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МЕДИЧНІ ДРОНИ — ІННОВАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ
Реферат. Мета. Дослідити застосування безпілотних летальних апаратів в інтересах надання екстреної допомоги населенню. Розглянути безпілотні літальні апарати, як інструмент медичного захисту постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій.
Матеріали та методи. У дослідженні використані нормативноправові документи, наукові публікації. Проведено аналіз застосування безпілотних летальних апаратів для медичного захисту
населення в Україні та провідних країнах світу.
Результати. На основі проведеного аналізу визначено переваги, що може дати застосування безпілотних летальних апаратів
як інструменту медичного захисту постраждалих. Розглянуто
перспективи подальшого розвитку безпілотної авіації для проведення робіт в зоні надзвичайних ситуацій.
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Вступ
Бурхливий розвиток атомної, хімічної машинобудівної промисловості в світі, а на цьому
фоні створення парникового ефекту на планеті Земля супроводжується великою кількістю
надзвичайних ситуацій (далі — НС) техногенного, природного та соціального характеру, при
цьому кількість війн та локальних збройних
конфліктів не має стійкої тенденції до їх зменшення.
Усе вище означене у житті сучасного людства потребує суттєвого, більш уважного ставлення до проблем, що пов’язані із забезпеченням безпеки життя і здоров’я та життя населення, збереженням економічного потенціалу
і навколишнього середовища. Це обумовлено
збільшенням кількості катастроф природного
та техногенного характеру і ростом масштабів
збитків від них. Людям, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідно екстрене надання медичної допомоги. При цьому часто мова йде одночасно не про одиниці,
а десятки, а то і сотні людей.
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У цих умовах у зарубіжних країнах діяльність фахівців екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф не можливо уявити без
відповідного оснащення їхніх підрозділів інноваційними засобами превентивної медицини,
діагностики та лікування хворих – медичними
безпілотними літальними апаратами (далі –
БпЛА).
Безпілотне повітряне судно – повітряне судно, призначене для виконання польоту без
пілота на борту, керування польотом якого
і контроль за яким здійснюються за допомогою
спеціальної станції керування, що розташована
поза повітряним судном [1].
Безпілотний авіаційний комплекс (безпілотна авіаційна система) — безпілотне повітряне
судно, пов’язані з ним пункти дистанційного пілотування (станції наземного керування),
необхідні лінії керування і контролю та інші
елементи, вказані в затвердженому проекті типу цього комплексу. Цей комплекс може охоплювати декілька безпілотних літальних апаратів [2].
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У цьому контексті доцільно зазначити, що
згідно з п. 9. ст. 23 Кодексу цивільного захисту України «Особливим видом аварійно-рятувальних служб є служби медицини катастроф,
які діють у складі центрів екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф системи екстреної медичної допомоги, що створюються органами влади АР Крим, областей, міст Києва та
Севастополя відповідно до закону» [3].
Результати досліджень та їх обговорення
Згідно з наказом МОЗ України від 20.11.1997.
№ 334 «Про визначення у складі державної
служби медицини катастроф медичних сил, засобів і лікувальних закладів» [4] на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14.04.1997 № 343 «Про створення державної служби медицини катастроф» [5], була створена ДСМК
України та визначено її склад сил та медичних закладів державного рівня.
Водночас згідно з п.1. постанови Кабінету
Міністрів України від 11.07.2001 р. № 827 «Про
затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф» визначено: «Державна
служба медицини катастроф (далі - Служба)
є особливим видом державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є
надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), рятувальникам та особам,
які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [6].
Служба утворюється:
• на центральному рівні – МОЗ України;
• на територіальному рівні – Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
До складу Служби входять медичні сили,
засоби та лікувально-профілактичні заклади
центрального і територіального рівня незалежно від виду діяльності та галузевої належності, визначені МОЗ України за погодженням з
МНС, Міноборони, МВС, Мінтрансом, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
До медичних сил, засобів та лікувально-профілактичних закладів Служби належать Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф,
який є головним науково-практичним закладом Служби, територіальні центри екстреної
медичної допомоги, науково-дослідні медичні
установи, лікувально-профілактичні заклади,
які утворюють і утримують медичні формування та розгортають додатковий ліжковий фонд
для надання екстреної медичної допомоги по56

страждалим від надзвичайних ситуацій, рятувальникам та особам, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
До медичних формувань Служби належать
мобільні госпіталі, мобільні загони, медичні бригади постійної готовності першої черги
(бригади швидкої медичної допомоги), спеціалізовані медичні бригади постійної готовності
другої черги, положення про які затверджуються МОЗ України [2].
Якісне, своєчасне та доступне здійснення заходів екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах та в процесі ліквідації медикосоціальних наслідків НС – досить непросте
завдання, яке супроводжується цілою низкою
проблем, які існують в суспільстві та системі
охорони здоров’я. Фахівці екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф (далі - ЕМД
та МК) і гуманітарних працівників країн третього світу та медичний персонал закладів охорони здоров’я кожен день стикаються з безліччю проблем.
Це, перш за все, час прибуття до хворого
(постраждалого) згідно з постановою Кабінету
Міністрів від 21.11.2012 р. № 1119 «Про нормативи прибуття бригад екстреної (швидкої)
медичної допомоги на місце події» нормативи
прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної
допомоги на місце події за зверненнями, які належать до категорії екстрених, становлять у містах – 10 хвилин, у населених пунктах поза межами міста – 20 хвилин з моменту надходження
звернення до диспетчера оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф [7], що суттєво
впливає на показники діяльності і що можливо
подолати за допомогою аеромедичної евакуації
та медичних БпЛА.
Якщо говорити про аеромедичну евакуацію
то її регламентує спільний наказ МВС та МОЗ
України [8], водночас доцільно відзначити, що
17 березня, Урядом було підтримано спільну
ініціативу Міністерства внутрішніх справ та
Міністерства охорони здоров’я щодо створення
Єдиного аеромедичного простору, який передбачатиме запровадження системи аеромедичної
евакуації та авіаційне транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.
Однак в нинішніх умовах, неможливо обійтись без БпЛА, які вважаються успішною інновацією як для медицини катастроф, так і для
надання екстреної медичної допомоги в цілому.
У розвинених зарубіжних країнах під медичними БпЛА розуміються аеродинамічні контейнери, які використовуються для транспортування лікарських засобів та виробів медичного
призначення, у тому числі засобів первинної та
домедичної допомоги та вакцин.
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З метою розробки інноваційних БпЛА з потрібною точністю та швидкістю доставки лікарських засобів та виробів медичного призначення в задане місце, за цим напрямком у
розвинених країнах далекого та близького зарубіжжя здійснюються постійні системні дослідження.
Керування БпЛА під час виконання дальніх
польотів і точного проходження по заданому
маршруту здійснюється в ручному або в програмному режимі. Крім того, у них також є
кілька ключових переваг, наприклад, вони не
вимагають місця для приземлення, як гелікоптери та пілотовані літаки, і можуть бути запрограмовані так, щоб скидати припаси з низької
висоти.
Позитивними якостями БпЛА щодо найбільш ефективної доставки медичних вантажів, є їх спроможність розпізнавати на своєму
шляху перешкоди, уникаючи зіткнення з ними
та можливість протистояти суворим погодним
умовам, при яких пілотовані літаки і гелікоптери залишаться на землі, і виконувати кілька
польотів протягом дня.
Крім того важливим позитивним фактором
щодо доцільності їх впровадження є вражаюча
здатність здійснювати польоти над зонами НС,
причому без участі екіпажу, є ключовою причиною їх високого попиту.
Інші важливі переваги включають, наприклад, транспортування зразків крові або діагностичної апаратури, лабораторних реактивів та тестів, лікарських засобів та виробів
медичного призначення, у тому числі засобів
первинної та домедичної допомоги та вакцин у
віддалені й невеликі лікарні і клініки, а також
ключових медичних та хірургічних інструментів, у тому числі переносного ультразвукового
обладнання і надання оперативної медичної
підтримки.
Зазначена інноваційна технологія передбачає
такі переваги, як оперативна доставка медичної продукції, у тому числі протиотрути або
вакцини, для проблемних щодо захворювань
мешканців регіонів або районів надання допомоги при НС, забезпечення медикаментами
постраждалих і хворих у важкодоступних та
віддалених місцях, які знаходяться вдома або
на морських суднах у морі. Більш того, надання
дефібриляторів пацієнтам, які страждають на
зупинку серця, і транспортування органів, необхідних для трансплантації, є одними з важливих призначень щодо застосувань медичних
БпЛА.
Якщо ринок медичних безпілотників
у 2018 році склав $40 млн, то за прогнозами
іноземних фахівців до 2027 р. обсяг світового
ринку медичних БпЛА може сягнути цифри
в майже 948 млн $.
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Такі учасники ринку, як Zipline, DJI, DHL,
TUDelft, Flirtey, Embention, Matternet, Vayu та
EHang є одними з ключових гравців, які працюють на світовому ринку надання різноманітних медичних послуг за допомогою БпЛА.
Лідером з порятунку людей і доставки медикаментів за допомогою БпЛА виступає каліфорнійська компанія Zipline, яка тісно співпрацює з міжнародною організацією «Лікарі без
кордонів». Квадрокоптери доставляють кров,
трансплантати та вакцини пацієнтам у слаборозвинених країнах – Руанді, Танзанії, ПапуаНовій Гвінеї. Саме цей напрям використання
безпілотників виявився найбільш затребуваним медиками. Компанія Zipline з використанням своїх БпЛА доставляє препарати крові
в 25 лікарень Руанди, розташованих у найбільш важкодоступних районах країни. При
цьому Zipline вдалося скоротити час доставки
з 2 год до 20 хв, і таким чином зменшити кількість зіпсованих медичних вантажів на 95 %.
Зазначений підхід до використання медичних
безпілотників був спрямований на розв’язання
проблеми останньої милі, характерної для країн, що розвиваються: нездатність доставити
необхідні ліки з міста в сільські або віддалені
райони через відсутність належної інфраструктури транспорту, зв’язку та ланцюжка поставок.
У країнах ЄС також активно застосовуються
можливості безпілотної авіації в медичних цілях. Так, наприклад, у Німеччині безпілотники
використовують для доставки дефібриляторів.
БпЛА Deficopter може збільшити шанси на порятунок людей під час НС, а також у важкодоступних місцях, куди машини швидкої допомоги не зможуть доїхати. Долетівши до потерпілого, БпЛА повинен скинути дефібрилятор,
яким зможуть скористатися перші люди, які
опинилися поруч з постраждалим, не чекаючи
на прибуття медиків. Один такий безпілотник
здатний оперативно доставити дефібрилятор
пацієнтові в радіусі 1,2 км2, що підвищує шанс
на порятунок людини з 8 до 80 %.
Традиційний час відгуку швидкої допомоги
дозволив досягти аналогічного результату тільки в 4,3 % випадків. Працює система екстреного порятунку таким чином. БпЛА перехоплює
дзвінки в службу швидкої допомоги та відправляється на місце події. Завдяки встановленій на
ньому камері, яка буде передавати інформацію
з місця події, пілот-оператор і за сумісництвом
парамедик зможе в масштабі реального часу
вести спостереження і давати підказки тим людям, які в даний момент намагаються надати
допомогу потерпілому [9].
У Польщі для медичних цілей розроблений
БпЛА AtraxM, обладнаний змінними лотками
для передачі аптечок першої допомоги, що містять: основні перев’язувальні матеріали; ряту57
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вальні комплекти для відновлення після шоку;
ліки, безпосередньо приготовані з урахуванням
потреби пацієнта для негайного введення (наприклад, ампули з адреналіном і інсуліном),
коли відомі симптоми і потрібна швидка реакція; ліки для людей, що живуть в районах, постраждалих від НС, та мішки з кров’ю.
Завдяки вбудованим у медичні БпЛА відеокамерам можна отримати інформативно важливі зображення, які допомагають розібратися з
ситуацією на місці, прийняти адекватне рішення, яке максимально ефективно буде сприяти
визначенню подальших дій з медичного порятунку постраждалих. БпЛА дозволяє здійснити
розвідку місцевості в районі НС, визначити небезпечні локальні ділянки, завдяки чому буде
витрачено значно менше настільки дорогоцінного в таких ситуаціях часу. Слід зазначити, що
відсутність доступу до медикаментів у критичних випадках стає однією з основних причин
смертей під час НС.
Здатність безпілотників отримувати в масштабі реального часу тимчасову і видову інформацію з високою розрізненістю за низькою ціною робить їх життєздатними для проведення
епідеміологічних досліджень. Такі дослідження
проводилися в Малайзії з метою виявлення ситуацій, що впливають на зоонозне поширення
малярійних паразитів. В іншому тематичному
дослідженні, проведеному на півдні Іспанії із
застосуванням БпЛА, відстежувався просторовий розподіл великих ссавців, що розповсюджують туберкульоз. Нещодавно дослідники
використовували медичні безпілотники з модулями аналізу нуклеїнових кислот для виявлення золотистого стафілококу й вірусу Ебола.
Швидка доставка вакцин, лікарських засобів та виробів медичного призначення безпосередньо до осередку інфекційної захворюваності може забезпечити своєчасне і якісне
проведення заходів щодо попередження виникнення та розповсюдження спалаху небезпечних
для життя інфекційних захворювань. Однією
з важливих інновацій, що обумовлена коронавірусною інфекцією COVID-19, стало використання БпЛА у Китаї. Застосування БпЛА
для доставки лікарських засобів та виробів медичного призначення вирішило відразу два завдання: по-перше, скоротило кількість фізичних контактів людей, по-друге, прискорило час
доставки. Завдяки застосуванню БпЛА тести
до Центру по контролю і профілактиці захворювань доставлялися за 6 хвилин, у той час
як доставка наземним транспортом займала не
менше 20 хвилин.
Здійснення термометрії особам, які перебувають у громадських місцях, стало одним з найважливіших методів виявлення потенційних
і нових випадків захворювання на COVID-19.
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Для забезпечення безконтактності при вимірі
температури та уникнення істотного ризику
зараження при її замірах у Китаї використовувалися БпЛА з встановленими на них тепловізійними датчиками. За допомогою БпЛА, з
метою виконання безпечних протиепідемічних
заходів, здійснювалося попередження громадян літнього та похилого віку, щодо їхнього
обов’язкового повернення з вулиць до дому,
попередження в громадських місцях, пошук
порушників карантину і контролювання ситуації на вулицях міст, а також для дезінфекції шляхом розпилення дезінфікуючого засобу.
Проведення означених заходів дало свої позитивні результати щодо суттєвого зниження
цієї захворюваності в масштабі держави. Досвід Китаю показав, що непопулярні рішення
можуть подолати поширення коронавірусного
захворювання COVID-19, яке спричиняється
коронавірусом SARS-CoV-2.
У результаті землетрусу в Китаї (провінція
Юньнань) у серпні 2014 року загинуло понад
600 осіб, 2400 осіб були поранені. Щоб оперативно приступити до пошуків потерпілих, було
вирішено використовувати БпЛА. Завдяки безпілотним літальним апаратам можна було визначити пріоритетність пошуково-рятувальних
робіт в різних районах [10].
Передовий досвід Китаю перейняла Європа. В Італії використовували БпЛА для термометрії у порушників режиму карантину та
оповіщення їх про штрафи. Іспанська поліція
транслювала з квадрокоптера попередження в
громадських місцях. Безпілотники контролювали ситуацію на вулицях Брюсселя і Парижа.
Криза COVID-19 розширила сферу діяльності медичних безпілотників на засоби для використання планування сім’ї. Так, за запитом
властей Гани, безпілотники Zipline здійснювали доставку протизаплідних засобів і презервативів у важкодоступні регіони та місцевості
проживання населення в західній Гані – ці зусилля в кінцевому підсумку були спрямовані на
приборкання небажаних вагітностей, абортів і
материнських смертей.
Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй
(ЮНІСЕФ) у Малаві (Африка) – країні з одним
із найвищих показників інфікування ВІЛ у світі – за допомогою БпЛА забезпечував наборами для тестування на ВІЛ, тим самим значно
скоротивши час, необхідний для тестування
немовлят, які проживають у важкодоступних та
віддалених регіонах та місцевостях.
Незважаючи на прискорений розвиток застосування безпілотної авіації у різних сферах,
розвиток медичних БпЛА йде повільніше, чим
того хотілося б, що в першу чергу обумовлено складністю проведення превентивних, діагностичних та лікувальних заходів, оскільки
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терміновість виникнення потреби у надання
екстреної медичної допомоги за клінічними показниками у більшості випадків не дозволяє
контролювати дату, час і місце розташування
осередків тієї чи іншої захворюваності чи захворювання.
Якщо розглянути перспективи розвитку
означеного напрямку діяльності, спрямованого перш за все на поліпшення показників доступності та своєчасності екстреної медичної
допомоги кожного громадянина нашої держави, незалежно від місця його помешкання та
соціального статусу, то заглядаючи в близьке та
далеке майбутнє, можна сміливо констатувати,
що медичні БпЛА з можливостями діагностичної візуалізації можуть зіграти важливу роль
в оцінці стану здоров’я у віддалених громадах
із використанням технологій телемедицини,
під якою розуміється дистанційна діагностика
і лікування пацієнтів за допомогою телекомунікаційних технологій.
Телемедицина на основі БпЛА може підвищити безпеку служб швидкого реагування
і добровольців. Нововведення можна використовувати для оцінки ймовірності спалаху інфекційного захворювання або визначення ризиків щодо його виникнення. Телемедицина
на основі безпілотників може бути особливо
корисною для реагування на НС та ліквідації
їхніх медико-соціальних наслідків.
Перспективним напрямом розвитку медичних БпЛА є оперативне транспортування поранених з поля бою чи постраждалих у НС.
Так, керівництво в галузі медичних досліджень
і розробок армії США оголосило конкурс
на створення БпЛА, який би зміг евакуювати поранених з поля бою. Згідно вимог, крім
обов’язкової наявності медичних інструментів
для діагностики, безпілотник повинен бути обладнаний системою медикаментозного забезпечення, вміти взаємодіяти з людьми і навіть
працювати з ними в парі [11].
Потенційно аналогічний БпЛА для медицини катастроф, наприклад, може приземлитися
в районі, де в аварію потрапили кілька автомобілів, і до точки евакуації проїзд утруднений.
Передбачається, що безпілотник зможе добиратися до місця катастрофи за координатами GPS
і доставляти до місця трагедії двох лікарів, які
після стабілізації пацієнта і підключення необхідних систем життєзабезпечення, можуть покинути борт і відправити потерпілого до лікарні
за допомогою GPS координат, але також можлива доставка хворого з одним медиком на борту.
Треба зазначити, що зростанню ринку медичних БпЛА сприятимуть нові технології,
здатні підвищити ефективність і частоту їх
використання для екстрених випадків. У світі спостерігається тенденція щодо активного
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інвестування в дослідження і розробки створення інноваційних безпілотників для медичних цілей [9]. У цьому контексті доцільно визначити переваги та недоліки у запровадженні
в повсякденну діяльність БПЛА у порівнянні
з пілотованими ПС.
Аналізуючи наявність суттєвих позитивних
та негативних властивостей можна констатувати, що впровадження БПЛА є безперечно необхідним і буде застосовуватися в процесі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, коли
виникають ризики для життя особового складу
рятувальних служб.
Однак, тут виникає питання щодо створення системи законодавчого регулювання використання дронів, а це одна з вимог інтеграції
України до Європейського Союзу (ЄС), яка передбачає, у тому числі, адаптацію нормативноправових актів України до відповідних вимог
та стандартів і рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)
й Європейського Союзу (ЄС) [12].
Як показує аналіз, безпілотники мають широкі перспективи щодо застосовування в медицині. Разом з тим, впровадження медичних БпЛА стикається з такими проблемами, як
національне законодавство, кліматичні зони
і топографія, судово-медичні питання та питання ліцензування, фінансування і компенсацій,
а також визнання спільнотою в різних країнах
світу. Ці проблеми необхідно вирішувати для
створення сприятливого нормативно-правового ландшафту в інтересах активного впровадження медичних безпілотників. Разом з тим,
для повного використання нових можливостей
медичних БпЛА буде потрібна участь різних
зацікавлених сторін, включаючи вчених, що
займаються розробкою рецептур, розробників
упаковки, експертів з логістики, регулюючих
органів й, особливо, фармацевтів.
Україна не є виключенням на шляху використання безпілотників у сфері медицини катастроф. Безпілотна авіації вже представлена
на ринку країни в різних сферах і структурах,
у тому числі і в Державній службі України
з надзвичайних ситуацій. На гарні перспективи
розвитку безпілотної авіації в Україні звернув
увагу Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
з питань стратегічних галузей промисловості
О.С. Уруський у своєму інтерв’ю «Авіабудівнику України» у лютому 2021 року, підкресливши, що цей напрям вважається одним із
стратегічних для нашої країни. Дійсно, Україна
має значний інтелектуальний потенціал, що
підтверджується як науковими здобутками, так
і наявністю міцного корпусу винахідників і раціоналізаторів.
На думку О. С. Уруського, «треба цей потенціал перетворити в реальні можливості та реа59
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Таблиця 1
Переваги та недоліки БПЛА у порівнянні з пілотованими ПС
Корисні властивості БПЛА
Мобільність

Оперативність

Корисне навантаження

Погодні умови

Застосування
на обмеженому просторі

Віддалене керування

Простота в керуванні

Низька вартість
застосування

Переваги
Невеликі габарити та проста конструкція дозволяють оперативно розгортати та використовувати БПЛА в умовах НС. За необхідності можна
швидко доставити його у необхідну зону.
Простота конструкції, у порівнянні з класичними
повітряними суднами, дозволяє швидко привести в дію БПЛА та доставити необхідний вантаж у
найкоротші строки, не витрачаючи зайвий час на
передпольотну підготовку.
Прості інженерні рішення та невисока вага конструкцій кріплень дозволяють оперативно застосовувати різноманітне корисне навантаження
без складних технічних процедур його монтажу.
Дистанційне керування дозволяє використовувати БПЛА без обмежень за погодними мінімумами,
що необхідні для зльоту та посадки (видимість та
нижній край хмар).
Невеликі габарити та висока маневреність дозволяє використовувати БПЛА на обмеженому
просторі, складній місцевості (гори, ліси та ін.), в
умовах густонаселених районів міст.
Віддалене керування дозволяє застосовувати
БПЛА у найбільш небезпечних умовах для польоту, де використання пілотованої авіації неможливе через неприйнятний ризик, а життю
та здоров’ю зовнішнього пілота БПЛА нічого не
загрожує. Це дозволяє використовувати БПЛА
в умовах критично несприятливого зовнішнього
середовища, такого як радіаційне або хімічне
забруднення.

Управління БПЛА не потребує таких складних
навичок та спеціальних знань, як пілотування
вертольоту або літака.
Підготовка зовнішнього пілота займає значно
менше часу та не вимагає такого вимогливого
відбору, який використовується для підготовки
звичайних пілотів.
Більшість БПЛА не потребують значних ресурсів
для експлуатації. Вартість застосування є значно
нижчою за традиційну авіацію, що й обумовлює
таке широке застосування у різноманітних сферах по всьому світу.

лізувати їх в інноваціях, спрямованих, у тому
числі, і на створення вітчизняних безпілотних
авіаційних комплексів». Він також зазначив, що
«можна прогнозувати на підставі всесвітнього досвіду велику затребуваність у безпілотній
авіації на теренах України в найближчій перспективі для вирішення різноманітних завдань».
Висновки
Підводячи підсумок, слід наголосити, що
на сучасному етапі безпілотники перетворюються в цінний інструмент як для медицини
катастроф, так і для медичної галузі в цілому, демонструючи свою здатність розв’язувати
проблеми, з якими стикається як медичний
персонал, так і пацієнти. Як показує іноземний
досвід, загальне застосування медичних БпЛА
спрямоване на вирішення низки різноманітних
завдань: оцінку НС, коли інші засоби доступу
сильно обмежені; доставку посилок допомоги,
ліків, вакцин, крові та інших предметів медич60

Недоліки
Як правило, малогабаритні БПЛА, які застосовують
в цивільній сфері, зокрема у медичних цілях, мають
невелику дальність польоту, що впливає на ефективний радіус дії.
Середня швидкість руху БПЛА значно поступається пілотованим ПС, що може зіграти ключову роль
у оперативності доставки на відстані, близькі до граничного радіусу дії БПЛА.
Невелика максимальна вага корисного навантаження значно обмежує кількість вантажу, що може бути
доставлений, або обладнання, що необхідне для виконання задач
У той же час, існують обмеження по швидкості зустрічного та бокового вітру, небезпечним погодним
явищам, опадам, обледенінню та іншим метеорологічним особливостям, що за певних умов роблять
політ БПЛА неможливим або безкорисним
Використання за таких умов, з міркувань безпеки,
можливе тільки при виконанні правил візуальних польотів «бачу – керую». Тобто БПЛА повинен бути
пілотованим оператором у режимі реального часу та
знаходитись у зоні його видимості.
Канали зв’язку, що використовують більшість БПЛА,
можуть бути не стійкими до радіоперешкод, несприятливих умов зовнішнього середовища, метеоумов,
перешкод та рельєфу місцевості. Сильний радіаційний фон також може серйозно ускладнювати роботу
електроніки, що не захищена.
Необхідні надійні канали зв’язку для управління, захист основних систем ПБЛА від радіоперешкод та,
впливу середовища.
Потрібна надійна система автономної роботи БПЛА
у разі втрати зв’язку з пілотом або втрати сигналу
навігації.
Простота в керуванні та відсутність «реальної загрози» життю зовнішнього пілота може спонукати до
легковажних вчинків і створювати загрозу для безпеки польотів.
Інтеграція БПЛА у загальну систему управління безпекою польотів та аеронавігації на сьогоднішній день
не вирішена.
Не зважаючи на високу вартість застосування та
утримання, можливості сучасної авіаційної техніки
значно переважають можливості БПЛА. В умовах НС
застосування пілотованої авіації може бути значно
надійнішим та забезпечити необхідну оперативність.

ного призначення у віддалені райони; забезпечення безпечного перевезення проб і наборів
для тестів на захворювання в райони з високим
ступенем зараження, тощо.
Використання безпілотників в інтересах медицини катастроф дає багато таких переваг,
як екстрена (швидка) медична допомога, скорочення часу в дорозі до пацієнта, зменшення ускладнень у постраждалих (хворих, поранених) внаслідок НС за рахунок короткого
часу очікування порятунку, підтримки і поліпшення основних операцій невідкладної медичної допомоги, а також можливість дістатися
до місць віддалених або недоступних для основних засобів медичного транспорту через повені та зруйновані дороги.
І саме головне – безпілотники демонструють значний потенціал для інноваційних перетворень у сфері охорони здоров’я та екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
у ХХІ столітті.
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Реферат. Цель. Исследовать применение беспилотных летательных аппаратов в интересах оказания экстренной помощи
населению. Рассмотреть беспилотные летательные аппараты
как инструмент медицинской защиты пострадавших в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Материалы и методы. В исследовании использованы нормативно-правовые документы, научные публикации. Проведен
анализ применения беспилотных летательных аппаратов для
медицинской защиты населения в Украине и ведущих странах
мира.
Результаты. На основе проведенного анализа определены
преимущества, что может дать применение беспилотных летательных аппаратов как инструмента медицинской защиты пострадавших. Рассмотрены перспективы дальнейшего развития
беспилотной авиации для проведения работ в зоне чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: экстренная медицинская помощь и медицина
катастроф, чрезвычайная ситуация, дроны, беспилотные авиационные комплексы.

Summary. Purpose. Investigate the use of unmanned aerial vehicles
in the interests of providing emergency assistance to the population.
Consider unmanned aerial vehicles as a tool for medical protection of
victims in emergency situations.
Materials and methods. The study used regulatory documents,
scientific publications. The analysis of the use of unmanned aerial
vehicles for medical protection of the population in Ukraine and the
leading countries of the world is carried out.
Results. On the basis of the analysis, the advantages of the use
of unmanned aerial vehicles as a tool for the medical protection of
victims have been determined. The prospects for the further development of unmanned aircraft for work in the emergency zone are
considered.
Key words: emergency medical aid and disaster medicine, emergency,
drones, unmanned aerial systems.
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