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Резюме

Ця брошура містить набір рекомендацій щодо розробки й використання 
застосунків для вимірювання доз опромінення та показників здоров'я/
самопочуття, зокрема внаслідок ядерної аварії.
Метою цих рекомендацій є сприяння правильному використанню та 
інтерпретації наявних у продажу застосунків громадянами, надання 
владі та професіоналам технічних та етичних зауважень стосовно 
використання або обміну даними громадянами та встановлення 
мінімального рівня вимог щодо розробки майбутніх застосунків. 
Рекомендації щодо вимірювання дози надаються для трьох різних 
цільових аудиторій:

а) органи державної влади та професіонали у галузі охорони 
здоров'я та радіаційного захисту

б) розробники застосунків
в) широка громадськость.

Загалом ці керівництва мають сприяти підвищенню участі громадян 
у готовності до та відновленню після радіаційної аварії за допомогою 
використання мобільних застосунків. Це, у свою чергу, повинно 
підвищити стійкість уражених груп населення та зменшити можливі 
негативні наслідки для їх здоров'я і самопочуття.
Ця брошура складається з чотирьох частин: 1) застосунки для 
моніторингу радіації; 2) застосунки для здоров'я та добробуту; 3) план 
управління даними та 4) етичні питання.
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Зміст



Цей посібник було розроблено на базі проекту SHAMISEN SINGS, який 
фінансується ЄС в рамках Європейської спільної програми CONCERT 
стосовно інтеграції досліджень радіаційного захисту. Метою SHAMISEN 
SINGS було сприяти участі громадян у готовності до та відновленню після 
радіаційної аварії за допомогою використання мобільних застосунків та 
пристроїв. Ці застосунки можна використовувати для вимірювання дози 
опромінення, моніторингу відповідних показників здоров'я та самопочуття та 
надання засобів практичної інформації, професійної підтримки та можливості 
для обговорення (Люцко та інші, 2018). 

SHAMISEN SINGS заснований на рекомендаціях проекту SHAMISEN, 
що визначив необхідність розширення можливостей постраждалих груп 
населення шляхом посилення їхньої участі на етапах готовності до та 
відновлення після радіаційної аварії.

Після катастрофи важливим аспектом, який слід враховувати є необхідність 
розгляду інформації різними верствами суспільства: різні люди мають різні 
потреби в інформації та різний ступінь наукової грамотності. Уражені групи 
населення повинні знати, де і коли вони можуть отримати допомогу або 
відповідь на свої запитання, найважливішим з яких є - чи буде безпечно 
жити там, де вони перебувають. Що стосується відповідальних осіб, то вони 
потребують такої інформації під час оцінки потреб ураженного населення та 
відповідності потенційних стратегій щодо управління наслідками аварії.

На ранній фазі вирішення наслідків аварії існує важлива, але різнопланова 
потреба в інформації, а саме:

- Рівні: радіаційного забруднення, географічний розподіл опромінення, 
дії щодо зменшення ризику опромінення та наслідки радіаційного 
впливу для здоров'я.

- Соціальні питання: наприклад, де розмістити сім’ї, як отримати доступ 
до медичної допомоги і соціальних клубів та інших місць для збору.

- Вжиті та заплановані дії: екрановані зони та зони евакуації, а також 
шляхи.

В довготривалій перспективі виникне потреба в обміні інформацією з 
місцевими залученими сторонами щодо рівня забруднення, послуг з охорони 
здоров’я та соціальних послуг та місцевих рішень, особливо стосовно 
скасування замовлень на евакуацію та повернення населення до своїх 
домівок. Також буде необхідність моніторингу стану здоров'я, самопочуттята 
проблем ураженого населення з метою здійснення заходів щодо мінімізації 
наслідків аварії на здоров'я та психосоціальних наслідків. Однак ці програми 
більше сприяють залученню громадян на етапі відновлення.

Вступ



Побудова міцних зв’язків та своєчасний обмін інформацією з місцевими 
залученими сторонами та ураженим населенням є ключовим фактором 
для управління та пом’якшення ранніх і довгострокових наслідків 
радіаційної аварії. Використання мобільних застосунків для вимірювання 
дози опромінення та показників здоров'я/самопочуття буде ключовим 
елементомцього процесу: громадяни можуть користуватись отриманою 
релевантною інформації та узгоджувати свої дії відповідно до неї, що, в свою 
чергу, зменшить тривожність, пов'язану з радіаційним опроміненням, та 
допоможе ураженому населенню дізнатись про базову поведінку стосовно 
захисту від радіації (Люцко та Кардіс, 2018).



Концепція / 
Керівні 
принципи для 
застосунків й 
інструменти для 
вимірювання  
дози
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КОНЦЕПЦІЯ/КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗАСТОСУНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ

На ринку існує багато інструментів для вимірювання іонізуючого 
випромінювання. Для аматорського використання годяться зовнішні 
пристрої (наприклад, діоди, лічильники Гейгера, сцинтилятори), якими 
можна керувати зі смартфона, та застосунки для мобільних телефонів, 
які використовують вбудовані датчики камери мобільного телефону 
як детектори випромінювання. Усі інструменти, зокрема застосунки, 
зазвичай, недорогі або навіть безкоштовні та можуть бути досить 
легко встановлені та використані широким загалом i дослідниками-
аматорами. Вони надають інформацію про зовнішній рівень фотонного 
випромінювання в одиницях на годину або рівень дози. Прогнозується, 
що якість, точність, відтворюваність та обмеженість цих технологій буде 
значно відрізнятися, особливо при використанні в реальних ситуаціях. 
Вбудовані датчики камери менш чутливі, ніж інші інструменти, а 
саме, вони можуть виявляти лише фотони та мають вищий поріг 
виявлення. З іншого боку, застосунки для мобільних телефонів, 
що використовують датчики камери, значно дешевші, ніж зовнішні 
пристрої, їх можна відразу завантажити на смартфон, тоді як зовнішні 
інструменти потрібно замовити та придбати. Отже, прогнозується, 
що широка громадськість буде радше завантажувати мобільні 
застосунки, ніж купувати зовнішні або зйомні пристрої. 
Перевагу застосунків підтверджують результати консультацій із 
залученими сторонами SHAMISEN SINGS, де 95 % респондентів 
зазначили, що будуть використовувати доступні застосунки. Тому 
органам влади слід заохочувати розробку надійних застосунків, а також 
забезпечувати підтримку та консультації експертів із захисту від радіації.
Таким чином, рекомендації в цьому документі в основному зосереджені 
на мобільних застосунках для вбудованих камер, хоча багато з них 
також працюють і на зовнішніх пристроях.
Для того, щоб постраждалі групи населення використовували 
найкращі доступні застосунки якнайзручніше, ми підготували 
покрокову інфографіку та текстову інформацію.
Ми також включаємо набір рекомендацій, щоб допомогти органам 
влади вирішувати потреби та запити, що виникають при самостійних 
вимірюваннях громадян до, під час та після надзвичайного стану 
через витік радіації. 
Насамкінець, ця брошура містить перелік рекомендацій, адресованих 
розробникам застосунків щодо забезпечення відповідності застосунків 
низці мінімальних вимог до продуктивності, а саме - надійності, 
досяжності та здійсненності.

КОНЦЕПЦІЯ



СТОРІНК А  5

• На інтернет-ринку доступні кілька застосунків. Деякі застосунки не 
оновлюються, інші доступні в різних версіях (базові/професійні). Як 
правило, вибирають застосунок, який має найостанніше оновлення.

• Виберіть застосунок, який відповідає критеріям якості і безпеки 
та надається визнаними органами захисту від радіації, коли це 
необхідно.

• Завантажте застосунок, дотримуючись інструкцій виробника.

• До того як запустити застосунок, накрийте задню камеру мобільного 
телефона чорною товстою клейкою стрічкою, щоб запобігти 
потраплянню видимого світла на датчик. Треба це зробити, навіть 
якщо ви перебуваєте у темній кімнаті або робите це вночі. 

• У деяких моделях мобільних телефонів корпус може бути трохи 
прозорим для видимого світла, тому рекомендується також прикрити 
передню частину телефону, наприклад, помістивши телефон у 
чорний контейнер (наприклад, коробку чи сумку).

• Для деяких застосунків треба завантажити коефіцієнт конверсії 
саме для вашої моделі мобільного телефону. Це важливо для 
отримання точних вимірювань.

• Якщо модель вашого мобільного телефону відсутня у списку, 
наданому виробником застосунку, спробуйте вибрати інший 
застосунок. 

• Проводьте вимірювання не менше 20 хвилин і, якщо можливо, до 
1 години. 1

• Проведіть кілька вимірювань, щоб отримати середнє значення.

• Якщо можливо, завжди кладіть мобільний телефон у одне і те ж саме 
положення та проводьте кілька вимірювань. Якщо ви порівнюєте 
свої дані з даними, отриманими офіційними мережами моніторингу 
навколишнього середовища, то майте на увазі, що вищезазначені 
органи зазвичай проводять вимірювання на висоті 1 м від землі.

• Перевірте рівень заряду акумулятора, щоб мобільний телефон не 
вимкнувся під час вимірювання: провірка проводиться у режимі 
відеозйомки, де за 20 хв, як правило, роздряджається 10 % акумулятора.

КРОК 4:  
ВИМІРЮВАННЯ

1 Чим менші дози, тим довше потрібно проводити вимірювання.

КРОК 3:  
НАЛАШТУЙТЕ 
ЗАСТОСУНОК

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ 
Загальна громадськість, дослідники-любителі

КРОК 1:  
ВИБЕРІТЬ 

ЗАСТОСУНОК

КРОК 2:  
ПІДГОТУЙТЕ СВІЙ  

МОБІЛЬНИЙ 
ТЕЛЕФОН



КОНЦЕПЦІЯ/КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗАСТОСУНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ

КРОК 5:  
РЕЄСТРАЦІЯ 

ДАНИХ

КРОК 6:  
ПОШИРЕННЯ 

ДАНИХ

КРОК 7:  
ТРЕБА 

ПАМ'ЯТАТИ

• Під час вимірювання температура телефону може зростати до 40°C. 
Тримайте телефон у прохолодному місці під час вимірювання, щоб 
уникнути раптового вимкнення. 

• Зауважте, що під час вимірювання деякі застосунки не дозволяють 
користуватись телефоном для дзвінків.

• Зазвичай ви можете зареєструвати мінімальний набір даних: рівень 
гамма-опромінювання, геолокацію, час та тривалість вимірювання, i 
такі необов'язкові дані, як розташування в приміщенні/на відкритому 
повітрі під час вимірювання, погодні умови, температуру, модель 
мобільного телефону. Дані про умови вимірювання важливі для аналізу, 
тому переконайтесь, що застосунок записує всі дані, включаючи 
необов’язкові змінні. Пам'ятайте, що інформація про контекст 
вимірювання (просторові, часові та інші описові дані) та модель 
телефону є важливою для вас i відповідних органів для інтерпретації 
результатів вимірювання.

• Ви можете обмінюватися даними зі своїми друзями, родиною, 
вашими контактами з електронної пошти, органами державної 
влади та/або картами радіації, отриманними через краудсорсинг. 
Зауважте, що ваші дані можуть мати ключове значення для оцінки 
радіологічної ситуації після аварії, тому рекомендується ділитись 
цими даними з державними органами.

• Ви не використовуєте професійний інструмент.

• Ці вимірювання можуть доповнювати, але не заміняти вимірювання, 
зроблені органами влади.

• У разі аварії, а особливо у ранній фазі кризи, дотримуйтесь офіційних 
інструкцій із захисту від радіації для того, щоб уникнути зайвого впливу.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ 
ОСІБ, ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА 
ПРОФЕСІЙНИХ АСОЦІАЦІЙ

ПІДГОТОВКА

Державні органи влади та керівники органів влади повинні 
задовольняти потреби громадян i запити на проведення самостійних 
вимірювань до, під час та після надзвичайного стану через витік  
радіації 2.
Тому є необхідність підготуватизавчасно план інформування, навчання 
та надання керівництва громадянам. Такий план має бути легко 
впроваджуваним у разі різних сценаріїв аварій та різних фаз аварії, від 
надзвичайних станів до довгострокового відновлення. Слід зазначити, 
що роль та використання застосунків будуть залежати від фази. У 
ранній фазі застосунки можуть бути хорошим інструментом для надання 
ураженому населенню доступу до відповідної офіційної інформації 
державних, регіональних та місцевих органів влади. Окрім того, 
громадяни, які використовують застосунки для вимірювання радіації, 
можуть надавати важливу інформацію про поширення зараження, 
доповнюючи початкові вимірювання, зроблені офіційною владою. У 
довгостроковій фазі відновлення ці застосунки, разом із застосунками 
охорони здоров'я, можуть використовуватись для моніторингу стану 
здоров'я та самопочуття i проблем ураженого населення, посилюючи 
взаємодію між громадянами та владою. Паралельно застосунки для 
моніторингу дози можуть бути корисними громадянам для контролю 
власного рівня опромінення, зрештою, для контролю власного життя та 
радіологічного захисту. Водночас ці застосунки можуть робити вклад 
до офіційної оцінки радіологічної ситуації та її розвитку з урахуванням 
специфіки місцевої ситуації. 
Застосунки повинні бути корисними для проектів дослідників-аматорів 
та для інших громадян, які хочуть оцінити власний рівень ураженості. 
Громадянські наукові проекти також можуть бути розроблені громадянами 
та разом із ними як інструмент підготовки до нещасних випадків, що 
забезпечує навчання громадян до будь-якої надзвичайної ситуації.
План має бути розроблений із залученням експертів, науковців, осіб, які 
ухвалюють рішення, дослідників-любителів, асоціацій та розробників 
застосунків.

Ознайомтесь з доступними мобільними застосункам та їх недоліками, 
а також іншими технологіями, відмінними від вбудованих камер. 
Якщо можливо, розробіть план тестування датчиків та мобільних 
застосунків, доступних на ринку, або підтримки розробки нового 
застосунку. Крім того, постійно слідкуйте за науковою літературою 
та застосунками, оскільки це сфера, що дуже швидко розвивається. 

1. СКЛАДІТЬ 
ПЛАН 

ДЛЯ СПРИЯННЯ 
ЗАЛУЧЕННЯ 

ГРОМАДЯНИН

2 Як приклад, місцева влада в Німеччини висловила позитивний інтерес до участі 
дослідників-аматорів у вимірюваннях доз під час семінару для зацікавлених сторін 
SHAMISEN SINGS (2липня 2019 року в Барселоні).

2. АНАЛІЗ  
НАЯВНИХ 

ЗАСТОСУНКІВ  
ТА ІНСТРУМЕНТІВ



КОНЦЕПЦІЯ/КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗАСТОСУНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ

Ключовими елементами в оцінці наявних інструментів можуть бути 
cередній рівень обізнаності та знання, пов'язані з радіацією, а також 
цифрова грамотність місцевого населення.

Під час надзвичайних ситуацій або після них важливо, щоб органи 
державної влади були незалежними. Тому співробітництво з 
розробниками застосунків, які часто орієнтуються на отримання 
прибутку, повинно мати прозорі умови, включаючи використання та 
властивості зібраних даних.

План слід оновлювати кожного разу, коли на ринку з’являються або 
зникають нові технології та мобільні застосунки. 

Дані, зібрані громадянами, можуть бути джерелом цінної інформації 
для розуміння радіологічної ситуації. Обмін даними слід підтримувати 
та заохочувати. Слід враховувати етичні аспекти, пов'язані з 
властивістю даних та інформованою згодою. 

Створіть перелік та чітко поясніть громадянам технології, доступні їм 
для вимірювання радіації, та поясніть чітко плюси та мінуси кожної 
технології. Повідомлення повинні бути легко зрозумілими, особливо 
для дітей та людей, що мають труднощі з цифровими технологіями.

Надайте громадянам достатньо інформації для того, щоб зробити 
усвідомлений вибір застосунка, рекомендуючи надійні застосунки та 
пристрої. Наприклад, надайте перелік мінімальних параметрів або 
критеріїв, яким має відповідати застосунок. Для окремих користувачів це 
може виявитися корисним та підвищити використання та обмін даними 
уповноваженими дослідницькими організаціями чи іншими установами. 
Якщо можливо, надайте перелік ключових слів для правильного пошуку 
застосунків, які можуть моніторити іонізуюче випромінювання. Ці ключові 
слова можуть різнитись залежно від мови.

Надайте підтримку людям, які бажають робити вимірювання самі. 
Настанови повинні бути простими та короткими. Надайте також перелік 
типових помилок (зокрема помилки, зумовлені людським фактором).

6. НАЛАШТУВАННЯ 
ДОВІРИ 

7. ПОРАДИ 
КОРИСТУВАЧАМ 

У ВИБОРІ 
ЗАСТОСУНКУ 

8. ПОРАДИ 
КОРИСТУВАЧАМ 
У ВИКОРИСТАННІ 

ЗАСТОСУНКУ 

4. ОНОВІТЬ  
ПЛАН

3. ВИВЧІТЬ  
ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНІ 

ПАРТНЕРСТВА,  
АЛЕ ЗБЕРІГАЙТЕ  
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

5. ПРОСУВАННЯ  
ПОШИРЕННЯ 

ДАНИХ

ІНФОРМУВАННЯ ТА НАДАННЯ КЕРІВНИЦТВА ГРОМАДЯНАМ
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Надайте поради громадянам щодо налаштувань вимірювання у 
застосунку, наприклад, вихідні дані застосунку повинні бути в одиницях 
потужності дози. Натомість більшість існуючих застосунків надають дані 
як число імпульсів в хвилину, що не може бути безпосередньо пов’язане 
з інформацією про потужність дози, одержувану в природних умовах, що 
надається офіційними джерелами чи документами. Загалом, затосунки 
повинні збирати контекстну інформацію: необроблені дані (для оцінки 
правильності та точності вимірювань), використовуваний коефіцієнт 
калібрування, географічні та часові дані й будь-які інші корисні параметри 
(наприклад, про поведінку, навколишнє середовище тощо).

Інструменти радіаційного моніторингу можуть бути корисними для оцінки 
загальної ситуації, але більшість користувачів використовуватимуть їх 
переважно для оцінки власного рівня радіологічного опромінення та, 
можливо, для оцінки ризику для здоров'я. Запропонувати громадянам 
адекватні ресурси щодо експертного консультування для проведення 
та інтерпретації вимірювань радіації. Створіть блок (наприклад, номер 
безкоштовного телефону, інтернет-чат або форум) для відповідей 
на запитання громадян. Призначені експерти повинні бути готовими 
поспілкуватись та відповісти через різноманітні канали (наприклад, 
через самі застосунки, засоби масової інформації або соціальні мережі) 
на висловлені громадськістю побоювання.

Розгляньте використання застосунків як спосіб поширення рекомендацій 
експертів чи органів влади щодо захисту від радіації ураженому 
населенню. Профільними залученими сторонами можуть бути такі: існуючі 
місцеві організації, які розміщені навколо атомних електростанцій, місцеві 
органи охорони здоров’я або асоціації захисту від радіації та охорони 
здоров'я, освітяни, медичні працівники або групи зацікавлених громадян. 
Зокрема, використання застосунку для радіаційного моніторингу може 
бути одним із способів залучення підростаючих поколінь у школах чи в 
університетах бути готовими до можливих аварій. Практичне навчання 
з використання застосунків для вимірювання дози разом з базовою 
теоретичною інформацією може бути включено:

• до відповідних програм шкіл та університетів, таких як, екологія, 
наук про навколишнє середовище, фізика, охорона та захист, а 
також наука про здоров'я. 

• до практичних майстерень для широкої громадськості. 
Всі ці заходи можуть сприяти набуттю не лише нових знань та навичок, 
а й формуванню культури радіаційного захисту у громадян. 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПОСТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ  

ГРОМАДЯНАМ 

11. ЗАЛУЧЕННЯ  
МІСЦЕВИХ 

ЗАЦІКАВЛЕНИХ 
СТОРІН ТА ШКІЛ 

9. ПОРАДИ 
КОРИСТУВАЧАМ 

СТОСОВНО 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

ДАНИХ 



КОНЦЕПЦІЯ/КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗАСТОСУНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ ЗАСТОСУНКІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ РАДІАЦІЇ

Встановіть мінімальний стандарт, якому повинні відповідати застосунки 
для використання громадянами, консультуючись із залученими сторонами 
(експертами, вченими, керівниками, громадянськими асоціаціями, 
дослідниками-аматорами та розробниками). Складіть перелік надійних, 
досяжних, здійсненних та бажаних мінімальних вимог до продуктивності, з 
особливим урахуванням наступного:

• Типу наданої інформації: деякі застосунки надають дані за рівнем 
дози (використовуючи коефіцієнт калібрування), другі - число 
імпульсів на хвилину, а треті - просто показують зелений, жовтий 
або червоний колір. Зокрема, користувача слід попередити, що 
вимірювання не можуть реєструватись як фактичні дані рівня 
опромінення для тих моделей, які надають лише число імпульсів на 
хвилину та для яких відсутні коефіцієнти калібрування.

• Вигод та ризиків надання науково-обгрунтованого змісту щодо 
можливих наслідків для здоров'я чи радіаційного захисту за 
результатами вимірювань. 

Мінімальні стандартні вимоги повинні бути доступними для всіх 
розробників застосунків для того, щоб забезпечити чесну конкуренцію та 
підвищити якість продукції на ринку. Для забезпечення стандартизованих 
критеріїв для розробників застосунків доцільна координація на 
європейському / міжнародному рівні, що веде до розробки Технічного 
стандарту.

Застосунки для збору, обміну та подальшого використання даних, 
а також умови надання послуг повинні бути чіткими та зважати 
на конфіденційність особистих даних, захищеність зібраних даних 
та дотримання всієї відповідної етики (наприклад, Генеральний 
регламент ЄС про захист персональних даних, EU GDPR).
Треба поширювати інформацію про доступність та використання 
застосунку, щоб не збільшувати розрив між тими ураженими людьми, 
які можуть отримати підтримку та які не можуть.

13. ЗРОБИТИ ЦЕЙ  
СТАНДАРТ 

ДОСТУПНИМ ДЛЯ 
РОЗРОБНИКІВ

14. ВКЛЮЧИТИ 
ЕТИЧНІ 

НАСТАНОВИ

12. ВСТАНОВЛЕННЯ 
МІНІМАЛЬНОГО  

СТАНДАРТУ
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Існуючі застосунки водночас є занадто складними для широкої 
громадськості, щоб використовувати їх адекватно, та недостатньо 
професійними для використання органами влади. Доцільно розробити 
як базові, так і професійні версії. 

Надайте інструкції, які є максимально простими та зрозумілими для 
всіх типів користувачів, включаючи кваліфікованих осіб, дорослих та 
дітей, які мають труднощі з цифровою інформацією. Де це можливо, 
використовуйте ілюстрації.

Встановлення та використання застосунку має бути простим, з невеликим 
ризиком виникнення людських помилок. Калібрування є основним 
джерелом помилок. Розширте перелік моделей мобільних телефонів, 
для яких доступні коефіцієнти калібрування. Тримайте коефіцієнти 
калібрування оновленими. Якщо коефіцієнт калібрування недоступний, 
то застосунок не використовуйте. Спростіть процес налаштування 
калібрування. Виберіть автоматичне завантаження калібрувальної кривої.

Надавайте потужність дози в одиницях, яку можна легко та 
безпосередньо порівняти з офіційними даними. Якщо можливо, 
інтегруйте результати з легкими для розуміння графіками. Якщо 
забезпечується схема світлофора (тобто червоний, жовтий, зелений 
рівні попередження), то вкажіть відповідні діапазони доз. Переконайтесь, 
що контекстну інформацію можна зареєструвати легко, наприклад, 
використовуючи графічні матеріали: просторові (геолокація, у приміщенні/
поза приміщенням), часові (час та тривалість вимірювання) i будь-яку 
іншу інформацію, яка може описати та контекстуалізувати ситуацію 
(наприклад, погодні умови, температура, модель мобільного телефону).

Надайте рекомендації щодо правильного вимірювання, а саме, 
мінімальний час експозиції та мінімальну кількість вимірювань, для 
того, щоб мати належну статистику та надійні дані. Чітко вкажіть, 
як мобільний телефон повинен бути захищений від видимого світла. 
Якщо можливо, запропонуйте тести для налаштувань.

Контекстуальна інформація є важливою для органів влади для 
інтерпретації та оцінки якості результатів вимірювання користувачем. 
Разом з контекстною інформацією, зазначеною на кроці 3, повинні бути 
автоматично зареєстровані будь-які корисні для цієї мети дані та метадані, 
а саме, коефіцієнт калібрування, температура датчика, необроблені 
дані тощо. Вся контекстна інформація повинна бути спільною (з дозволу 
користувача програми).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
РОЗРОБНИКІВ ЗАСТОСУНКІВ

БАЗОВА ВЕРСІЯ

1. АДАПТУВАТИ 
ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ 
ПОТЕНЦІЙНОГО 
КОРИСТУВАЧА

2. СПРОСТИТИ 
НАЛАШТУВАННЯ  

ЗАСТОСУНКУ  
ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

3. АДАПТУВАТИ 
ФОРМАТ ДАНИХ ДЛЯ  

НЕДОСВІДЧЕНОГО 
КОРИСТУВАЧА

4. НАДАТИ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ  
ЯКОСТІ ДАНИХ 

5. ДОЗВОЛИТИ ОБМІН 
КОНТЕКСТНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ



КОНЦЕПЦІЯ/КЕРІВНИЦТВО ЩОДО ЗАСТОСУНКІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ДОЗИ

В ідеалі, застосунок повинен надавати можливість взаємодіяти з 
відповідними зацікавленими сторонами та/або професійними асоціаціями, 
наприклад, писати коментарі та ставити питання. Це може допомогти 
побудувати довіру та обізнанність у громадян та, зрештою, покращити 
якість даних.

Умови надання послуг повинні бути чіткими, зважати на конфіденційність 
особистих даних, захищеність зібраних даних та дотримуючись усіх 
відповідних етичних вимог (наприклад, GDPR тощо) (див. Розділ з етики).

Надайте технічні вказівки. Включіть характеристики, які допомагають 
користувачеві зрозуміти, як працюють апаратне та програмне 
забезпечення.

Розширюйте та регулярно оновлюйте перелік моделей, для яких 
доступні коефіцієнти калібрування. Дозвольте ручне калібрування 
для всіх моделей.

Забезпечте вихідні дані та доступ до коефіцієнта калібрування та 
налаштування фону. Дозвольте доступ до даних про температуру 
датчика та відсоток заряду акумулятора.

Чітко поясніть джерела невизначеності при вимірюванні. Рекомендуйте 
мінімальний час експозиції та мінімальну кількість вимірювань для 
отримання належної статистики та більш надійних даних.

Контекстна інформація є важливою для органів влади для 
інтерпретації та оцінки якості результатів вимірювання користувачем. 
Разом з контекстною інформацією, зазначеною в кроці 3, повинні 
бути автоматично зареєстровані будь-які корисні для цієї мети дані 
та метадані, а саме, коефіцієнт калібрування, температура датчика, 
необроблені дані тощо. Вся контекстна інформація повинна бути 
спільною (з дозволу користувача програми).

Надайте можливість взаємодіяти з відповідними зацікавленими 
сторонами та/або професійними асоціаціями, наприклад, написавши 
коментарі, додавши інформацію про ситуацію або завантажуючи 
фотографії. Це може допомогти покращити якість даних.

Умови надання послуг повинні бути чіткими, зважати на конфіденційність 
особистих даних, захищеність зібраних даних та дотримуватись усіх 
відповідних етичних вимог (наприклад, GDPR тощо) (див. Розділ з етики).

ПРОФЕСІЙНА ВЕРСІЯ

1. АДАПТУВАТИ 
ІНСТРУКЦІЇ  

ДЛЯ ДОСВІДЧЕНОГО 
КОРИСТУВАЧА

2. ДОЗВОЛИТИ 
ДОСТУП ДО 

ПАРАМЕТРІВ  
НАЛАШТУВАННЯ

3. АДАПТУВАТИ 
ФОРМАТ ДАНИХ ДЛЯ 

ДОСВІДЧЕНОГО 
КОРИСТУВАЧА

4. НАДАТИ 
ПРОТОКОЛ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ 
ЯКІСНИХ ДАНИХ

5. ДОЗВОЛИТИ 
ОБМІН 

КОНТЕКСТНОЮ 
ІНФОРМАЦІЄЮ

6. ЗРОБИТИ 
ЗАСТОСУНОК  

ІНТЕРАКТИВНИМ

7. ВИРІШИТИ 
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

6. ЗРОБИТИ 
ЗАСТОСУНОК  

ІНТЕРАКТИВНИМ

7. ВИРІШИТИ 
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 



Застосунки для 
моніторингу 
здоров'я та 
самопочуття 
населення, що 
зазнало вплив 
ядерної аварії
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ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я ТА САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО ВПЛИВУ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

Концепція застосунків для вимірювання показників здоров'я та 
самопочуття уражених людей у випадку ядерної аварії є досить 
складною, оскільки може включати:

• Різноманітні особливі стандартизовані та затверджені опитувальники 
(щодо здоров'я, самопочуття, тривоги, стресу, якості сну, загального 
обстеження стану психічного здоров'я тощо);

• Посилання на існуючі застосунки для терапевтичних порад 
та направлення при тривозі, стресі, ПТСР  (посттравматичний 
стресовий розлад), депресії, які вже успішно використовуються 
на практиці;

• Вимірювання деяких параметрів (іноді за допомогою використання 
особливих датчиків або плагінів), включаючи рівень і усталений 
режим фізичних навантажень, сидячу роботу, серцебиття тощо.;

• Відгуки користувачів на основі зібраної інформації,

• Взаємодія в чаті з професійними зацікавленими сторонами 
(докторами, працівниками охорони здоров'я тощо), при можливості.

Мета використання таких застосунків двояка:

• Забезпечити швидку відповідь про поточний стан здоров’я та 
відповідні показники здоров'я людей, які постраждали внаслідок 
аварії.

• Відслідковувати тенденції в показниках здоров'я/самопочуття 
серед уражених громад з метою виявлення конкретних медичних, 
соціальних чи психологічних потреб за умови обміну даними 
з медичними працівниками/дослідниками таким чином, щоб 
зберегти конфіденційність та безпеку персональних даних.

Загалом проект SHAMISEN SINGS радить, щоб застосунок плюс 
пов'язана база даних містили наступне:

• Угоду між різними органами, які беруть участь у розробці 
застосунку, включаючи відповідні державні органи, про створення 
централізованої електронної бази даних, яка можливість збирати 
та (за згодою окремих користувачів) обмінюватись даними між 
різними зацікавленими сторонами, дотримуючись усіх етичних 
настанов та критеріїв безпеки для забезпечення конфіденційності 
користувачів та захисту даних (включаючи право скасувати угоду);

КОНЦЕПЦІЯ

ОБМІН ДАНИМИ 
І ПОВ'ЯЗАНІ З 
НИМИ ЕТИЧНІ 

ПИТАННЯ
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• Інформацію про використання зібраних даних, включаючи мету 
збору даних, як для користувачів, так і для суспільства; недоліки 
застосунку (які послуги та відповіді інструмент може надати, а 
які – нi); законодавчу основу та основу для захисту даних та час 
збереження даних;

• Можливість для користувача прийняти рішення не надавати свою 
інформацію;

• Інформовану згоду в електронному вигляді для тих, хто погоджується 
поширити свою інформацію. Учасникам буде надана можливість 
надавати чи не надавати свій дозвіл на будь-яке з наведеного нижче:
- Обмін своїми даними з друзями та/або родиною для інформації 

та підтримки;
- Використання своїх даних разом з даними інших користувачів 

для моніторингу тенденцій у сфері охорони здоров’я, питань, що 
викликають занепокоєння, самопочуття впродовж певного часу 
та в різних сферах;

- Пов'язування своїх даних про час та рух із базами забруднення/
доз для отримання показників розподілу дози у населення;

- Пов'язування персональних ідентифікаторів (будуть визначені 
пізніше) з тими, що знаходяться в застосунку для дозиметрії (якщо 
це різні застосунки, які використовують такі ідентифікаторів), та з 
існуючими мережами моніторингу дози для оцінки їхніх доз - для 
власної інформації та/або для наукових досліджень (дослідників-
аматорів або таких, що проводяться вченими) про співвідношення 
між дозою радіації та здоров'ям i самопочуттям;

- Пов'язування особистих ідентифікаторів з державними/місцевими 
реєстрами (включаючи лікарняні служби реєстрації, служби 
реєстрації населення тощо), щоб перейти від активного нагляду 
за здоров’ям до пасивного спостереження;

- Пов'язування своїх даних в різних країнах, якщо це доречно 
(наприклад, в Європі, де існує значне переміщення людей та 
забруднення між країнами);

• Можливість для користувача в будь-який час відкликати 
свою згоду.



ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я ТА САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО ВПЛИВУ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

Тип даних, які збираються, включає:

• Розташування та поведінку (включаючи пересування та подорожі, 
тип харчування, діяльність, захист) під час аварії та її наслідків 
(GPS мобільного телефону, зокрема, може використовуватися 
для запису маршрутів евакуації). Це було б корисно для оцінки 
дози, адаптації нагляду за здоров’ям, а також для інформування 
органів влади у квазі-реальному часі про можливі ризики 
залежно від місцезнаходження учасників;

• Сприйняття ризиків, скарг на здоров'я та занепокоєнь учасників;

• Дієта (включаючи джерело їжі), особливо на ранній фазі аварії;

• Спосіб життя, включаючи фізичні навантаження;

• Показники здоров'я та самопочуття (частота пульсу, настрій, якість 
сну, фізичне навантаження, сидяча робота, якість життя тощо).

Інструмент повинен дозволяти:

• Взаємодію користувачів із професійними зацікавленими сторонами 
(медичними працівниками та освітянами, працівниками охорони 
здоров’я, місцевими зацікавленими сторонами тощо) для отримання 
зворотнього зв'язку та відповідей на запитання i проблеми; онлайн-
допомогу особам, які мають долати велику відстань для того, 
щоб проконсультуватися з лікарем (аналогічно тій, що надається 
додатком Trip Doctor, розробленим компанією ISGlobal3, для 
мандрівників у тропічні країни);

• Надання оновлених навчальних матеріалів, що стосуються 
цього питання. Посилання можуть надаватися до існуючих 
рекомендованих застосунків або до веб-видань, які висвітлюють 
деякі проблеми чи потреби користувачів, наприклад, онлайн 
інтервенції для людей, які постраждали від аварії загалом (Ruggiero 
et al., 2012); онлайн-програми для сприяння відновленню розумової 
рівноваги для надто депресивних дорослих (Bolier et al., 2013); 
онлайн технологій у сфері здоров’я для лікування тривожного 
розладу (Firth et al., 2018) та посттравматичного стресового розладу 
(Lewis et al., 2018) серед інших;

• Просте посилання на пакети статистичних даних для аналізу 
у режимі реального часу (наприклад, моніторинг здоров'я, 
самопочуття та проблем, пов’язаних зі здоров’ям протягом певного 
часу та по регіонах з різними рівнями дози, проведення досліджень, 

3 Застосунок Trip Doctor, доступний за адресою: https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-
tripdoctor-app (від ISGlobal).

ПОСЛУГИ

ЗБІР 
ДАНИХ

https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
https://medicinatropical.clinic.cat/es/blog/86-tripdoctor-app
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пов'язаних із дозою, що ініційовані дослідниками-аматорами або 
науковцями, евакуація, заходи з ліквідації аварії та інші фактори, 
знову ж таки, на основі усвідомленої згоди користувачів застосунку).

• Інтеграція до програм нагляду за охороною здоров'я, де можливо.

• Для окремих користувачів:
- Можливість попередити відповідний медичний чи соціальний 

персонал у разі потреби та отримати підтримку від них;
- Мати зв'язок із базами даних та картами рівнів дози, щоб 

допомогти користувачам приймати рішення щодо переміщень.

• Длягромади:
- Надання місцевим зацікавленим сторонам, включаючи медичних 

працівників, викладачів та місцевих органів влади, інформацію 
про стан здоров'я місцевого населення, їхні занепокоєння та 
потреби, а також про те, як це розвивається з часом та здійснення 
різних заходів; 

- Проведення досліджень нагляду за здоров'ям/рівнем стресу 
громадян, як в аварійній фазі , так і в довгостроковій фазі 
відновлення, включаючи моніторинг перебігу здоров'я та 
психосоціального стану користувачів у часі (за їх усвідомленою 
згодою) і, де можливо, і погоджено, пов'язувати це з інформацією 
про просторове та часове поширення доз як на фоновому рівні, так і 
на індивідуальному рівні, знову ж таки з їхньої поінформованої згоди, 
для тих, хто також використовує застосунки для монiторингу дози. 

ПЕРЕВАГИ



ЗАСТОСУНКИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я ТА САМОПОЧУТТЯ НАСЕЛЕННЯ, 
ЩО ЗАЗНАЛО ВПЛИВУ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

Оцінка стану здоров'я та самопочуття можуть стати важливою 
складовою застосунку, який має на меті підтримку та роботу з 
мешканцями громади у випадку ядерної аварії, особливо після 
періоду відновлення після аварії. Наступні рекомендації слід 
враховувати для розробки застосунку, який може ефективно та 
широко використовуватися для підтримки та зв’язку залучених 
зацікавлених сторін.

Через існування величезної кількості результатів тестування та 
параметрів, що реєструються у застосунках для моніторингу здоров’я, 
рекомендується обговорити та підготувати перелік пріоритетних 
показників з метою оптимізації оцінки стану здоров'я та самопочуття з 
усіма зацікавленими сторонами, включаючи мешканців/евакуйованих 
осіб та державні органи. Бажано заздалегідь підготувати структуру 
застосунків i визначити, хто буде потребувати та користуватись цією 
інформацією. Для цього потрібна співпраця між зацікавленими сторонами 
в умовах надзвичайних ситуацій, як частина готовності до небезпек.
Загалом показники вимірювання самопочуття різноманітні: зайнятість, 
дохід, ВВП на душу населення (валовий національний продукт), психічне 
та фізичне здоров'я, настрій, якість життя, рівень життя, особиста 
безпека, соціальні контакти, навколишнє середовище тощо). Крім 
того, оскільки наслідки ядерної катастрофи для здоров'я багатогранні 
(фізичні, психологічні та соціальні відповідно до визначення ВООЗ щодо 
здоров'я), бажано підготувати інформаційні ресурси, що допоможуть 
зрозуміти загальну картину стану здоров'я людини збалансовано та 
з мінімальною кількістю питань. Таким чином, розробляючи новий 
мобільний застосунок, ми рекомендуємо звернутися до існуючих форм 
опитування, таких як опитування організації охорони здоров’я Фукусіми.
Записи про спосіб життя важливі для своєчасних заходів щодо 
зміцнення здоров'я. Наприклад, хоча це може бути важко виконувати 
без конкретних цілей чи тренерської допомоги, але це відносно легко 
реалізувати, коли люди ставлять власні цілі. Застосунки можуть 
служити інструментом, що дає можливість визначити персоналізовані 
цілі на основі індивідуальних записів вправ, що зберігаються щодня.

Застосунки потенційно можуть збирати величезну кількість даних 
про показники стану здоров'я та самопочуття, що, в свою чергу, 
можуть бути корисними під час/після ядерної аварії. Щоб уникнути 
витоку конфіденційної особистої інформації, потрібна система 
захисту даних високого рівня для застосунків та бази даних, у яку 
завантажуються ці дані. Таким чином, вартість розробки застосунку 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ЗДОРОВ’Я ТА САМОПОЧУТТЯ ЗА 
ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУНКУ
для професійних зацікавлених сторін, місцевих 
органів влади, розробників застосунків тощо.
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може зрости так, що сама розробка може бути фінансово недоцільною. 
Таким чином, інформацію, яку буде збирати застосунок, слід ретельно 
вибирати, враховуючи не тільки необхідне, але й доцільність безпеки 
даних та вартість розробки.

Збір інформації про здоров'я та самопочуття людей має бути забезпечений 
системою підтримки користувачів. Після завершення оцінки підтримку та 
послуги слід надавати, дотримуючись загальних принципів відсіювання. 
До групи підтримки повинні бути включені різні фахівці, які допоможуть 
жителям відновити своє життя після ядерної аварії.
Окрім пасивного отримання консультацій від фахівців, взаємодопомогу 
може полегшити більш активне використання інформації, зібраної 
серед мешканців громади. Застосунок може бути інструментом для 
сприяння участі у заходах щодо ослаблення наслідків стихійних лих.

Щодо дотримання здорових звичок важливим є відчуття досягнення 
цілі по зміцненню здоров'я після її встановлення. Щоб це заохотити, 
застосунок може пропонувати користувачам, які досягли своїх цілей, 
певні заохочення. Такі заохочення не повинні бути грошовими, а щось 
на зразок штампа або сертифіката про виконання. Можливі варіанти 
купонів зі знижкою у співпраці з місцевими власниками бізнесу.

Населенню, яке постраждало від ядерної аварії, потрібна інформація, як 
їм жити із забрудненням в їхній місцевості. Повинна бути підготовлена 
серія запитань та відповідей (запитання та відповіді) із порадами щодо 
підтримки та покращення повсякденного життя. Після аварії в Фукусімі 
Міністерство охорони навколишнього середовища опублікувало 
практичну серію питань та відповідей, які зосереджувались на 
покращенні життя людей, що повернулись до домівок, як-то, інформаційні 
буклети про іонізуюче випромінювання та запитання-відповіді "Життєві 
настанови".

Здоров’я та благополуччя серед вразливих людей (дітей, вагітних 
жінок, людей з обмеженими можливостями та людей похилого 
віку), які потребують спеціальної допомоги після ядерної аварії та 
ретельноїоцінкиоцінки. Таким чином, застосунок має бути розроблено 
з урахуванням вищезазначеного. Слід розробити версію для дітей з 
поясненнями та графічними ілюстраціями, адаптованими до цієї групи. 
Для вагітних жінок важливі акушерські та дитячі проблеми здоров'я, а 
для літніх людей корисний легкий для читання текст.
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Уразливі групи населення, що зазначені у рекомендації 6, також 
включають мігрантів, біженців та іноземних подорожуючих. Отже, 
застосунок має бути доступним не лише офіційною мовою країни, але 
й іншими широко використовуваними мовами, включаючи англійську. 
Це полегшить доступ до інформації та підтримку іноземців в уражених 
районах.

У разі втрати чи крадіжок особиста інформація уражених груп 
населення повинна зберігатися надійно на мобільних телефонах 
користувачів з належним її захистом. Рівень інформації, завантаженої 
на захищений центральний сервер, буде залежати від домовленості 
окремих користувачів (див. вище пункт про електронну поінформовану 
згоду для тих, хто погоджується поділитися своєю інформацією), а 
проблеми безпеки є першорядними для того, щоб жодні особисті або 
конфіденційні дані не поширювались без згоди чи були вкрадені. 
Питання, пов’язані зі здоров’ям та самопочуттям, повинні бути 
сформульовані дуже ретельно для того, щоб не викликати страх чи 
інші негативні психологічні реакції у користувачів. 
Користувачам додатків слід надати інформацію про те, як їхні дані 
будуть використовуватись, зберігатись, поширюватись та знищуватись. 
Треба поширювати інформацію про доступність та використання 
застосунку, щоб не збільшувати розрив між тими ураженими людьми, 
які можуть отримати підтримку та які не можуть. Наприклад, не треба 
забувати про людей похилого віку після впровадження сучасних 
технологій мобільних телефонів, які могли б їм допомогти.
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ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

План управління даними (ПУД) щодо використання та експлуатації 
даних, зібраних за допомогою застосунків для вимірювання дози 
радіації та/або показників здоров'я та самопочуття, повинен бути 
документом, що актуалізується на постійній основі, зважаючи на 
ситуації серед населення, законодавство та технологічний прогрес.
План, викладений тут, є лише пропозицією, оскільки план управління 
даними не може бути доопрацьований, допоки застосунки та ситуації, 
в яких вони використовуються, а також їхні цілі не будуть краще 
визначені зацікавленими сторонами. Тут ми перераховуємо керівні 
принципи, щоб забезпечити належне та безпечне управління всіма 
даними, які можуть бути використані для дозиметрії та досліджень 
здоров'я/самопочуття (чи-то аматорські науки чи ні) після аварії.
Ми також рекомендуємо наступний документ, розроблений 
Європейською радою із захисту даних, що стосується конфіденційності 
для мобільних застосунків з охорони здоров'я (детальну інформацію 
можна знайти тут https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-
code-conduct-mobile-health-apps). Цей кодекс поведінки поки є у формі 
проекту, оскільки він оновлюється з урахуванням відгуків відповідних 
зацікавлених сторін. Основні елементи, що охоплюються, такі:

Згода користувача на обробку персональних даних повинна бути 
вільною, конкретною та поінформованою. Для обробки медичних 
даних потрібно отримати чітку згоду. Будь-яке відкликання згоди має 
вести до повного видалення особистих даних користувача.

Дані можуть оброблятися лише для конкретних та законних 
цілей. Використовуються лише ті дані, які вкрай необхідні для 
функціональності застосунку.

Можливі наслідки для конфіденційності даних повинні враховуватися 
на кожному етапі розробки застосунку та щоразу, коли користувачеві 
надається вибір. За замовчуванням розробник застосунків повинен 
попередньо вибрати вибір, що найменше втручається у питання 
конфіденційності.

Користувач має право отримати доступ до своїх персональних даних, 
вимагати виправлень та заперечувати проти подальшої обробки. 
Розробник застосунку повинен надати користувачеві інформацію 
про ці права.
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/privacy-code-conduct-mobile-health-apps
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Особисті дані не повинні зберігатись довше, ніж потрібно.

Необхідно здійснити технічні та організаційні заходи для забезпечення 
конфіденційності, цілісності та доступності оброблюваних персональних 
даних та захисту від випадкового чи незаконного знищення, втрати, 
зміни, розкриття, доступу чи інших незаконних форм обробки.

Існує відмінність між рекламою, що базується на обробці персональних 
даних (вимагає згоду) та рекламі, яка не базується на персональних 
даних (не вимагає згоду).

Будь-яка обробка даних для вторинних цілей повинна бути сумісною 
з початковою метою. Подальша обробка даних для наукових та 
історичних досліджень або статистичних цілей вважається сумісною 
з початковою метою. Вторинна обробка даних для несумісних цілей 
вимагає додаткової згоди.

Користувача потрібно повідомити до розкриття інформації, а розробник 
застосунку повинен укласти обов'язковий юридичний договір із 
залученими сторонами.

Для передачі даних на території за межами ЄС (Європейського Союзу)/
ЄЕП (Європейський економічний простір), необхідні законодавчі 
гарантії, які сприятимуть проведенню такої передачі, наприклад, 
рішення про достатність заходів Європейської Комісії, Типові контракти 
Європейської Комісії або Обов'язкові корпоративні правила.

Кодекс (Загальні положення про захист даних) забезпечує контрольний 
перелік, який слід застосовувати у разі порушення персональних даних, 
зокрема обов'язок повідомити орган захисту даних.

Залежно від вікового обмеження, визначеного в національному 
законодавстві, необхідно застосовувати найбільш обмежуючий підхід 
до обробки даних та вводити процес отримання батьківської згоди 
для збору даних від дітей.
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ПЛАН УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ

• Пояснення невизначеностей: Індивідуальні вимірювання можуть 
мати значну ступінь невизначеності, особливо коли вони проводяться 
непідготовленими людьми та в реальному житті, де нас можуть 
оточувати численні джерела випромінювання, не пов’язані з аварією 
(включаючи природне фонове випромінювання). Влада повинна знати 
про це та надавати чітку інформацію широкій громадськості для того, 
щоб уникнути неправильного тлумачення, хвилювань та проблем.

• Перевірка даних: Коли дані поширюються та використовуються 
для прийняття рішень, слід створити процес перевірки якості даних у 
співпраці з експертами. Головним питанням залишається калібрування. 
Незважаючи на всі намагання пояснити важливість факторів 
калібрування для розробників та користувачів, безперечним фактом 
залишається те, що мати точні дані калібрування для всіх доступних 
моделей мобільних телефонів важко. Особливо це стосується 
швидкого оновлення моделей мобільних телефонів. Важливо, щоб 
органи державної влади заохочували наукові дослідження розробки 
методів калібрування даних a posteriori або надавали користувачам 
державні послуги для калібрування власних пристроїв.

• Використання даних правильно: Використання вимірювань, 
проведених державними органами та громадянами, залишається 
чутливим питанням через їхнє тлумачення та конфіденційність. Однак, 
якщо дані, зібрані громадянами, будуть керуватися та перевірятись 
експертами, то вони можуть бути цінним джерелом інформації для 
органів влади та наукових кіл. Дійсно, збір даних про радіаційний 
моніторинг може зіграти значну роль в оцінці ситуації для осіб, які 
ухвалюють рішення, та експертів, але спосіб організації збору даних, 
релевантність та вичерпність даних та охопленої сукупності населення 
(чи тих, хто бажає надати дані) повинні бути ретельно розглянуті та 
потребуватимуть додаткових міркувань для того, щоб переконатися, 
що процес є безпечним та не порушуює правила. Дані громадян можуть 
бути зібрані платформами для краудсорсингу, розробленими та 
керованими державними дослідницькими органами. Влада, установи 
захисту від радіації та науково-дослідні та навчальні заклади, можливо 
координовані на європейському рівні, повинні розробляти інструменти 
та стратегії управління великою кількістю даних, враховуючи зокрема, 
що великі обсяги даних можуть згладжувати помилки, отримані в 
результаті окремих вимірювань, та частково вирішувати проблему 
якості даних, принаймні у певній групі чи регіоні.

СПЕЦИФІЧНІ 
ФАКТОРИ ДЛЯ ДАНИХ 

ВИМІРЮВАННЯ ДОЗ
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Існують чотири дуже специфічні аспекти, які слід враховувати в 
обробці даних, отриманих із застосунків та їх різним використанням у 
результаті наслідків ядерної/радіаційної аварії:

• Потреба в пораді та допомозі користувачам програми: На 
сьогодні дослідження показали важливість того, щоб громадяни 
ділились занепокоєнням (на рівні людей чи громади) для отримання 
консультацій чи допомоги. Це вимагає надання відповідних дозволів 
та створення каналів для безпечної передачі занепокоєнь або проблем 
зі здоров’ям. Необхідно визначити конкретні суб'єкти (наприклад, 
медичні заклади, радіаційно-захисні організації, місцеві адміністрації), 
яким слід передавати зібрані дані, а також найкращі канали, що 
дозволяють обмінюватися даними виключно з цими структурами. 
Комплексний план управління даними може охоплювати безліч різних 
видів використання та зв’язків з багатьма іншими зацікавленими 
сторонами та ресурсами, але також повинні бути визначені конкретні 
рівні доступу, дозволів та безпеки.

• Бажання поділитися інформацією в громаді чи родині: 
попросту це може вимагати обміну даними через застосунок 
без доступу до загальної платформи управління даними, із 
конкретними особами, визначеними користувачем.

• Аматорська наука: загальний принцип любительських наук 
полягає в тому, щоб зробити створені громадянами дані відкритими 
та правильними (зручними до пошуку, доступними, функціонально 
сумісними та придатними для повторного використання). Завданням 
аматорської науки є сприяння керуванню даними громадянами, а це 
означає дозволити громадянам мати контроль над зібраними 
даними та отриманими результатами дослідження. Це вимагає 
надання їм знань та інструментів для прийняття рішень про те, які 
дані використовуються, публікуються та за яких умов. З цією метою 
важливо, щоб вчені-любителі проводили семінари та обговорення 
з приводу ризиків та переваг обміну даними в дослідженнях. 
Учасники проекту також повинні брати участь у спільній розробці 
ліцензій та умов, що дають можливість громадянам легко надавати 
дозвіл на використання та на повторне використання своїх даних 
дослідниками та третім особам. З цією метою у кожному з наукових 
досліджень, що проводяться місцевими любителями, учасникам 
(користувачам застосунків) буде запропоновано надати авторизацію 
своїм особистим даним, а також даним про їхеі умови життя, 
здоров'я та добробут, які найкраще відповідають їхнім уподобанням.

СПЕЦИФІЧНІ 
ФАКТОРИ САМЕ ДЛЯ 

ЯДЕРНИХ АВАРІЙ
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• Моніторинг здоров'я та самопочуття після ядерної/
радіологічної аварії: Сюди входять дослідження з тенденцій 
показників стану здоров'я та самопочуття впродовж часу, в 
різних регіонах, або стосовно дози, обставин аварії чи заходів 
щодо ліквідації наслідків аварії. Ці дослідження слід проводити 
як на сукупному рівні (наприклад, закономірності захворювань в 
продовж певного часу, або за рівнем дози), так і на індивідуальному 
рівні (наприклад, епідеміологічні дослідження) для оцінки того, 
як згодом пов'язуються аварія, заходи з відновлення, дози або 
інші важливі фактори зі здоров’ям, психологічно-соціальними 
наслідками та наслідками для добробуту. Можливо, буде 
потрібно пов'язати цю інформацію з наступними пунктами, або на 
рівні населення, або на індивідуальному рівні, залежно від  мети:
1) даними про дози (із застосунків для вимірювання дози, 

які використовуються тими ж особами та/або із часових 
та просторових карт рівнів доз, що надані місцевими, 
регіональними та державними органами влади);

2) реєстрами захворювань населення та реєстрами стану 
здоров'я;

3) лікарняними реєстрами з метою отримання більш конкретної 
інформації на рівні осіб чи на рівні населення (рис. 1). У 
особливих обставинах, наприклад, у Європі, де люди 
і радіація часто пересуваються між країнами, це може 
вимагати зв’язку з даними з різних країн. Все це потребує 
ретельного розгляду, відповідних схвалень етичних настанов 
і правил безпеки для обміну інформацією та правових угод 
між різними органами влади на всіх рівнях щодо обміну 
інформацією та умов обміну у разі радіаційної аварії. На 
будь-якому рівні спільного доступу повинні бути встановлені 
суворі процедури безпеки та продемонстровані ще до того, 
як можна буде зробити будь-який обмін.
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«Урядові дані часто важкодоступні, не одразу стають загальнодоступними, 
а збір даних є вартісним для того щоб зробити це своєчасно та впродовж 
тривалого періоду.
Дані від дослідників-любителів про  навколишнє середовище 
мають можливість задовольнити потреби в екологічній інформації, 
вдосконалювати моделі та впливати на ухвалення рішень, сприяючи 
орієнтації в ситуації.» (Хулткуіст та Сервон 2019).

ЗОБРАЖЕННЯ 1. 
Приклад загального 
плану використання 
даних на рівні особи 

та рівні громади.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ДАНІ

СОЦІОДЕМОГРАФІЧНІ,
GPS, ЩОДЕННИКИ

ПОВСЯКДЕННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО.

ДАНІ
СТОСОВНО

ВИМІРЮВАННЯ
ДОЗИ

ПОКАЗНИКИ

ЗДОРОВ'Я ТА
САМОПОЧУТТЯ

ПРОЦЕСИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
МОНІТОРИНГУ ТА

УХВАЛЕННЯ
РІШЕНЬ

МОНІТОРИНГ
НАВКОЛИШНЬОГО

СЕРЕДОВИЩА

(ДЕРЖАВА�

ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я

ІНДИВІДУАЛЬНІ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

МІСЦЕВА ВЛАДА,
МІНІСТЕРСТВА

ТОЩО.

УХВАЛЕННЯРІШЕНЬ,
ПОШИРЕННЯ

ПОЛІТИК, НАУКА
(ЕПІДЕМ.

ДОСЛІДЖЕННЯ� ,
ТОЩО.

ДАНІ, РЕЄСТРИ ТА РІВНІ
ДОЗ, НАДАНІ ЛІКАРНЯМИ/

НАСЕЛЕННЯМ

ПЛАН УПРАВЛІННЯ 
ВИКОРИСТАННЯ 

ДАНИМИ 
(ПРИКЛАД)
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ЗОБРАЖЕННЯ 2. 
Рівні збору даних 

і використання: від 
особистих і до 

місцевих та 
міжнародних.

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ ДАНИХ

РІВЕНЬ ДАНИХ В РАМКАХ КРАЇНИ

МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ (ДАНІ ГРОМ
АДИ)

ІНДИВІДУАЛЬНІ
ДАНІ

Дані, зібрані на особистому рівні, можуть принести користь суспільству, 
коли вони використовуються для відбору, контролю та покращення 
як моніторингу навколишнього середовища, так і охорони здоров'я 
населення, як на місцевому рівні (на рівні громади), так і на державному 
та міжнародному рівнях (Зоб. 2).
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Рекомендації 
з етичних 
настанов
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕТИЧНИХ НАСТАНОВ

Проект SHAMISEN SINGS визнав, що крім плану управління даними, 
необхідно ретельно вирішувати етичні проблеми, пов'язані як з розробкою 
зстосунків, так і з управлінням даними, особливо з урахуванням швидкості 
технологічних розробок. Ці питання були обговорені на глибокому рівні 
на семінарі для зацікавлених сторін, а також були розроблені наступні 
рекомендації щодо етичних настанов:

Дозиметрія, застосунки з охорони здоров'я та інструменти можуть 
сприяти управлінню радіаційними аваріями, але етичні принципи 
мають займати більш значиме місце у всіх аспектах розробки 
застосунків та інструментів і їх застосування, включаючи наукові 
аматорські проекти.

Важливо, щоб вирішувались як технічні, так й етичні питання та були 
прозорими у протоколі дослідження будь-якого дослідження після 
аварії. Це включає в себе пояснення щодо посилань на організації, 
які можуть зацікавити результати, та їх ролі та функції, включаючи 
суб'єктів, які можуть використовувати дані для реалізації заходів із 
захисту від радіації.

Діалог з технічних та етичних питань, як частина використання застосунків 
та інструментів (у тому числі в наукових аматорських  проектах) міг би 
підвищити обізнаність, сприяти готовності до надзвичайнихситуацій 
та надати громадськості можливість висловитисвою думку. Для цього 
потрібна активна взаємодія між урядовими організаціями, представниками 
громадськості, промисловістю та іншими відповідними зацікавленими 
сторонами для поліпшення технічних розробок, а також загальної 
готовності та реагування на надзвичайні ситуації.

Як мінімум, будь-які УК (Угода користувача) або ЛУКК (Ліцензійні 
угоди з кінцевим користувачем) повинні містити вичерпну 
інформацію про те, які дані будуть збиратися та як вони будуть 
зберігатися, поширюватись та знищуватись. Але слід заохочувати більш 
інтерактивні підходи щодо згоди на використання та обмін даними.

Враховуючи потенційну цінність для охорони здоров’я даних, 
отриманих за допомогою застосунків та інструментів дозиметрії, і 
той факт, що нас сьогодні їхня розробка в основному просувається 
комерційними організаціями, владі слід брати більш активну участь у 
розробці та застосуванні цих інструментів, а також слід враховувати, 
чи може міжнародна організація взяти на себе сертифікацію та 
управління даними.

Буде також корисним подальше обговорення щодо можливого 
застосування дозиметрії, застосунків та інструментів, пов’язаних 
зі здоров’ям, у конкретних ситуаціях та фазах готовності до аварій, 
а також в інших контекстах захисту від радіації (наприклад, щодо 
навколишнього середовища чи в професійних умовах).
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Додаток I
ІНФОГРАФІКА 
«ЯК ВИМІРЯТИ РАДІАЦІЮ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ»



Англомовна версія

2

How to measure radiation with your mobile phone

7
REMEMBER
You are not using a professional tool.
These measurements can complement, but
do not substitute, those made by authorities.
In case of an accident, follow o
cial
radiation protection instructions.

!

6
SHARE THE DATA
You can choose to share 
these data with family and
friends, public authorities,
and/or crowdsourcing
radiation maps.

For more information, visit https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

CHOOSE AN APP
Prefer apps that have been
recently updated and are
recommended by 
recognised authorities.

5
LOG THE DATA
Register as many
parameters as allowed
by the app (dose rate,
geolocation, time and
duration of the measurement, 
temperature, etc.).

3

1.
2.
3.

SET UP THE APP
Follow manufacturer 
instructions. Select the
correct conversion factor
for counts to dose rate,
specific for your mobile
phone model.

4
MEASURE
Preferably, place the mobile
phone in a black container
(box, bag…) when measuring.
Measure for at least
20 minutes. When possible,
take several measurements 
with the mobile phone 
in the same position.

20
min

1

PREPARE
YOUR PHONE
Fully cover the camera
with a black, thick
adhesive tape. 

+

ДОДАТОК I ІНФОГРАФІКА
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Іспаномовна версія

2

Para más información, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Cómo medir la radiación con tu teléfono móvil 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

ESCOGE UNA APP
De preferencia, una
actualizada recientemente
y recomendada por
autoridades reconocidas. PREPARA

TU MÓVIL
Cubre bien la cámara con
una cinta adhesiva negra.

INSTALA LA APP
Sigue las instrucciones
del fabricante. Escoge el
factor que convierte cuentas
a dosis, según tu modelo
de móvil.

MIDE
Si es posible, coloca el móvil
en un contenedor oscuro
(caja, bolsa) cuando efectúes
la medición.
Mide durante 20 minutos por
lo menos. Si es posible, toma
varias mediciones con el
móvil en la misma posición.GUARDA LOS DATOS

Registra todos
los parámetros que
la app permita (dosis,
geolocalización, hora y
duración de la medición,
temperatura, etc.). COMPARTE LOS DATOS

Puedes optar por compartir
los datos con tu familia y
amigos, autoridades públicas
y/o mapas de radiación de
colaboración abierta
(crowdsourcing).

RECUERDA
No estás usando una herramienta
profesional. Estas mediciones complementan,
pero no sustituyen, aquellas realizadas por
las autoridades. En caso de accidente, sigue
las instrucciones oficiales de protección
contra la radiación.



Франкомовна версія

2

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4

20
min

1

+

CHOISIR UNE APP
De préférence, une app
récemment mise à jour
et recommandée par des
autorités reconnues.

Comment mesurer la radiation avec un téléphone portable

Pour plus d’information, visitez https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

PRÉPARER
LE TÉLÉPHONE
Bien couvrir la caméra avec
un ruban adhésif noir.

INSTALLER L’APP
Suivre les instructions du
fabricant. Sélectionner
le facteur pour convertir le
nombre de coups en doses,
selon le modèle du portable.

MESURER
Si possible, mettre le portable
dans un contenant opaque
(boîte, sac,...) pendant la mesure.
E�ectuer une mesure pendant
une durée minimale de
20 minutes. Si possible,
prendre plusieurs mesures
avec le portable dans
la même position.CONSERVER

LES DONNÉES 
Enregistrer tous les
paramètres renseignés par
l’app (dose, géolocalisation,
heure et durée de la mesure,
température, etc.).  

LA RÉALISATION
DE MEASURES
On peut choisir de partager les
données avec sa famille et ses amis,
les autorités publiques, et/ou permettre
qu’elles soient incluses sur des cartes
de niveau de radiation gèrées par des sites
de collaboration ouverte (crowdsourcing).  NE PAS OUBLIER

Il ne s’agit pas d’un outil professionnel.
Ces mesures peuvent complémenter, mais
ne se substituent pas, à celles faites par
les autorités. En cas d’accident, suivre les
instructions o�cielles de radioprotection. 

ДОДАТОК I ІНФОГРАФІКА
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Російськомовна версія

2

7

!

6

4

20
min

1

+

КАК ИЗМЕРИТЬ РАДИАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для более детальной информации, посетите: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ВЫБЕРИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдавайте предпочтение
приложениям, которые
недавно обновлены и
рекомендованы
компетентными органами.

ПОДГОТОВЬТЕ
ТЕЛЕФОН
Тщательно закройте
камеру с помощью
черной изоленты.

3

1.
2.
3.

УСТАНОВИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
коэффициент для
конвертирования измерений
в мощность дозы, который
соответствует модели вашего
мобильного телефона.

ПОМНИТЕ
Вы используете не профессиональный инструмент.
Данные измерения могут дополнить, но не заменяют
предоставленных официальными источниками.
В случае аварии следуйте официальным
инструкциям по радиационной защите.

5
ЗАПИШИТЕ ДАННЫЕ  
Зарегистрируйте как можно
больше параметров, доступных
в данном приложении
(мощность дозы, геолокацию,
время и продолжительность
измерения, температуру, и т.д.).

ПОДЕЛИТЕСЬ
ДАННЫМИ 
Вы можете поделиться этими
данными со своей семьей и
друзьями, государственными
учреждениями и/или
краудсорсинговыми
радиационными картами.

ИЗМЕРЬТЕ
Во время измерения желательно,
чтобы мобильный телефон
был размещен в черном
контейнере (коробке, сумке...).
Измерения должны проходить
как минимум 20 минут.
При возможности, сделайте
несколько измерений
мобильным телефоном в
одном и том же положении.



Япономовна версія
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アプリケーションを選
びましょう。
信頼できる機関から推奨され
ている最近更新されたアプリ
ケーションを見つけます。

スマートフォンのアプリケーションを用いた放射線の測定方法

詳しい情報は下記の  https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

放射線の測定
測定には少なくとも20分
かかります。
可能なら、同じスマートフォ
ンを同じ場所で用いて、
何回か測定してください。

アプリケーションが提供してい
る複数の測定値を登録します
(放射線の線量率、測定位置情
報、測定日時、測定の時間、
気温など)。

データの記録

測定結果の共有
測定結果を家族や友人、
公共機関、インターネット
上の放射線情報マップと
共有できます。

黒く厚い粘着テープを用
いてカメラをしっかりと覆
い隠します。

スマートフォンの準備

アプリケーションの
セットアップ
取扱説明書の指示に従って
使用してください。
スマートフォンの機種を確認の
上、ダウンロードしてください。

注意点
これは専門家用のツールではありません。
これらの測定値は、行政機関が実施した測定値を
確かめることには使えますが、 公的機関の測定値
に代わるものではあ りません。
原発事故が起こった場合は、公的な放射線防護の
指示に従ってください。

ДОДАТОК I ІНФОГРАФІКА
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Італомовна версія

2

Per maggiori informazioni, visita https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

Come misurare le radiazioni con il tuo telefono 

7

!

6

5

3

1.
2.
3.

4
20
min

1

+

SCEGLI UNA APP
Scegli app che sono state
aggiornate più recentemente
e che sono tra quelle
consigliate dalle
Autorità Pubbliche.

PREPARA 
IL TELEFONO
Copri completamente la 
fotocamera con nastro 
adesivo nero e spesso.

IMPOSTA LA APP
Segui le istruzioni del 
produttore. Seleziona il corretto
fattore di conversione conteggi/
rateo di dose, specifico per
il tuo modello di smartphone.

MISURA
Se possibile, durante
l'acquisizione dei dati inserisci
lo smartphone in un contenitore 
nero (scatola, borsa...). 
Misura per almeno 20 minuti. 
Quando possibile, esegui
diverse misurazioni con
il telefono cellulare nella
stessa posizione.

REGISTRA I DATI
Registra tutti i parametri 
consentiti dalla app (rateo 
di dose, geolocalizzazione,
tempo e durata della misu-
razione, temperatura, ecc.). CONDIVIDI I DATI

Puoi scegliere di condividere
questi dati con familiari 
e amici, Autorità Pubbliche 
e/o mappe dei livelli di
radiazione in crowdsourcing.

RICORDA
Non stai utilizzando uno strumento professionale.
Queste misurazioni possono integrare, ma non 
sostituire, quelle e�ettuate dalle Autorità.
In caso di incidente, segui le istruzioni u�ciali
di radioprotezione.



Україномовна версія
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Як виміряти радіацію за допомогою мобільного телефону

Щоб отримати більш детальну інформацію відвідайте: https://radiation.isglobal.org/shamisen-sings

ОБЕРІТЬ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК
Віддайте перевагу нещодавно
оновленим додаткам та тим, 
що рекомендовані 
компетентними органами.

ПІДГОТУЙТЕ
ТЕЛЕФОН
Заклейте камеру
телефону чорною 
ізоляційною стрічкою.

3

1.
2.
3.

ВСТАНОВІТЬ 
ДОДАТОК
Дотримуйтесь інструкцій 
в додатку. Оберіть коефіцієнт
перетворення імпульсів 
в потужність дози, який 
відповідає моделі вашого 
мобільного телефону.

ПАМ'ЯТАЙТЕ
Ви використовуєте не професійний дозиметричний 
прилад. Ці вимірювання можуть доповнити, але не 
заміняють данні, надані офіційними джерелами. 
У разі аварії дотримуйтесь офіційних інструкцій
з питань радіаційного захисту.

5
ЗАПИШІТЬ ДАНІ
Зареєструйте якомога 
більше параметрів доступних 
в даномудодатку (потужність 
дози, геолокацію, час 
і тривалість вимірювань, 
температуру, тощо).

ПОДІЛІТЬСЯ 
ДАНИМИ
Ви можете поділитись цими
даними з родиною та друзями,
органами державної влади 
та /або краудсорсинговими 
радіаційними картами.

ВИМІРЯЙТЕ
Під час вимірювань бажано 
помістити мобільний телефон 
у чорний контейнер 
(коробку, сумку). 
Вимірювання повинні 
відбуватись не менше 
20 хвилин. Якщо є можливість, 
зробіть декілька вимірювань 
телефоном в одному і тому 
самому положенні. 

4

20
min
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