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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відтоді, як стало відомо, що іонізуюча радіація, радіоактивні
ізотопи становлять небезпеку для здоров’я або навіть життя лю-
дини, виникла проблема захисту від цієї небезпеки. Після ство-
рення ядерної зброї масового знищення і особливо після трагіч-
них подій у Хіросімі і Нагасакі, а також жахливої аварії на
Чорнобильській АЕС, пошук ефективних засобів боротьби з про-
меневою загрозою набув великої гостроти і актуальності.

Дослідження в галузі створення нових протипроменевих пре-
паратів, пошук нових конструктивних рішень, які б забезпечу-
вали максимальну безпеку людей на відповідних виробництвах,
розгорнулись в різних країнах світу дуже масштабно. Водночас
це стимулювало вивчення механізмів дії іонізуючої радіації.
Розробки в галузі хімічного захисту від дії радіації та лікування
променевих ушкоджень виокремились у самостійні розділи на-
уки і практики, які активно розвиваються.

Радіаційну реабілітацію — (лат. rehabilitatio — відновлення)
визначають як систему заходів, спрямованих на попередження
розвитку патологічних процесів у людей, які зазнали дії радіації,
ефективне оздоровлення потерпілих, збереження працездатності,
її відновлення, повернення хворих та інвалідів до праці, по-
ліпшення показників якості життя. Основний розвиток радіацій-
на реабілітація набула після Чорнобильської катастрофи, коли
почали створюватися спеціальні реабілітаційні служби.

Серед багатьох проблем Чорнобильської аварії реабілітація
постраждалих посідає особливе місце у зв’язку з поширенням
серед них соматичної патології, великою кількістю потерпілих,
більшість з яких люди працездатного віку.

Реабілітація постраждалих під час цієї катастрофи розгля-
дається як державна проблема і регламентується законом Ук-
раїни “Про статус і соціальний захист громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, окремими постано-
вами Уряду.

В Україні формується система реабілітаційних служб на всіх
рівнях охорони здоров’я. На рівні поліклінічної ланки — це
кабінети відновлювального лікування, зокрема кабінети фізіо-
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терапії, психотерапії, лікувальної фізкультури та ін. У стаціо-
нарі медичних установ регіонів, в яких зосереджена найбільша
кількість постраждалих, створені реабілітаційні відділення і
спеціальні лікарні. В санаторно-курортній ланці виділені ок-
ремі санаторії та організовані спеціалізовані відділення в сана-
торіях загальної мережі.

Реабілітації постраждалих від радіації можна досягти лише
завдяки поєднанню медичних, психологічних, трудових, со-
ціальних заходів. Вибір і обсяг кожного з них для реабілітації
визначається клініко-морфологічною характеристикою, особли-
востями перебігу хвороби, ступенем активності процесу, станом
функцій уражених систем.

Метою дисципліни “Радіаційна реабілітація” є ознайомлен-
ня студентів з поняттями, термінологією, механізмами і клінічни-
ми проявами різних форм радіації на організм людини, форму-
вання у майбутніх фахівців навичок застосування теоретичних
знань у практичній діяльності.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“РАДІАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

№ 
пор. Назва теми 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
10 

Атомна радіація, її основні параметри 
Вимірювання радіації 
Природний радіоактивний фон 
Штучний радіаційний фон 
Дія великих доз радіації на людину 
Віддалені наслідки опромінювання 
Особливості дії малих доз атомної радіації 
Основні межі доз 
Медична профілактика і захист 
Відновлення здоров’я після дії радіації 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“РАДІАЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”

Тема 1. Атомна радіація, її основні параметри

Історія відкриття атомної радіації. Поняття про атом. Плане-
тарна модель будови атому. Хімічна реакція. Хімічні і ядерні
перетворення речовин. Радіоактивність. Компоненти радіоактив-
ного випромінювання: α-розпад, β-розпад, γ-розпад, нейтронне
випромінювання. Проникаюча здатність різних видів випромі-
нювання. Ступінь радіактивного ураження. Доза випромінювання
як міра іонізуючого випромінювання. Поглинута доза. Експози-
ційна доза і одиниці її вимірювання. Коефіцієнт якості кожного
виду випромінювання (оцінний коефіцієнт). Еквівалентна доза,
її системні і позасистемні одиниці. Уявлення про потужність
різних доз. Активність радіоактивних речовин і одиниці її
вимірів. Масова питома активність. Об’ємна питома активність.

Література [2–5]

Тема 2. Вимірювання радіації

Вимірювання поглинутої дози випромінювання. Лічильник
часток випромінювання. Іонізаційні камери для виміру фотон-
ного випромінювання у повітрі. Дозиметри-зонди. Твердотільні
дозиметри. Прилади радіаційного моніторингу, їх будова і зна-
чення. Вимірювання радіоактивності (радіометри). Лічильник
Гейгера—Мюлера. Гама-спектрометри і особливості їх роботи.
Види індивідуальних дозиметрів. Бета-лічильники. Особливості
відбору проб.

Література [1; 8; 10; 15]

Тема 3. Природний радіоактивний фон

Групи природно-радіоактивних елементів. Перша група —
три радіоактивні сімейства (уран, торій, актіній), а також про-
дукти їх розпаду. Друга група — елементи з великим періодом
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напіврозпаду (сучасники виникнення Землі — калій, кальцій,
рубідій та ін.). Група ізотопів, які постійно виникають в атмос-
фері Землі (ізотопи вуглецю С-14, ізотоп водню трітій). Космі-
чне випромінювання: первинні і вторинні космічні частки. Ра-
діонукліди їжі та води. Газоподібні радіоактивні нукліди — ра-
дон і тарон. Природний радіоактивний фон (ПРФ) в різних
країнах. Дія ПРФ в приміщеннях. Адаптація організму людини
до ПРФ Землі.

Література [4; 6; 7; 11–13]

Тема 4. Штучний радіаційний фон

Класифікація штучних радіонуклідів, які створюють радіа-
ційний фон. Ядерна зброя. Наслідки випробування ядерної зброї.
Підприємства видобутку, переробки та отримання штучних ра-
діонуклідів. Утилізація відходів технологічних процесів атом-
ної промисловості. Установи, підприємства і лабораторії, які
використовують радіонукліди в технологіях виробничого циклу
(радіоізотопні лабораторії, радіологічні відділення медичних
закладів, лабораторії науково-дослідних центрів). Вплив робо-
ти АЕС на навколишнє середовище. Поховання радіоактивних
відходів (пункти поховання, віддалення радіоактивних відходів
в надра Землі, віддалення радіоактивних відходів у моря та
океани).

Література [1; 4; 8; 10; 11]

Тема 5. Дія великих доз радіації на людину

Детерміновані порогові ефекти. Променеве ураження: тотальне
і локальне. Гостра променева хвороба. Дія великих доз на кістко-
вий мозок. “Кишковий” синдром. Ураження клітин центральної
нервової системи. Хронічна променева хвороба.

Література [4; 6; 7]
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Тема 6. Віддалені наслідки опромінювання

Поняття “колективна доза опромінювання”. Вплив на три-
валість життя. Радіаційний канцерогенез (злоякісні новоутво-
рення, лейкози, ракові пухлини, катаракта). Генетичні наслідки
опромінювання. Вплив на плід і потомство.

Література [6; 7]

Тема 7. Особливості дії малих доз атомної радіації

Активізація захисних систем організму малими дозами. Ос-
новні реакції імунітету. Дія малих доз радіації на рослини (оп-
ромінювання посівного матеріалу). Стимулювання плодючості,
родючості та ін. Генетичні та цитогенетичні наслідки опроміню-
вання малими дозами.

Література [7; 12; 13]

Тема 8. Основні межі доз

Основні принципи забезпечення радіаційної безпеки. Розподіл
на групи населення за нормами радіаційної безпеки. Три класи
нормативів. Значення граничних норм вмісту радіонуклідів в
продуктах харчування та питній воді, їх радіологічний конт-
роль. Органи радіологічного контролю. Норми доз опроміню-
вання від джерел природного походження. Основні нормативні
документи України щодо радіації.

Література [1; 8; 9; 15]

Тема 9. Медична профілактика і захист

Заходи медичної профілактики опромінювання. Вимоги та
способи оцінювання дії радіозахисних препаратів. Сучасні радіо-
протектори. Основні механізми дії радіопротекторів (сучасні гіпо-
тези). Інші класи препаратів з антипроменевою дією. Заходи
захисту при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання.
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Фактори захисту при роботах з радіоактивними джерелами в
закритому вигляді.

Література [1; 6; 8; 10]

Тема 10. Відновлення здоров’я після дії радіації

Основні принципи лікування при зовнішньому опромінюванні
(патогенетична і симптоматична терапія). Фармакологічне за-
безпечення відновлення організму. Особливості реабілітації при
ураженні радіоактивними ізотопами. Значення санаторно-курорт-
ного лікування. Оздоровчі заходи, пов’язані з фізичним наван-
таженням. Особливості харчування. Сучасні програми очищен-
ня організму від радіонуклідів.

Література [9; 11–14]

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Будова атома і основні елементи, потрібні для життя.
2. У чому різниця хімічного і ядерного перетворення речо-

вин?
3. Уявлення про радіоактивність елементів.
4. α-розпад як компонент радіоактивного випромінювання.
5. Дати характеристику β-розпад.
6. Різновиди фотонного випромінювання.
7. Характеристика та причини нейтронного випромінювання.
8. Які дози визначають для іонізуючого випромінювання?
9. Види активностей радіоактивних речовин.

10. Вимірювання поглинутої дози випромінювання.
11. Лічильники часток випромінювання.
12. Іонізаційні камери для виміру фотонного випромінюван-

ня.
13. Дозиметри-зонди. Твердотілі дозиметри.
14. Будова і використання приладів радіаційного моніторин-

гу.
15. Призначення радіометрів.
16. Особливості використання спектрометрії.
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17. Види індивідуальних дозиметрів.
18. Особливості відбору проб для визначення радіоактивного

зараження.
19. Складові природного радіоактивного фону Землі.
20. Родоначальники природно-радіоактивних елементів —

уран, торій, актіній, продукти їх розпаду.
21. Радіоактивність ізотопів калію, рубідію.
22. Радіоактивні ізотопи атмосфери Землі.
23. Види космічного випромінювання.
24. Радіонукліди їжі та води.
25. Дія природно-радіоактивного фону в приміщеннях.
26. Класифікація штучних джерел радіаційного випроміню-

вання.
27. Ядерна зброя як джерело штучних радіонуклідів.
28. Підприємства видобутку, переробки та отримання штуч-

них радіонуклідів.
29. Установи, підприємства і лабораторії, які використову-

ють радіонукліди в технологіях виробничого циклу.
30. Вплив роботи АЕС на довкілля.
31. Шляхи утилізації радіоактивних відходів.
32. Детерміновані порогові ефекти дії радіації.
33. Гостра променева хвороба.
34. Дія великих доз на кістковий мозок.
35. “Кишковий” синдром. Ураження клітин центральної нер-

вової системи. Дози радіації, які їх визивають.
36. Хронічна променева хвороба.
37. Поняття “колективна доза опромінювання”.
38. Лейкози — основний наслідок опромінювання.
39. Ризик виникнення злоякісних новоутворень і ракових пух-

лин.
40. Вплив віддалених наслідків ядерних вибухів на тривалість

життя людини (“радіаційне старіння”).
41. Генетичні наслідки опромінювання. Вплив на плід і по-

томство.
42. Активізація захисних систем організму малими дозами ра-

діації.
43. Основні реакції імунітету на дію малих доз.
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44. Генетичні та цитогенетичні наслідки опромінювання ма-
лими дозами.

45. Основні принципи забезпечення радіаційної безпеки.
46. Розподіл на групи населення за нормами радіаційної без-

пеки. Три класи нормативів.
47. Значення граничних норм вмісту радіонуклідів у продук-

тах харчування та питній воді. Органи радіологічного кон-
тролю.

48. Норми доз опромінювання від джерел природного поход-
ження. Основні нормативні документи України щодо ра-
діації.

49. Заходи медичної профілактики опромінювання.
50. Вимоги та способи оцінювання дії радіозахисних препа-

ратів. Сучасні радіопротектори.
51. Основні механізми дії радіопротекторів.
52. Інші класи препаратів і біологічно активні речовини з ан-

типроменевою дією.
53. Заходи захисту при роботі з джерелами іонізуючого вип-

ромінювання.
54. Фактори захисту при роботах з радіоактивними джерела-

ми в закритому вигляді.
55. Основні принципи лікування при зовнішньому опромі-

нюванні.
56. Фармакологічне забезпечення відновлення організму.
57. Особливості реабілітації при ураженні радіоактивними ізо-

топами.
58. Оздоровчі заходи, пов’язані з фізичним навантаженням.
59. Особливості харчування в реабілітаційний період.
60. Сучасні програми очищення організму від радіонуклідів.
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