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ДЕЯКІ ПИТАННЯ
МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЇ
В ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ
МЕДИКОСАНІТАРНИХ
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
У статті висвітлені питання координації процесу подолання меди
косанітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техно
генного характеру.
In the article developed the points of coordination of process of
liquidation the consequences of natural and manmade emergencies.
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ВСТУП
З другої половини ХХ століття
міжнародні експерти констатують
зростання кількості природних, тех)
ногенних і соціальних катастроф, що
призводять до масового ураження
людей, руйнування звичних умов пе)
ребування людини та збільшення ри)
зику поширення інфекційних хвороб
на постраждалих територіях. Нагаль)
на потреба забезпечення сталого роз)
витку України за умов зростання
кількості та масштабів надзвичайних
ситуацій (НС) зумовлює актуальність
дослідження з визначення надійності
функціонування системи державного
управління в умовах НС. Виникнення
НС супроводжується людськими
втратами, руйнуваннями, забруднен)
ням довкілля, а наслідками є збитки
та величезні витрати на їх подолан)
ня, які у результаті глобалізаційних
процесів мають негативний вплив не
лише на країну, що від них потерпає,
а також на сусідні країни та світове
товариство загалом. За даними На)
ціональної доповіді про стан природ)
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но)техногенної безпеки в 2008 році
[1], в Україні виникає 75—90 пожеж
та вибухів, які досягають критеріїв
НС, 30—50 катастроф у транспорті,
20—30 аварій у системах життєзабез)
печення, 10—15 випадків раптового
руйнування будівель та споруд, 10—
15 аварій в електроенергетичних сис)
темах, 5—10 випадків виявлення у на)
вколишньому середовищі шкідливих
речовин понад гранично допустимі
концентрації, що зумовлює не)
обхідність попередження НС техно)
генного і природного характеру, по)
долання їх наслідків, здійснення ком)
плексу заходів щодо запобігання та
реагування на НС, комплексного вра)
хування значно більшої кількості чин)
ників й адекватність прийняття дер)
жавно)управлінських рішень.
МЕТА
Вивчення шляхів поглиблення
міжвідомчої взаємодії в процесі ви)
робки управлінських рішень при подо)
ланні медико)санітарних наслідків НС
природного і техногенного характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Проведені нами дослідження пи)
тань міжвідомчої координації при оп)
рацюванні управлінських рішень у
процесі подолання наслідків НС [2—
6] демонструють, що існуючі праці з
цього питання втілюють лише деякі
моменти. Основну вагу дослідники
приділяють таким питанням, як еко)
номічні механізми управління техно)
генними катастрофами, управління
безпекою життєдіяльності, а також
організаційно)управлінські аспекти
запобігання і ліквідації НС. Крім цьо)
го, нами встановлено, що в основно)
му увага приділяється, зокрема, дос)
лідженню ризиків, інформаційному
забезпеченню процесу прийняття
рішень та управлінню роботою в
особливих умовах, а лишаються май)
же не дослідженими питання управ)
ління та координації комплексних
заходів з подолання наслідків при)
родного і техногенного характеру, а
саме питання міжвідомчої взаємодії
у цьому процесі.
Однією з найважливіших складо)
вих процесів є організація управлін)
ня та міжвідомча координація реагу)
вання, тому що вплив їх зростає про)
порційно масштабу НС, складності
обстановки, збільшенню кількості за)
лучених сил та потреби в матеріаль)
них засобах. Чим більший масштаб
має НС, тим вищі вимоги до органі)
зації управління і тим більше кінце)
вий результат подолання наслідків
НС залежить від ефективності управ)
ління.
Управління повинно забезпечува)
ти ефективне застосування людських
ресурсів аварійно)рятувальних і мо)
більних медичних формувань, роз)
поділ наявних і залучених матеріаль)
них ресурсів у процесі подолання
комплексних наслідків НС природно)
го і техногенного характеру.
Основою управління в умовах НС
є рішення керівника процесом подо)
лання наслідків НС, який несе повну
особисту відповідальність за управл)
іння підпорядкованими і залученими
силами, їх взаємодію, дотримання за)
ходів безпеки та успішне виконання
ними завдань з подолання наслідків
НС.
Масове порушення звичайних
умов життєдіяльності населення,
комплексний характер проблеми
створюють кризові обставини. Вихід
з такої ситуації неможливий без
ефективної системи міжвідомчої ко)
ординації міністерств і відомств, за)
лучених до реагування на виникнен)
ня НС і подолання наслідків.
У жорстких умовах дефіциту часу
для аналізу та оцінки ситуації необх)
ідно прийняти ефективне рішення,
довести завдання до залучених сил,
всебічно забезпечити виконання зав)
дань.
Зменшення часу та розроблення,
прийняття та реалізацію управлінсь)
ких рішень, необхідність залучення
додаткових ресурсів, наявність різ)
них режимів системи управління по)
доланням наслідків НС свідчать про
те, що державне управління у цій
сфері має певні особливості. Їх ура)
хування в діяльності органів держав)
ного управління в умовах НС дає
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Рис. 1. Управління подоланням медико#санітарних наслідків надзвичайних ситуацій в процесі міжвідомчої взаємодії
*УНПЦ ЕМД та МК — Український науковопрактичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
*ТЦ ЕМД та МК — територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
*облСЕС — обласна санітарноепідеміологічна станція
*ДП "МРЦ МНС України" — Державне підприємство "Мобільний рятувальний центр МНС України"

можливість зменшити ймовірність
прийняття неадекватних управлінсь)
ких рішень, сприятиме підвищенню
ефективності міжвідомчої взаємодії,
економії ресурсів та часу на подо)
лання наслідків НС, зменшенню
збитків [2].
За звичайних умов поєднання
централізації та децентралізації зна)
ходить своє відображення в попе)
редньому розподілі функцій управ)
ління, однак за умов НС зробити це
практично не можливо. За цих умов
розподіл функцій проходить прак)
тично постійно, що вимагає, окрім
добре розвинутої системи зв'язку та
інформаційної системи для опера)
тивного узгодження рішень, що при)
ймаються, і прояву доречної ініціа)
тиви.
В Україні так само, як в інших
країнах світу, основним органом уп)
равління за умов НС є штаб. На під)
ставі рішень, що приймаються кері)
вником штабу, він поєднує і спрямо)
вує зусилля всіх служб управління на
своєчасне виконання задач. Штаб не
тільки планує та організує роботи
безпосередньо у зоні НС, але й виз)
начає порядок роботи у зоні НС, ма)
теріальних служб і формувань,
організовує інформаційне забезпе)
чення та взаємодію міністерств і
відомств, залучених до процесу по)
долання наслідків НС.
Оперативний штаб грає роль
своєрідного аналітичного буферу, в
якому вся інформація буде накопи)
чуватись, оброблятися, фільтрувати)
ся, узагальнюватися і зберігатися.
Деякі повідомлення будуть видава)
тися в узагальному і наочному виг)
ляді. Така організація роботи вивіль)
нює час, на початковій стадії розвит)
ку НС, щоб не було втрачено і було
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своєчасно використано всю інфор)
мацію.
Під організацією взаємодії, згід)
но [2], розуміється визначення поряд)
ку і прийому роботи керівництва з уз)
годженням зусиль при організації
міжвідомчої взаємодії для забезпе)
чення максимальної ефективності по)
долання наслідків НС.
При подоланні комплексних
наслідків НС утворюється спільний
штаб для координації спільних зусиль
з представниками міністерств і
відомств. До складу міжвідомчого
штабу призначаються уповноважені
представники, які у межі своєї ком)
петенції беруть участь в опрацюванні
управлінських рішень з подолання
наслідків НС.
На рис. 1 наведено схему управл)
іння подоланням медико)санітарних
наслідків НС у процесі міжвідомчої
взіємодії.
Виходячи з характеру НС, до
складу штабу включаються фахівці за
відповідними пофілями, також для
наукового супроводу залучаються
науковці провідних наукових уста)
нов.
Дані розглянемо запропоновану
нами структуру штабу проведення за)
ходів з управлінням та організації
процесом подолання медико)санітар)
них наслідків НС Міністерства охоро)
ни здоров'я України. На рис. 2 наве)
дено приблизну структуру Міністер)
ства охорони здоров'я України. При
подоланні медико)санітарних нас)
лідків НС процес розподіляється за
декількома напрямами, провідними з
яких є надання медичної допомоги
хворим і постраждалим та забезпе)
чення санітарно)епідеміологічного
контролю і благополуччя постражда)
лих територій.

Завданням інформаційно)аналі)
тичної групи є збір та узагальнення
первинної інформації про обстанов)
ку в зоні НС, прогнозовані та фак)
тичні медико)санітані наслідки;
підготовка звітів і аналітичних дові)
док, матеріалів до засідань урядово)
го штабу з надання наслідків НС. До
складу цієї групи входить представ)
ник Українського науково)практич)
ного центру екстреної медичної до)
помоги та медицини катастроф
(УНПЦ ЕМД та МК) як головної ус)
танови Державної служби медицини
катастроф (ДСМК) та резервного
вузла інформації Міністерства охо)
рони здоров'я України в межах Уря)
дової інформаційно)аналітичної си)
стеми з питань НС (УІАС НС). Зва)
жаючи на це, постійно на зв'язку зна)
ходяться територіальні центри екст)
реної медичної допомоги та медици)
ни катастроф для передачі даних про
стан оперативної обстановки у зоні
НС.
Група матеріально)технічного за)
безпечення містить у своєму складі
представників Державної служби
лікарських засобів, ДУО "Полінтех)
мед" та ДП "Укрвакцина". Також до
складу групи включаються представ)
ники Товариства Червоного Хреста
України у звязку з тим, що значна
частина гуманітарної допомоги на)
дається безпосередньо через цю гу)
манітарну організацію.
Група управління наданням ме)
дичної допомоги постраждалих зна)
ходиться на постійному звязку з уп)
равліннями охорони здоров'я облас)
них державних адміністрацій, які без)
посередньо на територіальному рівні
координують надання медичної до)
помоги. Для впорядкування процесу
подолання наслідків НС до складу
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цієї групи входить представник
УНПЦ ЕМД та МК, який коор)
динує роботу мобільних медич)
них формувань ДСМК, а також
відповідає за своєчасність і
точність надання інформації в
межах УІАС НС.
Група санітарно)епідеміо)
логічного контролю і забезпе)
чення займається організацією
та управлінням заходами із за)
безпечення безпечних умов
життєдіяльності на постражда)
лих територіях. Спільно з об)
ласними санітарно)епідеміоло)
гічними станціями та санітарни)
ми лікарями областей прово)
диться постійний моніторинг та
координація заходів з виконан)
ня всього переліку заходів пла)
ну попередження епедемічних
ускладнень, спричинених ви)
никненням НС, у т.ч. санітарно)
просвітніх.
Група нормативно)правово)
го забезпечення проводить
підготовку розпорядчих доку)
ментів щодо організації та уп)
равління процесом подолання
наслідків НС.
При підготовці заходів щодо
реагування на виникнення НС у
межах розподілу завдань між
центральними органами вико)
новчої влади в межах їх компе)
тенції на Міністерство охорони
здоров'я України покладено
розроблення і реалізацію систе)
ми медичного захисту населен)
ня України на випадок виникнен)
ня НС.
На ДСМК як компоненту
медичного захисту при реагу)
ванні на виникнення НС покла)
дено організацію взаємодії ме)
дичних сил, засобів і лікуваль)
них закладів відповідно на дер)
жавному і територіальному
рівні; координацію роботи із за)
безпечення готовності органів
системи охорони здоров'я, сис)
тем звязку та оповіщення до дій
у НС.
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ВИСНОВОК
При виникненні НС для коорди)
нації заходів з подолання медико)са)
нітарних наслідків НС у Міністерстві
охорони здоров'я створюється опе)
ративний штаб для координацій дій
як у межах системи охорони здоро)
в'я, так і як складова частина між)
відомчої координаційної структури у
сфері подолання наслідків НС.
Ефективна й успішна взаємодія
міністерств і відомств у процесі подо)
лання наслідків у НС природного і
техногенного характеру можлива
лише при безперервному оперативно)
му управлінні процесом на всіх орга)
нізаційних рівнях учасників цього
процесу.
Прийняття та реалізація рішень
— найбільш складні процеси управ)
лінської діяльності, в яких від керів)
ника, членів штабу і членів інших
органів управління вимагаються
компетентність, висока оперативна
підготовка, знання та навички вико)
ристання техніки, вміння ставити
мету та її досягати, брати відпові)
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Секретаріат штабу

Заступник керівника штабу

5. Представник ДП
«Укрвакцина»
6. Представник
Товариства
Червоного Хреста
України
7.Представник
Держкомрезерву
(за згодою)

2.Представник
УНПЦЕМД та МК
3.Представник
відділу
Департаменту
організації
медичної допомоги
4.Представник
Департаменту
курортного

Група санітарноепідеміологічного
контролю і
забезпечення

Група
нормативноправового
забезпечення

1.Керівник групи

1.Керівник групи

2.Представник
відділу епідемічного
благополуччя
населення

2.Представник
УНПЦЕМД та МК

3.Представник
відділу безпеки
життєдіяльності
4.Представник
Центральної СЕС
На постійному
зв’язку представники
обласних санітарноепідеміологічних
станцій

На постійному
зв’язку
представники
штабів управлінь
охорони здоров’я
облдержадміністрацій

3.Представник
Департаменту
кадрової політики,
освіти і науки
4.Представник пресслужби МОЗ
5.Представник
Управління
програмного,
інформаційноаналітичного
забезпечення та
зв’язків з Верховною
Радою України

Обмін інформацією між групами
Рис. 2. Структура штабу Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України

дальність на себе. Рішення за умов
НС приймаються в різній опера)
тивній обстановці, включаючи кри)
зову, та у вкрай обмежений час. Од)
нак воно повинно бути прийняте
своєчасно, бути максимально об)
грунтованим і забезпечувати най)
більш повне та ефективне викорис)
тання наявних можливостей.
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