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АДГ — алкогольдегідрогеназа
АЕС — атомні електростанції
АНХР — аварійно небезпечні хімічні 

речовини
АТ — артеріальний тиск
АТД — адміністративно-територіальна 

дільниця
БЕМД — бригади екстреної медичної 

допомоги
БЗ — біологічна зброя
БР — біологічні речовини
ВМП — ватно-марлева пов’язка
ВООЗ — Всесвітня організація охорони 

здоровя
ВПНО — вибухо- і пожежонебезпечні 

об’єкти
ГБО — гіпербарична оксигенація
ГДК — гранично допустима концентрація
ГЕК — гастроентероколіт
ГЕР — група епідемічної розвідки
ГПХ — гостра променева хвороба
ДВГРС — Державна воєнізована гірничо-

рятувальна служба 
ДВЗ — дисеміноване внутрішньосудинне 

згортання 
ДКЦР — Державний координаційний 

центр реагування
ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота
ДСМК — Державна служба медицини 

катастроф
ДТП — дорожньо-транспортна пригода
ДХЕ — дихлоретан
ЕМД — екстрена медична допомога
ЕМЕ — етап медичної евакуації
ЗІЗ — засоби індивідуального захисту

ЗМХЗ — зона можливого хімічного 
забруднення

ЗХЗ — зона хімічного зараження
КІЗ — кабінет інфекційних захворювань
КПП — контрольно-пропускний пункт
КОС — кислотно-основний стан
ЛЕЗ — лікувально-евакуаційне 

забезпечення
ЛОР — лікар-оториноларинголог
МВС — Міністерство внутрішніх справ
МЗІЗ — медичні засоби індивідуального 

захисту
МЗСП — медичний загін спеціального 

призначення
ММЗШР — медичний мобільний загін 

швидкого реагування
МНС — Міністерство надзвичайних 

ситуацій
МРТ — магнітно-резонансна томографія
МСЦО — медична служба цивільної 

оборони
МТМО — міське територіальне медичне 

об’єднання
НДІ — науково-дослідні інститути
НМД — невідкладна медична допомога
НПК — надзвичайна протиепідемічна 

комісія
НС — надзвичайна ситуація
НХР — небезпечні хімічні речовини
ОДА — обласна державна адміністрація
ОКК — обласна координаційна комісія
ОНІ — особливо небезпечна інфекція
ОР — отруйні речовини
ОРС — орально-регідратаційна суміш
ОХР — отруйні хімічні речовини
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ОХУ — осередок хімічного ураження
ОЦК — об’єм циркулюючої крові
ПДВ — приймально-діагностичне 

відділення
ПЗХЗ — прогнозована зона хімічного 

забруднення
ПМД — пункт медичної допомоги
ПНО — потенційно небезпечні об’єкти 
ППІ — пакет перев’язувальний 

індивідуальний
ППМ — пакет перев’язувальний 

медичний
ПРУ — протирадіаційне укриття
РДС — респіраторний дистрес-синдром
РНК — рибонуклеїнова кислота
РНО — радіаційнонебезпечні об’єкти
РР — радіоактивні речовини
РТМО — районне територіальне медичне 

об’єднання
СБУ — Служба безпеки України
СДОР — сильнодійні отруйні речовини
СЕС — санітарно-епідеміологічна станція
СКП — санітарно-контрольний пункт
СМК — служба медицини катастроф
СНЛК — системний нагляд і 

лабораторний контроль
СПЕБ — спеціалізовані протиепідемічні 

бригади

ТЕБ — техногенно-екологічна безпека
ТІС — тимчасовий інфекційний стаціонар
ТО УОЗ — територіальний орган 

управління охорони здоров’я
УІАС НС — Урядова інформаційно-

аналітична служба з питань 
надзвичайних ситуацій

УОЗ — управління охорони здоровя
ФАП — фельдшерсько-акушерський 

пункт
ФВУ — фільтраційно-вентиляційна 

установка
ФОР — фосфорорганічні отруйні 

речовини
ФОС — фосфорорганічні сполуки
ХНО — хімічно небезпечні об’єкти
ЦВАРЗ — Центральний спеціалізований 

(воєнізований) аварійно-
рятувальний загін

ЦВТ — центральний венозний тиск
ЦО — цивільна оборона
ЦРЛ — центральні районні лікарні
ЧАЕС — Чорнобильська атомна 

електростанція
ЧСО — часткова санітарна обробка
ШВЛ — штучна вентиляція легень
ШОР — штаб оперативного реагування



Розвиток цивілізації і соціальні перебудови передбачають не лише блага. 
Інтенсивний розвиток в ХІХ ст. хімічної науки, хімічного виробництва і, як 
наслідок, використання хімічних речовин у воєнній справі, промисловості, 
сільському господарстві й побуті створили передумови для виникнення аварій, 
забруднення середовища продуктами виробництва, що негативно вплинуло на 
здоров’я і життєдіяльність людини. Так, унаслідок застосування в Першій сві-
товій війні (1914—1918 рр.) хімічної зброї отримали ураження 1,3 млн осіб. 
Архівні матеріали підтверджують масову загибель населення України від 3 до 
10 млн осіб через голод та епідемії, тобто через надзвичайні ситуації (1932—
1933 рр.).

Україна – найкритичніший регіон Європи із техногенного навантажен-
ня, що у 5—6 разів перевищує середньоєвропейський рівень. На території на-
шої держави розміщено 8,5 тис. потенційно-небезпечних об’єктів: 5 атомних 
електростанцій (Запорізька, Рівненська, Південо-Українська, Хмельницька, 
об’єкт «Укриття»); 12 гідровузлів, 16 водосховищ, аміакопровід, нафтопрово-
ди, газопроводи тощо. Перевезення пасажирів та різного виду вантажів здій-
снюються залізничними коліями завдовжки понад 24 тис. кілометрів, автомо-
більні дороги становлять понад 260 тис. кілометрів.

Протягом 2009 р. в Україні зареєстровано 264 надзвичайних ситуацій 
(техногенного характеру — 130, природного — 117, соціально-політичного  — 
17). Найбільша кількість загиблих у 2009 р. реєструвалася внаслідок надзви-
чайних ситуацій, пов’язаних із: пожежами та вибухами – 138 осіб; транспорт-
ними аваріями – 79; отруєннями людей – 74 особи. Найбільших збитків за-
вдано надзвичайними ситаціями гідрометеорологічного характеру і такими, 
що спричинені пожежами в природних екосистемах. Сума збитків становить 
500 млн гривень (у 2008 р. понад 4,8 млрд гривень). Найрезонанснішою у 
2009  р. стала надзвичайна ситуація, пов’язана із раптовим викидом газову-
гільної суміші на підприємстві «Донецька вугільна енергетична компанія», 
шахта ім. О.О. Скочинського у Донецьку, внаслідок якої загинули 13 гірників 
та 38 було травмовано. У м. Джанкой АР Крим отруїлося неякісними продук-
тами харчування 249 осіб (з них 202 дітей). 

Протягом жовтня-грудня 2009 р. було зареєстровано перевищення епіде-
мічного порогу захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірус-
ні інфекції (ГРВІ) у 1,5 разу в Івано-Франківській, Вінницькій, Волинській, 
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Закарпатській, Львівській, Луганській, Миколаївській, Рівненській, Терно-
пільській, Чернівецькій, Чернігівській та Хмельницькій областях. У зазначе-
них областях кількість хворих становила понад 810 тис. осіб, з них госпіталі-
зовано понад 57 тис.

У жовтні 2010 р. на Дніпропетровщині сталася автотранспортна катастро-
фа в історії України на залізничному переїзді м. Марганець, у результаті якої 
загинуло 45 осіб, з них 3 дітей (1996 р. — аварія трамвая у Дніпродзержинську 
забрала 34 життя (з них 1 дитина); 1997 р. — вантажний автомобіль зіткнувся 
з електропоїздом, загинуло 18 осіб).

На території  Вінницької області розташовані і працюють 75 об’єктів, що 
використовують сильнодіючі отруйні речовини (СДОР): хлор, аміак, сульфат-
ну, хлоридну і нітратну кислоти, хлорпікрин, брометил, метилхлорид, олеум, 
метанол та ін.

Нині у світі діють близько 400 енергоблоків у складі більше ніж 200 атом-
них електростанцій (АЕС). За останні десятиріччя відбулося понад 150 аварій з 
викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Внаслідок Чорно-
бильської катастрофи (1986 р.), коли опромінення в дозах, вище допустимих, 
зазнали понад 150 тис. осіб. На території України більше 2 млн тонн снарядів, 
ракет, бомб, які лишилися з Першої та Другої світових війн і є потенційно не-
безпечними для населення, що проживає поряд зі складами.

Територія України площею 27 тис. квадратних кілометрів є сейсмонебез-
печною.

Надзвичайна ситуація (НС) — це порушення нормальних умов життя й 
діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, яке призводить або 
може призвести до загибелі людей та значних матеріальних втрат з ймовірним 
заподіянням шкоди навколишньому середовищу.

Надзвичайні ситуації поділяють на:
— природні (стихійні лиха): буря, ураган, шторм, тайфун, смерч, циклон, 

антициклон, пожежа, морози, ожеледь, виверження вулкана, земле-
трус, повені, селі, зсуви, снігові лавини;

— техногенні (виробничі): залізничні, авіаційні, космічні, автошляхові, 
річкові, морські, аварії на підприємствах з пожежами, вибухами з ви-
кидом радіоактивних, отруйних та біологічних речовин;

— екологічні: перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) хіміч-
них речовин у повітрі (СО

2
, СО), ґрунті (пестицидів, гербіцидів, ДДТ), у 

воді (мікроорганізмів, речовин, що призводять до забруднення і отруєн-
ня), перевищення ГДН міського шуму, зникнення видів тварин і рослин;

— соціальні: епідемії, пандемії, голод, тероризм, порушення громадсько-
го порядку.

Залежно від кількості потерпілих надзвичайні ситуації поділяють на:
1) малі (25—100 потерпілих, з них 10—15 потребують госпіталізації);
2) середні (101—1000 потерпілих, з них 16—250 потребують госпіталізації); 
3) великі (більше 1000 потерпілих, з них понад 250 осіб потребують госпі-

талізації);
4) гігантські (десятки, сотні тисяч потерпілих).
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Класифікація  надзвичайних  ситуацій  в  Україні

Класифікація надзвичайних ситуацій, яка була прийнята Урядовою 
інформаційно-аналітичною службою з питань надзвичайних ситуацій (УНІАС 
НС), регламентована Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок 
класифікації надзвичайних ситуацій в Україні» та «Класифікатором надзвичай-
них ситуацій в Україні» № 1099 від 15.05.98 р., що запроваджений Міністром 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи від 24.12.98 р.

Відповідно до причин походження надзвичайні ситуації поділяють на кла-
си, кожен клас — на групи, групи — на види.

Залежно від масштабів, наслідків та необхідних для їх ліквідації сил і за-
собів визначають рівні надзвичайних ситуацій.

Для зручності автоматизованого оброблення інформації про надзвичайні 
ситуації кожна з них має відповідний код, який складається з 5 цифр та 1 лі-
тери.

Класи надзвичайних ситуацій (відповідно до причин походження подій, що 
можуть зумовити їх виникнення на території України в мирний час):

— техногенного характеру;
— природного характеру;

соціально-політичного характеру. —
Групи надзвичайних ситуацій:
1) до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать:
— транспортні аварії;
— пожежі, вибухи;
— аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на 

об’єктах економіки (крім транспортних);
— наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гра-

нично допустимі концентрації;
— аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин (крім аварій 

на транспорті);
— раптове зруйнування споруд;
— аварії на електроенергетичних системах;
— аварії на системах життєзабезпечення;
— аварії систем зв’язку та телекомунікації;
— аварії на очисних спорудах;
— гідродинамічні аварії;
2) до класу надзвичайних ситуацій природного характеру належать:
— геологічні;
— метеорологічні;
— гідрологічні (морські);
— гідрологічні (прісноводні);
— пожежі в природних екосистемах;
— інфекційна захворюваність людей;



Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої 
медичної допомоги: навч. посіб. / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, 
В.В. Паламар та ін.; за ред. проф. В.С. Тарасюка. — К.: ВСВ “Медици-
на”, 2010. —528 с.

ISBN 978-617-505-109-2
У посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, 

причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні 
принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаці-
ях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми ви-
конання практичних навичок.

Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного 
забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних си-
туацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзви-
чайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі ство-
рення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ—IV рівнів акреди-
тації.

ББК 68.7я73

М 42
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