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УмОвНІ сКОРОчеННЯ

АЕС —  атомна електростанція

АЕК —  антропогенні екологічні катастрофи

БЖД —  безпека життєдіяльності людини

БЗ —  біологічна зброя, біологічні засоби

БНР —  біологічно небезпечні речовини

ВООЗ —  Всесвітня організація охорони здоров’я

ВЧ —  висока частота

ГДК —  гранично допустима концентрація

ГЕС —  гідроелектростанція

ДКТЕБ та НС —  Державна комісія з питань техногенно-

  екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ДСНС — Державна служба України з надзвичайних ситуацій

ЕМД —  екстрена медична допомога

ЕМЗ —  електромагнітні завади

ЕМІ —  електромагнітний імпульс

ЕМП —  електромагнітні поля

ЄДС ЦЗ — Єдина державна система цивільного захисту

ЄДС —  Єдина державна система

ЄНСЗ —  Єдина національна система зв’язку

ЖКК —  житлово-комунальний комплекс

ЗЕП —  збірні евакуаційні пункти
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ЗІЗ —  засоби індивідуального захисту

ЗМУ —  зброя масового ураження

ІВ — іонізуюче випромінення

ІЧ —  інфрачервоний

КЗД —  камера захисна дитяча

КОН —  комплексні об’єктові навчання

КН —  комплексні навчання

КПП — контрольно-пропускний пункт

КШН —  командно-штабні навчання

ЛЕП —  лінія електропередач

ЛПЗ —  лікувально-профілактичний заклад

МКРЗ —  Міжнародна комісія з радіаційного захисту

МСК —  міжобласні спецкомбінати

НВЧ —  надвисока частота

НЕП —  нагрівні електричні прилади

НКО —  нерозпізнаний космічний об’єкт

НРБ —  норми радіаційної безпеки

НС —  надзвичайна ситуація

НЧ —  низька частота

ОПН –  об’єкт підвищеної  небезпеки 

ОР —  отруйні речовини

ПЕК —  1) паливно-енергетичний комплекс;  
  2) приймальні евакуаційні комісії

ПЕП —  приймальні евакуаційні пункти

ПНО — потенційно небезпечний об’єкт

ППЕ —  проміжний пункт евакуації

ПРУ —  протирадіаційне укриття

ПРХР —  прилад радіаційної та хімічної розвідки

РАВ —  радіоактивні відходи
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РІНР —  рятувальні й інші невідкладні роботи

РР —  радіоактивні речовини

РФ —  радіаційний фон

СГД –  суб’єкт господарської діяльності

ТЕЦ —  теплоелектроцентраль

ТСН —  тактико-спеціальні навчання

УВЧ —  ультрависокі частоти

УФ —  ультрафіолет

УХ —  ударна хвиля

ФЦЗ —  формування цивільного захисту

ХЗ —  хімічна зброя

ХНО —  хімічно небезпечний об’єкт

ХНП —  хімічно небезпечне підприємство

ЦЗ —  Цивільний захист

ЦНС —  центральна нервова система

ШВЛ —  штучна вентиляція легень
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ПеРеДмОва

Однією з найважливіших функцій держави на сучасному етапі 
її розвитку є вирішення проблем цивільного захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру.

Будь-які напрями державної політики, в тому числі й у сфері 
цивільного захисту, формуються під впливом певних історичних 
умов. Безпека життєдіяльності — складова частина правової дер-
жави, яка не може існувати без правової культури, досконалого 
механізму застосування законів у будь-якій сфері життя. Одним з 
основних критеріїв, що характеризує стан природної та техноген-
ної безпеки, є кількість виникнення надзвичайних ситуацій, їхній 
масштаб і характери, наслідки та збитки. 

Основи Цивільного захисту, як і правила охорони праці, на-
писані життям і здоров’ям тисяч жертв надзвичайних ситуацій, 
аварій, катастроф і стихійних лих. Основні причини травматизму 
і загибелі людей: висока техногенність, застаріле обладнання та 
технологічні процеси, екологічна криза, політична несумісність, 
невміння оцінити ступінь ризику. Зростання рівня технологічних 
небезпек і катастроф зумовлене зниженням реальної надійності 
пристроїв, помилками персоналу під час їх експлуатації, недбаль-
ство людей, небезпечні шкідливі фактори виробництва, небезпеч-
не і шкідливе довкілля, конструктивні недоліки техніки, відсут-
ність інформації, керування, погана організація виробництва.

Істотне збільшення антропогенного навантаження на довкіл-
ля від нашої життєдіяльності досягло граничного рівня, що ви-
кликає загрозу існування людини як біологічного виду. Небезпеки 
стали глобальними.

Пентагон (США) 2004 року заявив, що кліматичні зміни 
впродовж наступних 20 років стануть наслідком глобальної ката-



строфи, яка забере життя мільйонів людей, залучених до війн за 
виживання. 

Росія та США не підписали Кіотського протоколу про ат-
мосферні викиди промисловості, а це становить 65 % світового 
повітряного бруду, причина парникового ефекту, майбутньої гло-
бальної кризи планети. Настає ера виживання, боротьби за навко-
лишнє середовище. Атомна, енергетична, нафтова проблеми — за-
гроза людству найближчим часом.

Для реалізації такої важливої функції держави, як цивільний 
захист, забезпечення державної політики у сфері цивільного захи-
сту в країні створено Єдину державну систему цивільного захисту.

Прийнято і підписано Президентом Закон України «Кодекс 
Цивільного захисту України» від 2 жовтня 2012 року №5403-VI. 
Цей Закон став чинним з 1 липня 2013 року. Ним визначено 
суб’єкти забезпечення цивільного захисту, до яких належать:

 Президент України;
 Верховна Рада України;
 Кабінет Міністрів України;
 центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивіль-
ного захисту (ДСНС);

 інші міністерства та центральні органи виконавчої влади;
 місцеві державні адміністрації; 
 органи місцевого самоврядування;
 адміністрації (адміністративні органи) підприємств, уста-

нов та організацій;
 сили цивільного захисту;
 Збройні сили України;
 інші військові формування та правоохоронні органи;
 громадські організації;
 громадяни України. 

У Кодексі визначено основні завдання цивільного захисту:
 захист населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
 реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їхніх на-

слідків.
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187
Розділ II. Дія шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів 
                   у системі «людина-машина-середовище існування»

2.16. Захист від лазерного випромінювання  
та його дія на організм людини

Лазери — це потужні випромінювачі електромагнітної енергії 
оптичного діапазону, які ще називаються квантовими оптични-
ми генераторами. Принцип роботи лазера базується на взаємо-
дії електромагнітного поля з електронами, які входять до складу 
атомів і молекул робочої речовини. Випромінення лазерів коге-
рентне, воно має постійну різницю фаз між коливаннями. Воно 
розповсюджується в середовищі вузько напрямленим променем і 
характеризується високою концентрацією енергії. Залежно від ро-
бочої речовини лазери бувають ГАЗОВІ, НАПІВПРОВІДНИКО-
ВІ, РІДИННІ та ТВЕРДОТІЛІ. В газових лазерах використовують 
неон, аргон та інші гази або випари. У напівпровідниковому лазері 
як робочу рідину використовують арсенід галію, що має власти-
вості напівпровідника. Рідинними речовинами лазерів є речови-
ни органічні барвників або неорганічних солей рідкісних металів. 
Основними елементами лазерів, крім робочої рідини, є джерело 
накачування — ОПТИЧНИЙ РЕЗОНАТОР.

Сфера застосування лазерів у промисловості різноманітна: 
точкове зварювання, свердління отворів у металах, надтвердих ма-
теріалах і кристалах. Застосовують лазер при дефектоскопії мета-
лів, в будівництві, радіоелектронній промисловості тощо.

За характером генерації випромінення лазери діляться на ім-
пульсні (тривалість випромінення 0,25 сек) і лазери безперервної 
дії (тривалість випромінення 0,25 сек і більше). Лазери генеру-
ють електромагнітне випромінення з довжиною хвилі від 0,2 до  
1000 мкм. Цей діапазон, з точки зору біологічної дії, ділиться на 
чотири ділянки: ультрафіолетову (0,2...0,4 мкм); ближню інфра-
червону (0,75...1,4 мкм); дальню інфрачервону (понад 1,4 мкм).

2.16.1. Організація лазерної безпеки

Під лазерною безпекою розуміють низку технічних, санітар-
но-гігієнічних і організаційних заходів, які гарантують безпечні 
умови праці персоналу при використанні лазерів. Усі лазери по-
винні мати знак лазерної безпеки. Розміщення лазерів дозволяєть-
ся тільки в спеціально обладнаних приміщеннях, на дверях яких є 
знак лазерної безпеки.
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Управління лазерами, які є джерелами небезпеки (ураження 
органів зору, дифузне відбиття від поверхні), повинне бути дис-
танційним, а двері приміщення з лазерними установками повин-
ні мати блокувальні пристрій, лазерно-небезпечні зони повинні 
огороджуватися або екрануватися. Для екранів та огороджень по-
трібно вибирати вогнестійкі матеріали з найменшим коефіцієнтом 
відбиття. Ці матеріали не повинні виділяти токсичних речовин під 
дією лазерного випромінення.

ГОСТ 12.1.031-81 ССБП. Лазери. Методи дозиметричного 
контролю лазерного випромінення встановлює методи дозиметрич-
ного контролю безперервно-імпульсного й імпульсно-модульова-
ного лазерного випромінення в діапазоні хвиль 0,2 5...0,4; 0,4...1,4 
і 1,4...20 мкм як для випромінення з невідомими параметрами в 
заданій точці, так і для випромінення з відомими спектрами, час-
тотними і просторовими параметрами в заданій точці контролю.

2.16.2. Ультрафіолетове випромінення

Ультрафіолетовим випроміненням (УФВ) називають електро-
магнітне випромінення в оптичній ділянці, яке належить до діапа-
зону коротких хвиль з довжиною 200...400 нм. Природним джере-
лом УФВ є Сонце. Штучними джерелами є газорозрядні джерела 
світла, електричні дуги, лазери тощо. Енергетичною характеристи-
кою УФВ є потік потужності, виражений у Вт/мг.

Дія УФВ на людину оцінюється якісною еритемною дією, 
тобто почервонінням шкіри (після 48 годин), що викликає пігмен-
тацію шкіри. Для біологічних цілей потужність УФВ оцінюється 
еритемним потоком. Одиницею вимірювання потоку є ер. 1 ер — 
видимий потік, який відповідає потоку і випромінення з довжи-
ною хвилі 297 нм і потужністю 1 Вт. Еритемна освітленість (види-
ме випромінення) виражається в ер/м, а еритемна доза (еритемна 
експозиція) — в ер/м2.

УФВ є важливим для життєдіяльності людини. Якщо трива-
лий час відсутнє УФВ, то в організмі людини виникають небажані 
явища, які називаються світловим голодуванням або ультрафіо-
летовою недостатністю. Але за умови тривалої дії УФВ викликає 
серйозні захворювання очей і шкірного покриву.

Для запобігання небажаних наслідків, викликаних дефіци-
том УФВ, використовують як сонячне випромінення, так і штучні 
джерела УФВ.
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молоковідсмоктувачем, медичною банкою) протягом 20 хв. Потім 
ранку протирають антисептиком (розчин йоду, етиловий спирт), 
накладають асептичну пов’язку, проводять іммобілізацію.

5.6.2. Отруєння від укусів комах і тварин

Для людини небезпечними комахами є скорпіон і каракурт. 
Укуси тарантула супроводжуються слабкою місцевою реакцією на 
отруту і не вимагають спеціального лікування. Менш небезпеч-
ні — оси та бджоли. Інтоксикацію викликають низькомолекулярні 
нейротоксичні білки, які входять до складу отрут. Необхідно роз-
різняти токсичну дію отрут і алергічні реакції на них, що можуть 
перебігати украй важко. 

5.6.2.1. Укус скорпіона

Клінічні ознаки. Укуси скорпіонів викликають гострий біль у 
місці укусу, де розвивається набряк, гіперемія, іноді з’являються 
міхурі зі серозною рідиною. Симптоми інтоксикації виявляються 
нездужанням, запамороченням, головним болем, ознобом, сон-
ливістю, виділенням слизу з носа, слинотечею, потовиділенням. 
Ознаки інтоксикації зберігаються не більше 1...2 доби. Найбільша 
їхня виразність відзначається в перші 2...3 год. після укусу.

Перша допомога до прибуття лікаря. Потерпілого тепло закуту-
ють, на місце укусу накладають мазь Вишневського.

 
5.6.2.2. Укуси ос і бджіл

Клінічні ознаки. Після укусів ос і бджіл з’являється різка міс-
цева болюча реакція, почервоніння та набряк. Важка загальна ре-
акція (судоми, блювота) спостерігається при множинних ужален-
нях. Іноді можуть розвиватися різко виражені алергічні реакції на 
одиничні ужалення.

Перша допомога до прибуття лікаря. Необхідно видалити жало 
з ранки, покласти холодну примочку на уражене місце. При гі-
перреактивних проявах треба відправити хворого до лікувальної 
установи для проведення інтенсивної антиалергічної терапії.
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Розділ V. Перша медична допомога при захворюваннях, травмах  
                  та в умовах надзвичайних ситуацій

5.6.2.3. Укуси кліщів

Іксодові кліщі є носіями збудників кліщового енцефаліту — 
важкого захворювання, що уражає центральну нервову систему. 
Відзначається сезонність захворювання — у весняно-літній період 
настає найбільша активність кліщів. Щоб уникнути цього захво-
рювання при лісових прогулянках, збиранні ягід, грибів, необхід-
но дотримуватися найпростіших запобіжних правил:

 одяг повинен надійно закривати тіло;
 штани повинні бути заправлені у шкарпетки;
 на ногах повинні бути чоботи або щільно зав’язані чере-

вики;
 куртку наглухо закривають і заправляють у штани;
 обшлаги рукавів повинні щільно облягати кисті рук;
 комір і манжети можна змастити камфорною олією;
 вуха і волосся потрібно закрити косинкою або беретом.
Можна застосовувати засоби, що відлякують комах, так звані 

репеленти: крем «Тайга», лосьйон «Ангара», аерозоль «ДЕТА».
Клінічні ознаки. Після повернення з лісу необхідно уважно 

оглянути одяг і тіло. Особливо уважно потрібно оглянути волосис-
ту частину голови, шию, відкриті ділянки шкіри. Кліщі, які при-
смокталися, мають вигляд малопомітних чорних плямок, їх важко 
відрізнити від природних утворень на шкірі.

Перша допомога до прибуття лікаря. Кліщів, що присмокта-
лися, треба видалити, для чого шкіру потерпілого навколо кліща 
змащують ефіром, бензином, після цього кліщ вилазить само-
стійно. Якщо ж цей прийом не вдається, то можна зробити петлю 
з нитки, обережно затягти її в хоботки кліща і, потягуючи кінці 
нитки догори й у боки, витягти його. Ранку потрібно змазати 
розчином йоду, вилучених кліщів спалити. Якщо при видален-
ні кліща його голівка відірвалася і залишилася в товщі шкіри, 
потрібно звернутися в медичну установу для видалення голівки, 
введення гамма-глобуліну і подальшого спостереження протягом 
трьох тижнів.
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