімічної надзвичайної ситуації. 

Об’єм і порядок здійснення заходів з захисту населення і сил цивільної 

оборони залежать від визначеної обстановки, що може скластися в результаті 

хімічної надзвичайної аварії (катастрофи), наявності часу, сил і засобів для 

проведення заходів з захисту та інших факторів. 

Великі хімічні небезпечні аварії (катастрофи), особливо з викидом 

(виливом) сильнодіючих отруйних речовин, можуть нанести відчутні збитки 

народному господарству і привести до людських жертв. 

В зв’язку з цим захист населення і сил ЦО від СДОР має важливе значення 

і здійснюється на всіх рівнях. 

На початок всього захист від СДОР організується і здійснюється 

безпосередньо на хімічних небезпечних об’єктах, де головна увага приділяється 

заходам попередження виникнення можливих НС. Вони носять як 

організаційний, так і інженерно-технічний характер і спрямовані на виявлення і 

усунення причин аварій (катастроф), максимальне пониження можливих 

руйнувань і втрат, а також створення умов для своєчасного проведення робіт з 

локалізації і ліквідації можливих наслідків хімічної небезпечної ситуації. 

Всі ці заходи відображаються в плані захисту об’єкта від СДОР, який 

розробляється з участю всіх головних спеціалістів і штабу цивільної оборони 

об’єкту. План розробляється, як правило, текстуально з додатками необхідних 

схем, що пояснюють розміщення об’єкту, сили і засоби при ліквідації аварії 

(катастрофи), їх організацію, прогноз можливої хімічної обстановки і т. д. Він 

складається з декілька розділів і визначає підготовку об’єкту до захисту від 

СДОР і порядок ліквідації наслідків хімічної надзвичайної ситуації. 

На відповідних територіях (в населених пунктах, містах обласного 

підпорядкування і районах), де є небезпека хімічного зараження внаслідок аварій 

(катастроф) на хімічних небезпечних об’єктах, розробляються плани захисту від 

СДОР (або розділи у відповідних планах ЦО). 

Плани розробляються графічно та з додатком у вигляді пояснювальної 

записки. В них відображається: 

 оцінка можливої хімічної обстановки при аваріях (катастрофах) зі 

СДОР; 

 організація оповіщення про аварію (катастрофу) та її можливі 

наслідки; 

 організація виявлення і контролю хімічної обстановки на відповідній 

території; 

 організація тимчасової евакуації населення і сил цивільної оборони 

та їх укриття, організація доступу і переміщення людей в зонах зараження; 

 організація використання засобів індивідуального і колективного 

захисту; 

 організація здійснення медичних заходів і надання медичної 

допомоги потерпілим; 

 організація і порядок участі сил ЦО і населення в ліквідації наслідків 

хімічної надзвичайної ситуації. 

Оповіщення населення і сил ЦО про факт виникнення хімічної небезпечної 

аварії (катастрофи) або її передумов, а також про зараження місцевості і повітря, 



напрямку руху хмари сильнодіючої отруйної речовини здійснюється з метою 

своєчасного прийняття заходів захисту від хімічної дії СДОР. 

Оповіщення про факт аварії повинно передаватися у всі населенні пункти 

і на об’єкти господарської діяльності, що знаходяться на шляху руху хмари 

СДОР і в межах площі, що обмежена радіусом, який дорівнює максимальній 

можливій глибині розповсюдження хмари СДОР при даних метеорологічних 

умовах. 

Після отримання оповіщення про аварію на об’єкті з СДОР приводяться в 

готовність до використання засоби індивідуального і колективного захисту, а в 

ряді випадків можуть проводитися підготовчі заходи до проведення тимчасової 

евакуації (відселення) населення і особового складу сил ЦО. 

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні 

надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення по мережам провідного 

мовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через місцеві 

радіомовні станції і телебачення. Для притягнення уваги населення в 

екстремальних ситуаціях перед передачею інформації включаються сирени, а 

також інші сигнальні засоби. 

Запам’ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів 

означають сигнал цивільної оборони "Увага Всім!". 

Почувши такий сигнал, негайно треба включити гучномовець, 

радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення управління (відділу, штабу 

ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області 

(міста обласного підпорядкування, сільського району або у окремих випадках 

хімічно небезпечного об’єкту). 

На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом, штабом 

ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області 

(міста обласного підпорядкування, сільського району та суб’єктом господарської 

діяльності) готуються приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням 

конкретних подій, корегуються. 

Дегазація приміщень, особистих речей, одягу. Невідкладна та перша 

допомога ураженому 

З урахуванням специфіки хімічних небезпечних надзвичайних ситуацій 

при локалізації і ліквідації їх наслідків приймаються заходи, які спрямовані 

спочатку на обмеження і призупинення викиду (виливу) СДОР, локалізації 

хімічного ураження, попередження зараження ґрунту і джерел водозабезпечення 

населення. 

При частковій дегазації і дезинфекції з використанням дегазаційних 

комплектів насамперед оброблюються ті частини і поверхні техніки і 

транспорту, з якими необхідний контакт при виконанні роботи (поставленої 

задачі). 

Повна дегазація складається з повного обеззаражування або видалення з 

всієї поверхні техніки і транспорту отруйних речовин шляхом протирання 

заражених поверхонь розчинами для дегазації; при відсутності їх можуть бути 

використані розчинники і розчини для дезактивації. Для протирання 

використовуються щітки дегазаційних машин, комплектів і приборів або мотлох 

(клоччя). 



Засоби обеззаражування техніки і транспорту: авто-розливальна станція 

АРС12У (АРС14), комплекти ДК4, ІДК1, ДК3; комунальна, 

сільськогосподарська, дорожня і будівельна техніка, що здібна для використання 

при виконанні робіт з обеззаражування. 

Авто-розливальна станція призначена для дезактивації, дегазації і 

дезинфекції техніки і транспорту, дегазації і дезинфекції території рідкими 

розчинами, транспортування і тимчасового зберігання рідин, спорядження 

рідинами оболонок, перекачування рідин з одної тари в іншу. 

АРС12У представляє собою автомобіль ЗІЛ157, на якому змонтовано 

спеціальне обладнання, а станція АРС14 змонтована на шасі автомобіля ЗІЛ131. 

Основні тактико-технічні дані АРС12У (АРС14): маса неспорядженої машини 

6135 (6970) кг; маса рідин, що перевозяться – 2500 кг; повна ємність цистерни 

2600 (2700) л, робоча ємність цистерни 2500 л; час спорядження цистерни 

механічним насосом 8-12 хв., ручним насосом – до 45 хв.; потужність 

механічного насосу 300-400 л/хв.; час розгортання (на 4 робочі місця) 6-8 хв.; час 

згортання 9-15 хв.; число одночасно місць, що обслуговуються: при дезактивації 

струменем води до 5, при дезактивації, дегазації і дезинфекції за допомогою 

брандспойтів до 8; розрахунок 2-3 чол. 

Автомобільний комплект спеціальної обробки ДК4 призначається для 

дезактивації, дегазації і дезинфекції автомобільної техніки і включає: 

газорідинний прибор, комплект для дегазації озброєння і обмундирування 

(ИДСС), чотири індивідуальні протихімічні пакети, порошок для дезактивації 

СФ2 (СФ2У), ЗІП і деталі кріплення, ящик для укладки і транспортування 

комплекту. 

Основні тактико-технічні дані: маса комплекту 32,3 кг, час розгортання 

(згортання) 34 хв., витрати розчину на обробку автомобілів типу ЗІЛ 50-60 л, 

типу ГАЗ3040 л, час на обробку відповідно 40-50 і 30-40 хв., витрати 0,075% 

водяного розчину порошку СФ2У 1,5 л/хв., максимальне розрідження в лінії 

ежектора 5000 мм вод. ст., температура струменю на виході 55-65 °C. 

Індивідуальний комплект для спеціальної обробки автотракторної техніки 

ІДК1 призначається для дезактивації, дегазації і дезинфекції автотракторної 

техніки з використанням стисненого повітря від компресору автомобіля. Всі 

частини комплекту вкладаються в сумку з бавовняної тканини. 

Основні технічні дані ІДК1: робочий тиск при роботі з ежекторною 

насадкою 34 кгс/см2, при роботі з ручним насосом – 11,2 кгс/см2, витрати 

розчинів при дезактивації (ковпачок з отвором 2 мм без сердечника) 2 л/хв., при 

дегазації або дезинфекції (ковпачок з отвором 1,5 мм без сердечника) при 

створені тиску ручним насосом 0,40, 6 л/хв., а при створені тиску за допомогою 

пневмосистеми автомобіля – 0,51, 5 л/хв., час розгортання 34 хв., маса (без бідону 

і насоса) 5 кг. 

Комплект пристосувань до автомобільних водо, мастило і 

паливозаправників ДКЗ призначається для дезактивації, дегазації і дезинфекції 

автотракторної техніки з використанням авто-паливозаправника АТЗ3157, 

механізованої автоцистерни АЦМ4150 або водомастилозаправника ВМЗЗІЛ157 

(комплект до ВМЗ може бути використаний також для миття особового складу). 

Обробка автотракторної техніки за допомогою комплекту ДКЗ може 

виконуватися бензином, гасом, дизельним паливом, водою або розчином для 



дезактивації. Маса комплекту ДКЗ 26 кг, час розгортання 5-10 хв., кількість 

одночасно об’єктів, що обробляються, 12. 

Поливальна мийна машина ПМ130 може використовуватися для 

дезактивації, дегазації і дезинфекції території, споруд і техніки. В обладнанні 

ПМ130 для цього є три насадки, два пожежних рукава з брандспойтами і 

обладнання для очищення від снігу. Основні тактико-технічні дані ПМ130: тип 

базового шасі ЗІЛ130, ємність цистерни 6000 л, ширина смуги миття до 8 м, 

ширина смуги поливки до 18 м, ширина смуги підмітання 2,3 м, витрати води 

при митті 1 л, при поливці – 0,25 л, робоча швидкість при митті (поливі) 20 км/г. 

Пункт спеціальної обробки ПуСО призначається для проведення повної 

санітарної обробки особового складу і населення, повної дезактивації, дегазації і 

дезинфекції озброєння, техніки, дезактивації і дезинфекції обмундирування, 

одягу, взуття і засобів захисту. Розгортається на незараженій місцевості близько 

або безпосередньо в районі дій сил ЦО, що підлягають спеціальній обробці. 

Станція обеззаражування транспорту СОТ створюється для проведення 

повного обеззаражування техніки і автотранспорту невоєнізованих формувань 

ЦО. СОТ формується на базі автомобільних колон, гаражів, міських 

автохазяйств, станцій технічного обслужування автомобілів, мийних відділень 

трамвайних і тролейбусних депо. 

Можливості СОТ: по дегазації протиранням змоченим мотлохом – 60 од. 

(з розрахунку роботи 20 годин за добу). 

Дегазація одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснюється 

кип’ятінням, пароаміачною сумішкою, стиркою і провітрюванням. 

Дегазація кип’ятінням проводиться в бучильних установках БУ4М або 

інших ємностях для верхнього одягу, шерстяного одягу і головних уборів з 

штучного хутра (шубнохутрові і шкіряні вироби цим способом проводити 

дегазацію не можливо). 

Дегазація способом стирання основана на розкладу і змиванню отруйних 

речовин водяними розчинами миючих засобів при високих температурах. 

Дегазації стиркою підвергаються вироби з бавовняних тканин, а також ватяний 

одяг. В якості миючого розчину використовується 0,3%й водяний розчин 

порошку СФ2У (СФ2). 

Дегазація провітрюванням (природна дегазація) може бути використана 

для всіх видів одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту, особливо в 

випадках їх зараження отруйними речовинами. Вона проводиться при наявності 

часу і при відсутності інших засобів дегазації. Дегазація провітрюванням 

найбільш швидко проходить в літніх умовах при температурі 18-25 °C. 

Для дегазації і дезинфекції бавовняного одягу, індивідуальних засобів 

захисту і брезентів, а також предметів домашнього побуту призначена бучильна 

установка БУ4М. 

Основні тактико-технічні характеристики БУ4М: ємність бучильного чану 

450 л, об’єм ємності для води 2570 л (бак для води на 570 л і резервуар з тканини 

на 2000 л), вантажопідйомність підйомного пристосування 300 кг, 

продуктивність насосу БКФ4 60 л/хв., час розгортання (згортання) без 

встановлення сушила 28-32 хв., середня продуктивність по дегазації 

(дезинфекції) бавовняного одягу за 10 год. роботи літом 320 компл., зимою – 240 

компл., розрахунок – 4 чол. 



Станція обеззаражування одягу СОО створюються на базі механічних 

пралень, пралень самообслуговування, фабрик і ательє хімчисток, 

дезінфекційних відділень бань і санітарних пропускників. Призначаються для 

обеззаражування одягу і індивідуальних засобів захисту, заражених 

радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами. 

Речовини, які використовуються для виготовлення розчинів для дегазації: 

гексахлормеламін, діхлорамін, дихлоретан, їдкий натр, аміачна вода, 

моноетаноламін, ДТС ГК, хлорне вапно. 

Гексахлормеламін (ДТ6) – кристалічний порошок білого або слабо-

жовтого кольору з запахом хлору. Не розчиняється в воді, добре розчиняється в 

дихлоретані. Температура плавлення 125-135 °C. Зберігається в мішках з 

поліхлорвінілу, що поміщені в дерев’яні ящики. Маса продукту в ящику 30-40 

кг. 

Діхлораміни (ДТ2, ДТХ2) – білі або злегка жовтуваті кристалічні порошки 

з запахом хлору. В сухому виді стійкі, в воді не розчиняються, добре 

розчиняються в дихлоретані. В сухому виді зберігається в фанерних 

штампованих бочках масою 25 кг. 

Дихлоретан – летуча, безбарвна або злегка жовтувата рідина з запахом 

спирту або хлороформу. Температура кипіння 84 °C, температура замерзання –

35 °C. В воді не розчинюється, при підпалюванні горить. При попаданні в 

організм людини викликає сильне отруєння або смерть, його пари шкідливі при 

тривалому диханні. Дихлоретан використовується в якості розчинника речовин 

ДТ6, ДТ2, ДТХ2 для дегазації; зберігається і перевозиться в залізних бочках 

ємністю 100 і 250 л, а також в залізничних цистернах. 

Їдкий натр (каустична сода) – білі куски або мілкі лусочки. На повітрі 

поглинає вологу, зберігається в герметичній тарі. Добре розчиняється в воді. 

Концентровані розчини (більше 35%) роз’їдають шкіру людини і викликають 

порчу тканин і взуття. Зберігається і транспортується в залізних барабанах 

ємністю 100 л. 

Аміачна вода являє собою 20-25%й розчин аміаку в воді. Вона викликає 

роздратування слизистих оболонок очей і носа, на шкіру людини практично не 

діє. Температура замерзання аміачної води залежить від наявності в ній аміаку і 

складає для 8%го розчину –10 °C, для 12%го розчину –17 °C, для 25%го розчину 

–40 °C. Зберігається аміачна вода в залізних бочках ємністю 100-250 л і інших 

ємностях. 

Великомасштабні хімічні надзвичайні ситуації можуть приводити до 

ураження різної важкості великої кількості людей. В результаті складується 

важка обстановка для надання медичної допомоги як за об’ємом робіт, так і за 

умовами їх проведення. Часто ця обстановка ускладнюється тим, що потерпілих 

додатково приходиться захищати від супроводжуючих аварію (катастрофу) 

вторинних факторів ураження (пожеж, вибухів, отруєння новими хімічними 

речовинами і т. д.). 

Потерпілим в зоні зараження або в районі хімічної небезпечної ситуації 

надається перша медична допомога і приймаються заходи щодо негайної 

евакуації потерпілих в лікарняні установи. 

Для вирішення цих об’ємних завдань часто не достатньо сил і засобів на 

об’єкті аварії і навіть в близько розташованому районі (місті обласного 



підпорядкування). У зв’язку з цим планами захисту від СДОР повинно бути 

передбачено залучення для вирішення цих задач формування медичної служби 

ЦО сусідніх районів (міст обласного підпорядкування), а також підрозділи сил 

цивільної оборони. 

Таким чином, в основу організації медичної допомоги при небезпечних 

хімічних надзвичайних ситуаціях повинен бути покладений диференційний 

підхід в залежності від обставин, передбачена двоетапна система медичного 

евакуаційного забезпечення: перша медична і перша лікарняна допомога, що 

надається безпосередньо в районі аварії (катастрофи) і осередку хімічного 

зараження, і спеціалізована допомога і стаціонарне лікування, що організовані за 

межами хімічного зараження. 

На першому найбільш важливішому в організаційному відношенню етапу 

головним завданням медичної служби при виникненні хімічної небезпечної 

ситуації є своєчасне надання медичної допомоги потерпілим, а в ряді випадків і 

проведення санітарних гігієнічних заходів з попередження виникнення 

інфекційних захворювань. Для виконання цих задач необхідні мобільні медичні 

підрозділи (формування), які мають високу готовність і здібні негайно 

приступити до надання допомоги потерпілим при любих обставинах. Потрібна 

координація їх дій, чітке визначення їх сфери діяльності, встановлення об’ємів 

робіт і керівництво медичними підрозділами (формуваннями) з єдиного центру. 

Порядок використання медичних підрозділів (формувань) при аваріях з 

СДОР визначається виходячи з положень лікарняного евакуаційного 

забезпечення потерпілих. 

Перша медична допомога особам, які потерпіли від СДОР і отримали 

травми, надається безпосередньо на місці ураження (отримання травми). 

Це досягається двома шляхами: по-перше, самі потерпілі оказують само і 

взаємодопомогу, по-друге, до рятувальних робіт негайно залучаються медичні 

підрозділи (санітарні дружини, санітарні пости і медичні підрозділи суб’єктів 

господарської діяльності. Потерпілі евакуйовуються з району аварії і зони 

зараження незалежно від важкості ураження. Важко уражених супроводжує 

медичний персонал, для чого формуються бригади супроводу. Всі пораненні і 

хворі доставляються в лікувальні заклади (клініки, лікарні, госпіталі і т. д.). 

Головна вимога до організації першої медичної допомоги – надати її 

максимальній кількості потерпілих в короткі строки і доставити їх в лікарняні 

заклади. При цьому легкопоранені можуть евакуйовуватися невеликими групами 

пішим порядком. Потерпілі, які знаходяться у важкому стані, вивозяться 

транспортом. 

Для перевезення потерпілих використовують санітарний транспорт і 

тільки в окремих випадках допускається використання транспортних засобів 

загального користування. Неправильне транспортування небезпечно 

ускладненнями для потерпілих. Ось чому автомобілі, що призначенні для 

перевезення потерпілих, повинні мати відповідне санітарне обладнання. 

Ураженим синильною кислотою в якості антидота дають амілнітрит. Для 

цього, відломив в ампулі з антидотом головку, закладають ампулу під шолом 

(маску) надягнутого на ураженого протигаза. При припиненні дихання 

ураженому роблять штучне дихання і потім дають дихати амілнітрит. 



При ураженні шкіри крапельно-рідкими отруйними речовинами або при їх 

попаданні на одяг негайно проводять дегазацію і часткову санітарну обробку за 

допомогою індивідуального протихімічного пакета. Ділянки шкіри, які заражені 

отруйними речовинами, після опрацювання змащують розчином йодної 

настойки. 

Штучне дихання за методом Калистова. Уражених отруйними 

речовинами задушливого дії треба тепліше укрити і швидко доставити в 

медичний заклад. Штучне дихання таким ураженим робити не можна. 

Перша допомога при ураженні отруйними речовинами сльозоточивої дії 

полягає в ретельному промиванні ураженому очей чистою водою; якщо різь в 

очах не припиняється, ураженого варто направити в медичний заклад. 

Промивання очей, природно, здійснюється поза зоною зараження, коли можна 

буде зняти протигаз. 

При отруєнні сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) необхідно 

діяти у відповідності до вимог Аварійних карток на ці хімічно небезпечні 

речовини. 

Висновок: Отже, у зв'язку з наявністю в Україні доволі значної загрози з 

боку природних чинників, захист населення, навколишнього природного 

середовища, промислових споруд, об'єктів від стихійного лиха, поряд з захистом 

від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, є важливим державним 

завданням. 

В даний час у світі використовуються в промисловості, у сільському 

господарстві і для побутових цілей мільйони тонн токсичних речовин, у тому 

числі 500 речовин, що відносяться до групи СДОР — найбільш токсичних для 

людини. Крім того, щорічно у світі спалюють до 10 млрд. тонн палива (кам’яне 

вугілля, нафта, газ, сланці), внаслідок чого надходять в атмосферу, ґрунт, воду 

рік, а потім і в організм людини більш ніж 100 млн. тонн оксидів азоту, а усього 

до 700 різноманітних речовин. 

Внаслідок такого хімічного впливу на зовнішнє середовище створилася 

винятково несприятлива екологічна ситуація, у т. ч. і в нас у країні. 

На території України є більш ніж 1500 промислових підприємств, що 

виробляють, зберігають і використовують більш 280 тис. тонн різноманітних 

СДОР. У зонах цих об’єктів мешкають 22 млн. чоловік. 

 

Лекція 14. Стихійні лиха, їх класифікація і медико-тактичні 

особливості. Основи організації та проведення аварійно-рятувальних і 

невідкладних робіт, медична допомога в районах стихійних лих 

Загальні причини виникнення і класифікація стихійних лих. Медико-

тактична характеристика атсмосферних, гідросферних та літосферних 

природних небезпек: можливий характер патологій, санітарно-гігієнічний та 

епідеміологічний стан територій, наявність лікувально-профілактичних заходів, 

шляхів евакуації. 

Правила поведінки населення та заходи безпеки під час виконання робіт 

щодо ліквідації наслідків природних катастроф (землетруси, повені, урагани 

тощо). Основні заходи під час ліквідації наслідків природних катастроф. 

Організація і проведення пошукових та аварійнорятувальних робіт в 

осередку стихійного лиха. Медичне забезпечення та функціональні формування 



екстреної медичної допомоги при наданні медичної допомоги, евакуації та 

розосереджуванні населення. 

Особливості роботи медичної сестри в складі рятувальних бригад під час 

катастроф природного походження. Основні положення Єдиної державної 

системи запобігання і реагування на надзвичайні техногенні і природні ситуації.  

 

Велику шкоду наносять суспільству небезпечні природні явища. Лісові та 

торфяні пожежі, землетруси, повені, зсуви, снігові заноси, бурі, урагани – ось 

далеко не повний перелік найчастіших стихійних лих.  

Щорічно на планеті спостерігається 100000 гроз, 10000 повеней, тисячі 

землетрусів, пожеж, зсувів та ураганів, сотні вивержень вулканів, тропічних 

циклонів. За 20 років від стихійних лих загинуло 3млн. людей і близько 1 млр. 

людей відчули на собі наслідки стихійних лих. Нині у світі щотижня 

реєструється катастрофа.  

Катастрофа – великомасштабна аварія, що призводить до важких, 

трагічних наслідків. Катастрофа – це раптова, швидкоплинна подія, викликана 

силами природи, що спричинила численні людські втрати, завдала шкоди чи 

створила загрозу здоров’ю значної кількості людей.  

Серед НС природного походження на Україні трапляються: • Геологічні 

явища ( зсуви, обвали, просадки земної поверхні); • Метереологічні явища ( 

зливи, ураган, снігопади, град, ожеледь); • Гідрологічні явища ( повені, паводки, 

підвищення ґрунтових вод); Природні пожежі лісових та хлібних масивів;  

Масові інфекційні хворобилюдей. У поняття медико – тактичних 

характеристик катастроф входять: величина і структура втрат населення; 

наявність або відсутність зараження місцевості в районі катастрофи; розміри 

осередку ураження. Катастрофи характеризуються раптовістю виникнення і 

багатьма чинниками. Основними чинники : механічні, хімічні, радіаційні, 

термічні, біологічні. Ці чинники можуть діяти одночасно або послідовно, 

зумовлюючи численні, поєднані, комбіновані ураження різного ступеню 

важкості.  

Землетруси – підземні удари та коливання поверхні землі. Вони серед усіх 

стихійних лих складають 15%. В Україні сила землетрусів більше ніж 7 балів 

охоплює територію де проживає 2 млн. людей і розповсюджені Закарпаття, 

Одеська, Чернівецька області. Зона 8 – 9 балів з населенням 14 тис. людей. 5 балів 

– 11 областей – Івано – Франківська, Хмельницька,Вінницька,Миколаївська.  

Всього площа складає 123700км, населення – 11 млн. Травми – 

ушкодження кінцівок, забій м’яких тканин з значними кровотечами та 

скальпуванням шкірних покривів, СТС. У людей – нервово – психічні розлади, 

стан емоціонального напруження, збудження, роздратування. 10% населення 

необхідна психоневрологічна допомога та стаціонарне лікування.  

Усе населення – прийом заспокійливих та седативних засобів. Надаючи 

медичну допомогу необхідно передбачити: - 33 - • Своєчасне надання усіх видів 

медичної допомоги у разі всіх можливих видів ураження; Надання медичної 

допомоги особовому складу формувань, які ведуть рятівні роботи; • Проведення 

лікувально – профілактичних заходів спрямованих на зменшення кількості 

людей з нервово – психічними розладами, загостреннями соматичних 

захворювань, а також надання допомоги у разі передчасних та нормальних 



пологів; Запобігання виникненню і ліквідація можливих спалахів інфекційних 

захворювань. Повені – тимчасове затоплення значної території суши водою 

внаслідок різких природних змін. Вони складають 40% усіх природних 

катастроф. В Україні 22400 рік і річок, довжина – 130000 км. Зонами можливих 

повеней є: • Північні райони – ріки : Прип’ять, Десна; • Західні регіони – Дністер, 

Прут, Західний Буг; • Східні регіони – Псел, Ворскла, Сула; • Південні райони – 

Дунай, Південний Буг. Тривалість повеней може досягати 7 – 20 днів та більше. 

Причини виникнення повеней: • Природного характеру – високі рівні води, 

дощові паводки, затори, дія нагонного вітру; • Гідродинамічні аварії – прориви 

гребель, дамб, шлюзів з утворенням хвилі прориву та проривного паводку. 

Санітарні втрати – в основному терапевтичного характеру.  

Ураження людей – утоплення та загальне охолодження ( замерзання); 

можливо – гіпертонічні кризи, напади бронхіальної астми, порушення мозкового 

кровообігу, передчасні пологи, поява психічних розладів, можуть бути – 

переломи, вивихи, поранення. Селі, зсуви – раптовий тимчасовий потік, що 

формується в руслах гірських рік у Карпатах у вигляді зсувної маси. Селі 

рухаються окремими валами. Об’єм потоків можуть досягати сотень тисяч, 

інколи мільйонів кубічних метрів, розміри уламків – 3 – 4 м, маса 100 – 200 тонн, 

швидкість до 15 км/час, селі руйнують дороги, споруди. Ураган – вітер 

величезної руйнівної сили, швидкість більше 30 км /год. або 30 м/секунду і 

значної тривалості. Руйнує споруди, звалює стовпи ліній електропередач, дерева, 

пошкоджує транспортні магістралі, мости, комунальне – енергетичні системи, 

призводить до людських жертв. Різновидами урагану є буря і смерч.  

Швидкість вітру під час бурі 20 м/секунду. Смерч – вихровий рух повітря, 

що виникає у грозовій хмарі та поширюється у вигляді величезного чорного 

рукава або хобота, розрідженого усередині. Діаметр хобота – 30 м, висота – 800 

– 1500 м, швидкість – 50 – 60 км / годину,торкаючись до землі, спричиняють 

великі руйнування. У структурі ушкоджень людей переважають множинні та - 

34 - поєднані травми голови, груди, живота, кінцівок. Травми кінцівок складають 

до 83%, які можуть бути ізольовані, а також множинні. З моменту коли 

починається відчування коливання землі та до того як їх сила зросте до 8 балів 

проходить 20 – 30 секунд. Найбільш потужні коливання тривають декілька 

хвилин. Землетрус до 9 балів буває від 1 до 3 хвилин.  

Спосіб поведінки людей при землетрусах : • Залишити будівлю або 

залишитися ізайняти в середині будівлі місце – дверні отвори у капітальних 

стінах; • У будинку триматися подалі від окон, перегородок, остерігатися падіння 

штукатурки, арматури, плит перекриття, полиць з посудом та іншими 

предметами; • Не слід користуватися ліфтом; • Опинившись на вулиці – треба 

відбігти від будинку на середину вулиці або будь – якого вільного від забудови 

місця; • Недопустимо перебування людей у об’єктів на території яких є вибухо, 

пожежонебезпечні речовини або СДОР. Найчастіше травми можуть бути 

нанесені осколками скла, шиферу, черепиці, шматками дахового заліза, 

дошками, вивісками, небезпеку являють обірвані та не від’єднанні від 

електричної мережі дроти.  

Транспорт зупиняється, відкриваються двері. Після землетрусу : розшук, 

вивільнення з – під завалів та надання першої медичної допомоги потерпілим. 

Забороняється без потреби ходити по завалам, заходити у зруйновані будинки, 



користуватися відкритим вогнем. Велике значення під час повеней має своєчасне 

прогнозування, оповіщення населення та евакуація з районів імовірного 

затоплення людей, худоби, матеріальних цінностей.  

Перед евакуацією населення у район, який уникає затоплення, усі 

громадяни виконують роботи щодо захисту свого житла : відключають воду, газ, 

електропостачання, переносять на верхні поверхи речі домашнього вжитку, 

забивають двері та вікна дошками, фанерою. Громадяни, які підлягають 

евакуації, повинні прибути на місце збору і мати при себе документи, речі першої 

необхідності, невеликий запас води, продуктів. Евакуація проводиться у 

найближчі населені пункти. Інформацію про наближення урагану надають 

установи гідрометеослужби.  

Місцеві жителі проводять заходи : укріплення споруд, будівель, зачиняють 

вікна, двері, люди переводяться в укриття, проводиться перегони худоби у 

безпечні місця. У зоні дії урагану необхідно дотримуватися правил безпеки: • Не 

виходити з укриття відразу після ослаблення вітру; • Знаходитися якнайдалі від 

різних предметів, електропроводів; • Знаходячись поза укриття треба знайти яр, 

рів, яму або щільно припасти до землі. У ході ліквідації наслідків урагану : 

розшук потерпілих, витягування з – під завалів, уламків будівель і споруд; 

надання допомоги та доставка у лікарню; гасіння пожеж; ліквідація аварій на 

промислових об’єктах. Здебільшого населення про небезпеку селевого потоку 

може бути попереджено лише за десятки хвилин, рідше за 1 – 2 години. Про 

наближення селевого потоку можна дізнатися за характерними звуком валунів 

та уламків каміння, що перекручуються і б’ють - 35 - один одного.  

Це звук нагадує гуркіт потягу, який наближається на великій швидкості. 

Про початок зсуву свідчать ознаки: • Поява шпарин на стінах будинків; розриви 

на дорогах, берегових укріплення і набережних; • Випинання землі; • Зміщення 

підвалин різних висотних конструкцій та дерев. Головними причинами 

травмування та загибелі людей у разі селевих потоків і зсувів є : • Завалення 

людей ґрунтом, камінням, деревами; • Нанесення травм предметами, що 

падають, камінням, деревами; Завалення людей у зруйнованих будинках 

обваленими конструкціями; Захоплення людей бурхливим потоком води, селевої 

маси.  

Після оповіщення про наближення селевого потоку необхідно : Залишити 

приміщення, перебратися у безпечне місце, залишаючи приміщення – перекрити 

воду, газ, вимкнути світло, електроприлади, загасити вогонь у печі, підготувати 

жердини, канати, вірьовки для врятування людей, захоплених селевим потоком. 

Дотримання правил безпеки допомагає уникнути нещасних випадків і втрат 

серед рятівників та населення під час виконання рятувальних і відновлювальних 

робіт у місцях катастроф. Тому особовому складу формувань треба завчасно 

роз’яснити характерні особливості самого осередку та наступних дій, порядок 

проведення робіт і правил техніки безпеки. При гасіння пожежі - 

використовувати протигаз, при роботі на воді – забороняється перевантажувати 

човни і катери.  

Важливим для медичних формувань є вибір місця для розгортання і роботи 

у районі лиха. Необхідно дотримуватися правил: • Місце надання допомоги 

повинно бути максимально наближене до осередку масових санітарних втрат; • 

Місця розгортання формувань повинні знаходитися поблизу шляхів евакуації 



потерпілих; • Під час землетрусів забороняється розгортати медпунктів уцілілих 

будинках; Під час повеней місце для збору потерпілих і надання їм допомоги 

треба вибирати на незатопленій території; • У зимову, холодну пору року 

необхідно устаткувати місця обігріву потерпілих. 

 

Лекція 15. Екстрена медична допомога при масових ураженнях у 

мирний та воєнний час. Основні принципи і способи захисту населення при 

масових ураженнях у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного 

характеру 

Заходи невідкладної та швидкої медичної допомоги. 

Перша медична допомога при кровотечах, переломах, пораненнях та інших 

травмах.  

Перша медична  допомога при забитті, контузіях і синдромі тривалого 

здавлювання. Перша медична  та долікарська допомога при травматичному 

шоку. 

Перша медична допомога при опіках і обмороженнях. 

Надання допомоги при електротравмі. 

Перша медична та долікарська допомога при утопленні. 

Основні принципи і способи захисту населення: колективні та 

індивідуальні. 

Індивідуальні засоби захисту населення — засоби захисту органів дихання 

(протигази, респіратори, ватномарлеві пов'язки) та засоби захисту шкіри. 

Засоби індивідуального медичного захисту (аптечка індивідуальна, 

протихімічний пакет та перев’язувальний пакет). 

 

 Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини 

трапляються мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються 

трагічно. Страждають люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на 

транспорті. Великих збитків зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, 

стихійних лих, які призводять до загибелі людей. 

В Україні 28 жовтня 1999 року затверджено Указом Президента України 

найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини, передано в компетенцію 

Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків чорнобильської катастрофи. Ці функції спрямовані на захист населення 

від наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, а також застосування ворогом 

сучасних засобів ураження. Захист населення – це комплекс заходів, 

спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних 

ситуацій чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу. 

Основні принципи щодо захисту населення: 

 Захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від 

економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеня 

небезпеки, можливих надзвичайних ситуацій. 

 Усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і 

здійснюються на підставі законів держави. 

 При захисті населення використовують усі наявні засоби захисту 

(евакуацію із небезпечних районів, захисні споруди, індивідуальні засоби 

захисту...). 



 Громадяни повинні знати основні свої обов’язки щодо безпеки 

життєдіяльності, дотримуватись установлених правил поведінки під час 

надзвичайних ситуацій. 

Є п’ять основних заходів щодо забезпечення захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях: 

 Повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій 

та постійного його інформування про наявну обстановку. 

 Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту 

і діяти у надзвичайних ситуаціях. 

 Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, 

евакуація населення з небезпечних районів. 

 Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, 

продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими 

отруйними речовинами та біологічними препаратами. 

 Організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й 

осередках ураження. 

Повідомлення населення про факт небезпечної аварії, стихійного лиха, 

застосування зброї масового знищення проводяться засобами масової інформації 

(радіо, телебачення та ін.) з метою не допустити загибелі людей, забезпечення їм 

нормальні умови життєдіяльності у надзвичайній ситуації. 

Для того, щоб населення своєчасно ввімкнуло радіо та телевізора, в 

помешканнях, на підприємствах, інших закладах існує сигналізація (сирени, 

ревуни, гудки). Почувши сигнал, всі громадяни повинні ввімкнути радіо і 

телевізор. 

Рев сирени означає: "Увага всім!". По радіо і телебаченню штаб цивільної 

оборони України у надзвичайних ситуаціях передають сигнал повідомлення, а 

також поради населенню, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Наприклад: 

"Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста Коломиї. Громадяни! У зв’язку 

з можливістю землетрусу необхідно: відключити газ, воду, електричний струм, 

погасити вогонь у печах. Повідомте усіх сусідів про цю інформацію. Візьміть 

одяг, цінні речі, документи, харчі і вийдіть на вулицю. Допоможіть хворим і 

літнім. Займіть місця подалі від будинків, споруд і ліній електропередачі". При 

загрозі війни або іншого регіонального конфлікту із застосування сучасної зброї 

існують спеціальні сигнали. 

Після сигналу повідомлення виконуються такі дії: 

      

1. Повітряна тривога. Якщо сигнал безперервний дзвінок сирен, гудків 

протягом 2-3 хв., то зупиняються всі роботи, вимикаються прилади, силова 

мережа. Виключається подача газу, електричного струму. Робітники і службовці 

прямують до сховищ. 

Якщо сигнал радіосигнал: "Увага! Увага! Увага! Повітряна тривога!", тоді 

якщо цей сигнал застосовується у вас дома, негайно вимкніть нагрівальні 

прилади, газ, світло, загасіть вогонь у печі, одягніть дітей, візьміть засоби 

індивідуального захисту: протигаз, ватно марлеву пов’язку, аптечку, документи, 

необхідні речі, харчі, воду. Вимкніть зовнішнє і внутрішнє світло і прямуйте до 

сховищ. Якщо ви під час тривоги знаходитеся на вулиці, необхідно сховатися в 

найближчому сховищі. А якщо ви не встигли сховатися в сховищі, то сховайтеся 



у підвалах, підземних переходах, тунелях. Якщо поблизу немає підземних 

споруд, ховайтеся у траншеях, канавах, ярах, ямах та іншим місцях, обов’язково 

треба надіти засоби індивідуального захисту. 

2. Радіаційна небезпека. Якщо сигнал радіосигнал: "Увага! Увага! 

Громадяни! Радіаційна небезпека!" Тоді надіньте респіратор; проти пилову 

тканину-маску, а при відсутності – протигаз. Візьміть харчі, воду, предмети 

першої необхідності і прямуйте до сховища. При відсутності сховища надійним 

захистом можуть бути підвали і кам’яні споруди. А якщо ви сховалися у квартирі 

або на підприємстві, не гайте часу: приступайте до герметизації приміщення, 

зачиніть вікна, двері, заткніть усі щілини. 

Якщо ви перебуваєте на зараженій місцевості або вам доведеться увійти в 

район ураження, необхідно прийняти засіб №1 з індивідуальної аптеки. Вихід зі 

сховища можливий тільки за розпорядження місцевих органів Цивільної 

оборони. 

3. Хімічна тривога. Якщо радіосигнал: "Увага! Увага! Громадяни! Хімічна 

тривога!" То почувши сигнал, надіньте протигаз, засоби захисту шкіри та 

сховайтеся у сховищі. При загрозі хімічного ураження необхідно прийняти 

антидот, біологічного ураження – протибіологічний засіб №1 з аптеки А 1-2. 

Якщо захисної споруди немає – використовуйте житло, підсобні та виробничі 

приміщення. 

Сховища залишити можна тільки після рішення місцевих органів Цивільної 

оборони і сигналу "Відбій повітряної тривоги". 

За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання 

поділяються на фільтруючі та ізолюючі. 

До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу 

відносяться фільтруючі протигази ГП-5, ГП-7, респіратори, ватно-марлеві 

пов’язки. 

Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, обличчя та 

очей від отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів. 

Принцип дії фільтруючого протигазу ґрунтується на ізоляції органів 

дихання від забруднюючого навколишнього середовища й очищення вдихну 

того повітря від токсичних аерозолів і парів у фільтруючо-поглинаючій системі, 

які з’єднані між собою безпосередньо або за допомогою з’єднувальної трубки. 

Сумка й незапітніваючі плівки також входять до комплекту протигазу. 

Шолом-маска захищає обличчя й очі від ОР, СДОР, РП, БА, підводячи до 

органів дихання очищене повітря й викидаючи в атмосферу видихнуте повітря. 

Вона складається із корпусу, окулярного вузла, системи кріплення на голові та 

клапанної коробки. 

Вона виготовляється із гуми сірого або чорного кольору. З’єднувальна 

трубка з’єднує шолом-маску протигаза із фільтруючо-поглинаючою коробкою. 

Вона зроблена із гуми, обтягнута трикотажем і має поперечні складки, які 

надають їй пружності та забезпечують проходження повітря при згині. 

Сумка призначена для носіння, захисту та збереження протигаза. 

Незапітніваюча плівка служить для захисту окулярного вузла від 

запітнівання. 

Підготовка протигаза до використання починається з вибору необхідного 

розміру шолом-маски, який визначається за обсягом голови шляхом 



вимірювання її по лінії, що проходить через маківку, щоки та підборіддя. 

Наприклад: СП-5М (ШМ-62) до 63, 63,50-65,5; 66-68; 68,5-70,5; 71 і більше. 

При використанні протигаза необхідно: 

 Надіти сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона була на лівому 

боці. 

 Відрегулювати за допомогою пряжки довжину плечового ременя так, аби 

його краї опинилися на рівні талії. 

 Затримати дихання, заплющити очі, вийняти шолом-маску, взяти її обома 

руками так, щоб великі пальці були ззовні, а решта – всередині. 

 Прикласти в нижню частину шолома підборіддя, різким рухом рук вгору і 

назад, натягнути шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а окуляри 

розмістилися на рівні оцей. 

 Видихнути повітря, відкрити очі, продовжувати дихати. 

Респіратори використовуються для захисту органів дихання від 

радіоактивного пилу (Р-2), від парів і газів на виробництві із СДОР (РПГ-67, РУ-

60, РУ-60МУ). 

Респіратор Р-2 – це фільтруюча напівмаска з двома вдихальними клапанами 

й одним видихальним, кріпленням. 

Респіратор Р-2 виготовляють трьох розмірів, які визначаються виміром 

висоти обличчя (відстань між точкою найбільшого заглиблення перенісся та 

найнижчою точкою підборіддя). 

На підприємствах із СДОР використовують респіратори, які складаються із 

гумової напівмаски, фільтрувально-поглинальних патронів, пластмасових 

манжет із клапанів вдиху та видиху, трикотажного обтюратора, наголовника для 

закріплення на голові. 

Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання призначені для 

захисту органів дихання, очей та обличчя від шкідливих речовин у повітрі в 

умовах ізоляції органів дихання від навколишнього середовища. 

До цих засобів захисту органів дихання відносяться ізолюючі дихальні 

апарати типу ІП-4, ІП-5. 

ІП-4 призначені для захисту органів дихання, шкіри, обличчя та очей від 

речовин будь-якої концентрації і сили дії. 

Принцип дії його заснований на виділенні кисню із хімічних речовин при 

поглинанні вуглекислого газу і вологи, які видихає людина, тобто перетворення 

СО2 на О2. 

ІП-4 складається із шолом-маски із з’єднувальною трубкою, реферативного 

патрона, дихального мішка, каркаса, сумки. 

Шолом-маска П-4 служить для ізолювання органів дихання від отруйного 

зовнішнього середовища. 

Регенеративний патрон призначений для отримання кисню, необхідного 

для дихання, а також поглинання вуглекислого газу і вологи, які містяться у 

видихнутому повітрі. 

Дихальний мішок – є резервуаром для видихнутої газової суміші та кисню, 

який виділяє регенеративний патрон. 

Сумка – для зберігання та перенесення ІП-4. 

Тривалість роботи у протигазі: 

 при важкому фізичному навантаженні (біг, земляні роботи) – 40 хв.; 



 при середньому фізичному навантаженні (хода, обслуговування 

механізмів) – 60 хв.; 

 при легкому фізичному навантаженні (перебування у стані спокою) – 180 

хв. 

Розмір шолома: Наприклад, 1 - до 635; 2 – 647-670; 4 – 700 і більше. 

Для запуску ІП-4 необхідно: 

 встановити регенеративний патрон ІП-4 на каркас та приєднати його до 

дихального мішка; 

 приєднати шолом-маску до ІП-4; 

 одягнути сумку з ІП-4 через праве плече так, щоб вона була зліва, а 

регенеративний патрон був на рівні талії; 

 відкрити кришку сумки, вийняти шолом-маску; 

 надіти шолом-маску так, щоб не було складок, а окуляри – на рівні очей; 

 привести у дію пусковий брикет, знявши чек, закрутивши гвинт за 

годинниковою стрілкою до краю; 

 переконатися в тому, що пусковий пакет працює за зміною кольору 

термоіндикатора – від рожевого до яскраво-синього; 

 закрити кришку сумки і защепити її на всі кнопки. 

Евакуація – це організований вихід працівників підприємств та організацій, 

які припиняють або переносять свою діяльність у заміську зону, а також 

непрацездатного й незайнятого у виробництві населення. 

Для швидкого виходу (виїзду) населення евакуацію проводять 

комбінованим способом. 

Комбінований спосіб евакуації полягає в тому, що населення покидає місто 

різноманітними засобами (метро, автомобілі тощо). 

Як правило, транспортом вивозять робочі зміни, формування Цивільної 

оборони, дітей і літніх людей, інвалідів, вагітних жінок тощо. 

Евакуація населення проводиться за територіально-виробничим 

принципом. Це означає, що вихід у заміську зону робітників і службовців, 

евакуйованих членів їхній сімей, студентів ВУЗів, учнів шкіл та училищ 

організовується через підприємства, навчальний заклад. 

Плани евакуації населення розташовані в штабах Цивільної обороти міста, 

району, області. На підставі плану евакуації проводять такі заходи: створюють і 

завжди підтримують напоготові пункти управління, засоби зв’язку й передачі 

інформації; підготовлюють усі види транспорту, станції та пункти посадки і 

висадки, райони розміщення у заміській зоні, виявляють приміщення. придатні 

як протирадіаційні укриття, проводять інші заходи, що сприятимуть успішній 

евакуації населення. 

Для підготовки і проведення евакуації населення на допомогу штабам 

Цивільної оборони в містах, районах і на об’єктах народного господарства 

створюють евакуаційні комісії. Вона здійснює: підрахунок населення, яке 

підлягає евакуації, підрахунок можливостей населених пунктів заміської зони, 

прийняття й розміщення населення, організацій та навчальних закладів, розподіл 

районів і населених пунктів між евакуйованими; підрахунок транспортних 

засобів і розподіл їх по об’єктах евакуації тощо. 

Евакуаційна комісія об’єкта здійснює: підрахунок кількості студентів та 

викладачів, членів їхній сімей, які евакуйовуватимуть; визначення складу піших 



колон і уточнення маршрутів їх виходу; організовує забезпечення транспортом, 

готує пункти посадки і висадки; забезпечує зв’язок з районними комісіями, 

займається питанням розміщення матеріального забезпечення, медичного та 

побутового обслуговування. 

Евакуацію населення проводять через збірні евакуаційні пункти (ЗЕП), що 

призначені для збору, реєстрації й відправлення населення. 

ЗЕП розміщують у громадських будинках, поблизу залізничних станцій, 

платформ, тобто поблизу місць посадки на відповідний транспорт. Крім того, 

поблизу ЗЕП підготоване сховище з розрахунком кількості відправленого 

населення. Поблизу станцій пунктів висадки створюють прийомні евакуаційні 

пункти (ПЕП), на який організовуються зустріч і відправлення населення. 

У заміській зоні робітників і службовців розміщують зі своїми сім’ями, а на 

роботу відправляються у місто. 

Студенти навчальних закладів і учні продовжують навчання у заміській 

зоні. 

Спостереження організовується з метою своєчасного забезпечити штаб 

Цивільної оборони необхідними даними про радіоактивне, хімічне, біологічне 

зараження та вижити необхідних заходів щодо захисту населення. Дані 

обстеження використовують органи державної влади для прийняття відповідних 

рішень щодо евакуації населення. встановлення режиму. 

Система спостереження за станом середовища України має величезну 

відомчу структуру. 

Режимні спостереження за станом природних ресурсів здійснюють десять 

міністерств та відомств. 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

здійснює спостереження за: 

 джерелами промислових викидів в атмосферу та дотримання норм 

гранично доступних викидів; 

 джерелами скидів стічних вод і дотримання норм тимчасово узгоджених і 

гранично допустимих складів; 

 станом ґрунтів, скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються 

радіаційно небезпечні технології, станом складів, звалищ промислових і 

побутових відходів, наземних і морських екосистем. 

Національне космічне агентство України спостерігає за станом озонового 

шару, забрудненістю атмосфери, ґрунтів та поверхневих вод, радіаційним 

станом. 

Міністерство охорони здоров'я України проводить вибіркові спостереження 

за рівнем забруднення атмосферного повітря у місцях проживання населення, 

станом поверхневих вод у населених пунктах, станом здоров'я населення і 

впливом на нього забрудненого природного середовища та ряд інших фізичних 

факторів (шум, радіація, вібрація тощо). 

Міністерство сільського господарства та продовольства України здійснює 

контроль за токсичним станом сільськогосподарських рослин та тварин і 

продуктів з них. Міністерство лісового господарства України – стан лісів, ґрунтів 

у лісах та мисливської фауни. 



Державний комітет України з гідрометеорології контролює стан 

атмосферного повітря, поверхневих, підземних та морських вод, стан озонового 

шару у верхній частині атмосфери, радіаційну обстановку (АЕС). 

Державні комітети України, житлово-комунального господарства здійснює 

спостереження за якістю питної води централізованих систем водопостачання, 

станом стічних вод, міської каналізаційної мережі, станом зелених насаджень 

тощо. 

Подану цими організаціями інформацію узагальнює та аналізує 

Міністерство природи України, щорічно її публікують у Національній доповіді 

про стан навколишнього природного середовища України. 

Спостереження навколишнього середовища ведеться методом моніторингу 

протягом доби і методом контролю, який проводять спеціальні підрозділи: 

збройні сили, гідрометеоцентр, та ін. підрозділи, міністерства та відомства. 

Моніторинг – це система повторних цілеспрямованих спостережень за 

параметрами навколишнього середовища у динаміці, тобто здійснюється 

спостереження, оцінка стану і відбування можливих змін. 

На основі зібраних даних про стан середовища даються рекомендації щодо 

розробки раціональних способів його використання. 

Є три рівні моніторингу: 

 санітарно-токсичний – забезпечує спостереження за станом якості 

навколишнього середовища; 

 екологічний – це визначення змін у складі екосистем, природних 

комплексів, а також контролю, оцінки екологічного стану на об’єктах і 

територіях підприємств; 

 біосферний – дозволяє визначити глобально фонові зміни в природі, рівні 

радіації, погодно-кліматичні зміни на планеті. 

Контроль (дозиметричний, хімічний, біологічний) проводиться для 

безпосереднього визначення ступеня зараження людей, місцевості, повітряної 

акваторії отруйними (СДОР) речовинами тощо. 

Дозиметричний контроль проводяться для своєчасного отримання даних 

про дози опромінення людей та ступеня зараження місцевості, техніки тощо для 

вжиття заходів щодо зменшення небезпеки радіаційного ураження. 

Контроль опромінення застосовується для груп людей. які спільно діють в 

однакових умовах радіоактивного ураження, з метою отримання даних про 

працездатність. За допомогою вимірювача потужності доз радіації ДП-5В. 

Індивідуальний контроль опромінення проводиться з метою отримання 

даних про дозу опромінення кожної людини за допомогою дозиметра 

кишенькового ДКП-58А. 

Хімічний контроль проводиться для визначення факту та ступеня 

зараження отруйними речовинами та сильнодіючими отруйними речовинами. 

Хімічний контроль проводиться за допомогою приладів хімічної розвідки 

та у спеціальних хімічних лабораторіях. 

Біологічний контроль – це виявлення характеру та ступеня небезпеки 

зараженої місцевості, людей, продуктів харчування, води збудниками 

інфекційних хвороб та визначення заходів проти біологічного захисту. 

Для проведення рятувальних робіт залучаються спеціалізовані формування 

Цивільної оборони, військові частини, підрозділи тощо. 



Невоєнізовані формування мають у першу чергу проводити рятувальні 

роботи на об’єктах народного господарства. 

До них входять формування загального призначення, які мають у своєму 

складі аварійно-технічні формування, форм. механізації робіт. Вони можуть бути 

посилені протипожежними, дорожніми, автомобільними та іншими 

підрозділами. 

Від швидкості та рішучості дій формувань залежить життя багатьох людей 

та збереження матеріальних цінностей. 

При рятувальних роботах потрібно дотримуватися таких заходів безпеки: 

 пересування людей і автомобілів дозволяється тільки назначеними та 

розвіданими шляхами; 

 забороняється вести роботи біля конструкцій, які загрожують падінням; 

 проведення робіт на електромережах, електроустановках тільки після їх 

відключення і заземлення; 

 освітлення ділянок роботи вночі та за несприятливої погоди. 

Під стійкістю роботи об’єкта народного господарства розуміють здатність 

підприємства, установи попереджувати виникнення виробничих аварій, 

катастроф, протистояти впливу уражаючих факторів, аби запобігти або 

зменшити загрозу життю і здоров’ю робітників і службовців, матеріальних втрат, 

а також забезпечити відновлення порушеного виробництва в мінімально 

короткий термін. 

Стійка робота промислового підприємства складається: 

 зі стійкості інженерно-технічного комплексу (буд. споруд) до дії зовнішніх 

факторів при аваріях, катастрофах, а також при застосуванні щодо них сучасної 

зброї; 

 зі стійкості виробничої діяльності (захист виробничого персоналу, 

надійність системи управління тощо). 

Фактори, від яких залежить стійка робота об’єктів у НС мирного і воєнного 

часу: 

 Надійність захисту робітників і службовців; 

 Безпечність розташування об’єкта щодо зон масштабних руйнувань; 

 Можливість інженерно-технічного комплексу протистояти уражаючим 

діям сучасної військової зброї; 

 Безперервність постачання електроенергією, паливом, газом і всім 

необхідним для випуску продукції; 

 Надійність керування виробництвом, силами і засобами ЦО; 

 Підготовленість підприємства до поновлення виробництва і проведення 

рятувальних робіт. 

З вище перерахованих факторів випливають такі шляхи і засоби підвищення 

стійкості підприємств, установ, навчальних закладів України: 

 нагромадження фондів захисних споруд і засобів індивідуального захисту; 

 будівництво важливих підприємств за межами зон можливих зруйнувань; 

 розширення зв’язків між галузями промисловості і підприємствами; 

 утворення матеріально-технічних резервів; 

 підтримування сил ЦО в постійній готовності. 

 



 

Самостійна робота 

 

1. Характеристика термічних опіків за глибиною ураження.  

2. Польові методи визначення площі термічних опіків.  

3. Особливості термічних опіків від запалювальних сумішей.  

4. Перша медична допомога при термічних опіках. 

5. Види радіаційних уражень.  

6. Клінічна характеристика гострої променевої хвороби.  

7. Перша медична допомога при первинній променевій реакції.  

8. Класифікація бойових отруйних речовин (ОР).  

9. Перша медична допомога при ураженні ФОР.  

10.  Перша медична допомога при ураженні ОР шкірно-наривної дії.  

11.  Перша медична допомога при ураженні ОР загальноотруйної дії.  

12.  Перша медична допомога при ураженні ОР задушливої дії.  

13.  Організація і завдання Державної служби медицини катастроф (ДСМК). 

14. Заклади і формування ДСМК.  

15.  Принципи лікувально-евакуаційного забезпеченні в системіДСМК.  

16.  Медичне сортування потерпілих, види, мета. 

 

 

Теми рефератів 

 

1. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю і правила 

роботи з ними. 

2. Прилади хімічної розвідки і правила роботи з ними. 

3. Правила надягання захисного костюма — Л-1. 

4. Правила надягання протигазу на себе,  на ураженого. 

5. Одягання шолома для поранених в голову (ШР). 

6. Надання першої медичної допомоги при ураженні хлором. 

7. Надання першої медичної допомоги при ураженні аміаком. 

8. Надання першої медичної допомоги при ураженні чадним газом. 

9. Проведення заходів екстреної профілактики. 

10. Заходи профілактики радіаційних уражень. 

11. Проведення заходів йодної профілактики. 

12. Відбір проб води для фізико-хімічного та бактеріологічного дослідження. 

13. Відбір проб продуктів харчування для дослідження. 

14. Приготування дезінфекційних розчинів. 

15. Проведення дезінфекції епідемічного осередку. 

16. Дії чергової медичної сестри лікувального закладу  при загрозі чи 

виникненні адзвичайних ситуацій. 
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