
Як діяти в умовах радіаційної небезпеки



Фактори радіаційної небезпеки: забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього

живого, що опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.),

крім того, внаслідок можливого атомного вибуху – виникнення сильних руйнувань на значній

території.

У випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки слід:

1. Негайно укритися в будинку. Стіни дерев’яного будинку послаблюють іонізуюче випромінювання в 2

рази, цегляного – у 10 разів; заглиблені укриття (підвали): з покриттям із дерева – у 7 разів, з покриттям

із цегли або бетону – у 40-100 разів.

2. Зменшити можливість проникнення радіаційних речовин в приміщення.

3. Проводити йодну профілактику.

Йодистий калій (за умови відсутності інших призначень лікарів) вживати після їжі разом з чаєм,

соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб: дітям до двох років – по 0,040 г на один прийом; дітям

від двох років та дорослим – по 0,125 г на один прийом.

Водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі 3 рази

на день протягом 7 діб: дітям до двох років – по 1-2 краплі

5,0% настоянки на 100 мл молока (консервованого) або

годувальної суміші; дітям від двох років та дорослим – по 3-5

крапель на склянку молока або води. Наносити на поверхню

кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день

протягом 7 діб.



4. Уточнити місце початку евакуації. Попередити сусідів, допомогти 

дітям, інвалідам та людям похилого віку (вони підлягають евакуації в 

першу чергу).

5. Швидко зібрати необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас 

питної води, найпростіші засоби санітарної обробки та інші необхідні 

речі у герметичну валізу.

6. По можливості негайно залишити зону радіоактивного забруднення.

7. Перед виходом з будинку вимкнути джерела електро-, водо- і 

газопостачання, взяти підготовлені речі, одягнути протигаз (респіратор, 

ватно-марлеву пов’язку), верхній одяг (плащ, пальто, накидку), гумові 

чоботи.

8. З прибуттям на нове місця перебування провести дезактивацію засобів 

захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально 

обладнаному пункті або ж самостійно (зняти верхній одяг, ставши 

спиною проти вітру, витрясти його; повісити одяг на перекладину, 

віником або щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою; 

обробити відкриті ділянки шкіри водою або розчином типу ІПП- 8 

(індивідуальний протихімічний пакет – 8), який буде виданий кожному. 

Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи просто рушники.

9. Дізнатись у місцевих органів влади адреси установ, що відповідають за 

надання допомоги потерпілому населенню.



Харчування  у випадку радіаційної небезпеки 

повинно проходити з дотриманням наступних 

правил:

1. Використовувати для харчування лише продукти,

що зберігалися у зачинених приміщеннях і не зазнали

радіоактивного забруднення, консервацію; не вживати

овочі, які росли на забрудненому ґрунті; не пити

молоко від корів, які пасуться на забруднених

пасовиськах.

2. Не пити воду із відкритих джерел та із мереж

водопостачання після офіційного оголошення

радіаційної небезпеки, колодязі накрити.

Також необхідно:

1. Уникати тривалого перебування на забрудненій території.

2. У приміщеннях щодня робити вологе прибирання, бажано з використанням миючих засобів.

3. У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними речовинами місцевості, обов’язково

використовувати засоби захисту: для захисту органів дихання – протигаз, респіратор, ватно-марлеву чи

протипилову пов’язку, зволожену марлеву пов’язку, хустинку; для захисту шкіри – спеціальний захисний

одяг типу ОЗК, плащ з капюшоном, накидку, комбінезон, гумове взуття і рукавиці.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





615.849(075.8)

Р15

Радіаційна медицина [Текст] : підручник / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, Т. О. Жукова та ін. - Львів : 

Магнолія 2006, 2021. - 176 с.

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізуючих

випромінювань, дозиметрії, радіометрії, радіаційної безпеки, відомості про радіаційну ситуацію, що склалася після

аварії на ЧАЕС. Розглянуто питання впливу іонізуючих випромінювань на організм людини, надано відомості про

променеву хворобу, дію малих доз і віддалених наслідків дії іонізуючого випромінювання. Висвітлено питання

диспансеризації населення і ведення Державного реєстру. Особлива увага звертається на сучасну концепцію

протирадіаційного харчування й засоби, які сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіаційна медицина» підготовки фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти за вимогами до підручників для студентів закладів вищої медичної освіти

України ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може бути корисним для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів і студентів

університетів при вивченні навчальних дисциплін загальнобіологічного й екологічного профілів.

614.833(075.8)

Л38

Левченко, О. Є.

Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об'єктах [Текст] : Навчальний посібник / О. 

Є. Левченко, В. І. Сагло. - К., 2015. - 196 с.

У посібнику розглянуті питання про сучасні класифікації небезпечних хімічних речовин, хімічно небезпечні

об’єкти та аварії на них, дано токсикологічну характеристику найбільш поширених небезпечних хімічних

речовин. Наведено медико-тактичну характеристику вогнищ ураження, принципи оцінки хімічної обстановки.

Описані обов’язки медичної служби, інших служб, що залучаються до ліквідації наслідків аварії та організація

надання медичної допомоги і лікування.

Посібник розрахований на студентів, лікарів інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і

закладів післядипломної освіти.



614.8(075.8)

З-38

Захист від хімічних і радіаційних факторів ураження [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / за ред. О.Є. Левченка. - К. : СПД Чалчинська Н.В., 2015. - 404 с.

У посібнику розглядаються складові елементи державної системи захисту територій, населення, персоналу

аварійно небезпечних об`єктів, ліквідаторів наслідків надзвичайних ситуацій, особового складу збройних сил від

хімічних і радіаційних факторів масового ураження як мирного так і воєнного часу. Матеріал посібника дозволить

опанувати організацію і проведення заходів захисту, вивчити медичні засоби захисту, засвоїти особливості організації

роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних

аварій.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих

медичних навчальних закладів.

615.849(075.8)

О-93

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. 

закладів (Надано Міністерством освіти і науки України гриф № 1/11-3997 від 21.03.2014р.) / за ред. О.Є. 

Левченка /Левченко О.Є., Савицький В.Л., Торбін В.Ф., Сагло В.І., Барасій М.І. - К. : СПД Чалчинська

Н.В., 2015. - 256 с. 

У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної

зброї або ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в разі

застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій.

Охарактеризовані типи хімічних та радіаційних вогнищ з урахуванням масштабів зараження, властивостей

факторів масового ураження, особливостей формування, величини та структури санітарних втрат. Використання

посібника при тренуваннях та в реальності дозволить, після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу хімічної та

радіаційної обстановки на життєдіяльність, робити адекватні висновки та приймати рішення на проведення

ефективних заходів захисту.

Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів

вищих медичних навчальних закладів.



614.7(075.8)

Р15

Радіаційна гігієна [Текст] : нац. підруч. для лікарів-інтернів / [Мурашко В.О., Мечев Д.С., Бардов В.Г., Омельчук

С.Т., Рущак Л.В., Ластков Д.О.]. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 376 с.

У національному підручнику викладені основи ядерної фізики та дозиметрії, характеристика джерел іонізуючого

випромінювання, що застосовуються в медицині, ядерній енергетиці та інших галузях господарства. Висвітлені питання

щодо проведення заходів, спрямованих на захист персоналу, пацієнтів та населення в цілому від надмірного впливу

іонізуючого випромінювання. Детально розглянуті питання попередження та ліквідації радіаційних та ядерних аварій.

Підручник створено з урахуванням вимог «Норм радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), «Основних санітарних

правил забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005) та рекомендацій відповідних міжнародних організацій.

Підручник розраховано на широке коло фахівців цивільної і військової охорони здоров’я, які здійснюють радіаційно-

гігієнічний контроль за додержанням правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в

різних галузях господарства, співробітників інших регулюючих органів, а також студентів вищих медичних навчальних

закладів.

615.849(075.8)

Р15

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. 

заклад. освіти IV р. акред. / За заг. ред. М.М. Ткаченка. - К. : Книга-плюс, 2011. - 720 с. : іл., табл.

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни "Радіологія (променева

діагностика та променева терапія)" для студентів III курсу медичних факультетів вищих медичних закладів

освіти IV рівня акредитації.

Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи

променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини.

Розглянуто питання променевої терапії.



616-073.7(075.8)

В41

Вибрані лекції з радіонуклідної діагностики та променевої терапї [Текст] : навчальний посіб. для студ. вищ. мед. 

закл. освіти III-IV р. акред. (протокол МОЗУ №4 від 25.11.2004 р.) / за ред. А.П. Лазаря. - Ювілейне вид. до 165-річчя 

НМУ ім. О.О. Богомольця. - Вінниця : Нова книга, 2006. - 200 с.

В даний час викладання радіології проводиться комплексно і охоплює всі методи променевої діагностики. Тому

пропонований навчальний посібник за редакцією доктора медичних наук, професора А.П. Лазаря, складений колективом

викладачів кафедри радіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доповнюється відомостями з

радіонуклідної діагностики та променевої терапії, які відсутні в базовому підручнику «Рентгенодіагностика» за редакцією

професора Мілька В.І.(2005)

Навчальний посібник написаний відповідно до вимог Болонської декларації, і розрахований на студентів вищих

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які навчаються за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія»,

«стоматологія» та «медико-профілактична справа».

615.849(075.8)

В68

Волошинський, О. В.

Радіологія надзвичайних ситуацій [Текст] : Навч. посібник для радіологів, рентгенологів, терапевтів, 

лікарів станцій та відд. шв. доп., військ. медиків, спец. мед. катастроф і студентів мед. навч. закладів / О. 

В. Волошинський, Л. Д. Паращук, І. Ю. Худецький ; Під ред. Є.М. Нейка. - Івано-Франківськ, 2000. - 226 с. 

В посібнику дані поняття про ядерні реакції, радіоактивність, її дозиметрію, коротка характеристика

ядерної зброї, аварії та атомних електростанціях, приведені методики оцінки радіаційної обстановки, описані

біологічна дія іонізуючого випромінювання, патогенез, клініка, діагностика патологічних синдромів, які

виникають внаслідок впливу проникаючої радіації на організм. Багато уваги приділено принципам надання

допомоги у вогнищах ядерного ураження та на етапах медичної евакуації, а також сучасним методикам

профілактики та лікування радіаційних уражень.

Навчальний посібник укладено згідно вимог «Учбової програми з організації медичного забезпечення

населення та військовослужбовців у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу» 1996 р.

Для радіологів, рентгенологів, терапевтів, лікарів станцій та відділень швидкої допомоги, військових

медиків, спеціалістів медицини катастроф і студентів медичних навчальних закладів.



615.849(075.8)

R13

Radiation medicine [Текст] = Радіаційна медицина : textbook for students of higher medical edical education 

establishments of the 3-4 levels of accreditation (MESYSU) / edited by M.I. Pylypenko. - К. : AUS Medicine 

Publishing, 2013. - 224 p. : il. 

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізивних

випромінень і їх взаємодії з матерією, механізми їхніх біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження

атомів до клінічних проявів на тканинному і організменному рівнях, патофізіологія і клініка уражень від загального

і місцевого опромінення людини, стохастичні ефекти низьких доз опромінення і особливості радіаційних уражень за

внутрішнього опромінення від інкорпорованих радіонуклідів. Особлива увага приділена питанням гарантії безпеки

медичного застосування іонізивної радіації, за якого населення отримує переважну частину від усього антро-

погенного опромінення. Викладення клінічних розділів радіаційної медицини ілюстровано прикладами із власного

клінічного досвіду авторів.

Для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх

спеціальностей, практичних лікарів, викладачів та всіх зацікавлених питаннями ролі радіації в забезпеченні людства

благами і рівня загроз від неї.

615.849(075.8)

Р15

Базика, Д. А.

Радіаційна медицина [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV р. акр. (МОНУ) / Д. А. Базика, Г. В. 

Кулініч, М. І. Пилипенко ; за ред. М.І. Пилипенка. - К. : Медицина, 2013. - 232 с. 

У підручнику вміщено базові відомості з усіх розділів радіаційної медицини: основи фізики іонізивних випромінень

і їх взаємодії з матерією, механізми їхніх біологічних ефектів від первинних іонізації і збудження атомів до клінічних

проявів на тканинному і організменному рівнях, патофізіологія і клініка уражень від загального і місцевого опромінення

людини, стохастичні ефекти низьких доз опромінення і особливості радіаційних уражень за внутрішнього опромінення

від інкорпорованих радіонуклідів. Особлива увага приділена питанням гарантії безпеки медичного застосування

іонізивної радіації, за якого населення отримує переважну частину від усього антропогенного опромінення. Викладення

клінічних розділів радіаційної медицини ілюстровано прикладами із власного клінічного досвіду авторів.

Для студентів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів усіх спеціальностей,

практичних лікарів, викладачів та всіх зацікавлених питаннями ролі радіації в забезпеченні людства благами і рівня загроз

від неї.



615.849(075.8)

Z62

Zhukova, T. O.

Means of Protecting the Body from the Effects of Ionising Radiation [Текст] : study guide / T. O. Zhukova, V. F. 

Pocherniayeva, V. P. Bashtan. - K. : Medicine Publishing, 2019. - 112 p.

The study guide is committed to provide current information about the human body protection against acute and chronic

ionizing radiation. The study guide concerns the issues on applying radioprotective chemical agents and natural food items to

increase the body resistance against the ionizing radiation in unfavourable environment as well as in the course of radiation

therapy. Special attention is paid to the novel conception of radiation protection nutrition. This study guide is designed in

accordance with the Curriculum of Radiation Medicine and Radiology to meet the academic, professional needs of medical

interns and medical residents of higher medical establishments. It is intended for use by delivering the course of Radiation

Medicine and Radiology to medical students.

615.849(075.8)

R13

Radiation medicine [Текст] : textbook / V. Pocherniayeva, L. Vasko, T. Zhukova et al. - Lviv : Magnolia 2006, 

2021. - 168 p.

The textbook contains basic information on all sections of radiation medicine: basics of physics of ionizing

radiation, radiation dosimetry, radiometry, radiation safety, information on the radiation situation that developed after the

Chernobyl accident. The question of the influence of ionizing radiation on the human body is considered, the information

on radiation sickness, low doses effects and long-term consequences of ionizing radiation is given. The issues of

population dispensary examination and maintenance of the State Register are covered. Particular attention is paid to the

modern concept of anti-radiation nutrition and means that promote the elimination of radionuclides from the body.

The textbook is written in accordance with the program of the discipline “Radiation Medicine” for the training

specialists of the second (Master’s Degree) level of higher education according to the requirements for textbooks for

students of higher medical education of Ukraine III–IV levels of accreditation. It may be useful for interns, clinical

residents and university students in the study of disciplines of general biological and ecological profiles.



Дякуємо за увагу!

Всі видання представлені у цій віртуальній виставці Ви 

можете взяти у нашій бібліотеці


