ПЛАН-КОНСПЕКТ (КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ)
проведення заняття
Профільна підготовка
(вид службової підготовки)

Національний університет цивільного захисту України
(найменування органу та підрозділу цивільного захисту)

Тема: «Організація медичного захисту населення за умов виникнення
надзвичайних ситуацій. Структурні складові функціональних підсистем
медичного захисту і забезпечення санітарного благополуччя населення
ЄДСЦЗ»
Навчальна мета: підвищення рівня знань, умінь, навичок та професійних
якостей особового складу
Час проведення:

1 година

Навчально-матеріальне забезпечення: конспект
(технічні та наочні засоби навчання, що використовуються під час проведення заняття)

Нормативно-правові акти та література:
 Кодекс цивільного захисту України.
 Положення про єдину державну систему цивільного захисту (затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11).
 Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення
(затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 березня
2019 року № 667).
 Положення про функціональну підсистему забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного
захисту.
(використані під час підготовки до проведення заняття)

Порядок проведення заняття:
1. Організаційні заходи – 5 хв.:
перевірка присутніх; оголошення теми і мети заняття.
2. Контроль знань – 0 хв.:
перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми – 25 хв.
Питання, які вивчатимуться:
1. Організація медичного захисту населення за умов виникнення
надзвичайних ситуацій.
2. Структурні складові функціональної підсистеми медичного захисту
ЄДСЦЗ.
3. Структурні складові функціональної підсистеми забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення ЄДСЦЗ.
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Питання та їх стислий зміст

1. Організація медичного захисту населення за умов
виникнення надзвичайних ситуацій.

Методичні
вказівки

Необхідні
методичні
пояснення:
Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та перелічені
епідемічного благополуччя населення
нормативноправові акти
1. Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення включає:
1) надання медичної допомоги постраждалим внаслідок
надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які
залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, проведення їх медикопсихологічної реабілітації. Медична допомога населенню забезпечується службою медицини катастроф, керівництво якою
здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері охорони
здоров’я;
2) планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності;
3) своєчасне застосування профілактичних медичних
препаратів
та
своєчасне
проведення
санітарнопротиепідемічних заходів;
4) контроль за якістю та безпекою харчових продуктів і
продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачання;
5) завчасне створення і підготовку спеціальних медичних
формувань;
6) утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної
кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’я;
7) накопичення медичного та спеціального майна і техніки;
8) підготовку та перепідготовку медичних працівників з
надання екстреної медичної допомоги;
9) навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієни;
10) здійснення заходів з метою недопущення негативного
впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних
захворювань;
11) проведення моніторингу стану навколишнього при-
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родного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації;
12) санітарну охорону територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуації;
13) здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася.
2. Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів забезпечення цивільного захисту.
2. Структурні складові функціональної підсистеми
медичного захисту ЄДСЦЗ.
До складу функціональної підсистеми входять МОЗ,
суб’єкти господарювання у сфері охорони здоров’я та сили цивільного захисту.
Постійно діючими органами управління функціональної
підсистеми (далі - органи управління) є:
на державному рівні - МОЗ (Сектор мобілізаційної роботи та цивільного захисту, Департамент впровадження реформ);
на регіональному рівні - Міністерство охорони здоров’я
Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань
охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві та
Севастополі державні адміністрації, підрозділи (призначені посадові особи) з питань охорони здоров’я виконавчих органів
міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим,
міст обласного і районного значення) рад;
на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та спеціально призначені посадові
особи з питань цивільного захисту.
Для забезпечення оповіщення, управління, координації
дій органів управління, суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:
на державному рівні - (оперативно-чергова, диспетчерська) Державний заклад «Українська станція виїзної екстреної
консультативної медичної допомоги МОЗ України», оперативно-диспетчерський відділ Державного закладу «Український
науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», Державна установа «Центр
громадського здоров’я МОЗ України»;
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на регіональному рівні - оперативно-диспетчерські служби центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, територіальні заклади громадського здоров’я;
на об’єктовому рівні - чергові (диспетчерські) служби
суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я (у разі їх
утворення).
Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
управління силами цивільного захисту здійснюється з пунктів
управління в пунктах постійної дислокації.
Для забезпечення сталого управління у сфері охорони
здоров’я та реалізації функцій, передбачених на особливий період, МОЗ використовує державну систему пунктів управління.
Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і
спеціального призначення, а також державна система урядового зв’язку.
До складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми входять:
галузева медична спеціалізована служба цивільного захисту;
територіальні та об’єктові медичні спеціалізовані служби
цивільного захисту;
підрозділи системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
спеціалізовані медичні загони;
спеціалізовані медичні бригади;
групи радіаційного спостереження і дозиметричного контролю;
групи хімічного спостереження і контролю;
групи епідеміологічного спостереження і контролю;
дезінфекційні бригади;
інші формування цивільного захисту;
добровільні формування цивільного захисту.
3. Структурні складові функціональної підсистеми
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення ЄДСЦЗ.
До складу функціональної підсистеми забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення єдиної державної системи цивільного захисту входять органи управління та
сили цивільного захисту об’єктів функціональної підсистеми.
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Постійно діючими органами управління функціональної
підсистеми є:
на державному рівні – Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України, Держпродспоживслужба.
на регіональному рівні – територіальні органи Держпродспоживслужби обласного рівня;
на об’єктовому рівні – керівництво об’єктів функціональної підсистеми та їх уповноважені особи з питань цивільного
захисту.
на місцевому рівні – структурні підрозділи головних
управлінь Держпродспоживслужби та районні/міжрайонні лабораторії Держпродспоживслужби.
Для забезпечення управління у режимі повсякденного
функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування
та забезпечення функціонування підсистеми збору, оброблення,
узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах
виникнення надзвичайних ситуацій функціонують:
на державному рівні – оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби Держпродспоживслужби;
на регіональному рівні – оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів Держпродспоживслужби (у разі їх утворення);
на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби
об’єктів функціональної підсистеми (у разі їх утворення).
Для забезпечення сталого управління та реалізації функцій, передбачених на особливий період Держпродспоживслужбою використовується державна система пунктів управління. У
разі виникнення надзвичайних ситуацій до роботи центрів
управління в надзвичайних ситуаціях залучаються представники заінтересованих органів державної влади згідно з затвердженими мобілізаційними планами.
Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування і
спеціального призначення, а також державна система урядового зв’язку.
До сил цивільного захисту функціональної підсистеми
належать:
об’єктові формування цивільного захисту;
добровільні формування цивільного захисту (у разі їх
утворення);
інші формування цивільного захисту.
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4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв.
5. Підбиття підсумків - 8 хв.:
зазначення питань, що потребують підвищеної уваги;
оголошення оцінки;
відповіді на запитання.

