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3. Спеціальні служби охорони праці, в обов’язок яких входить уміння організувати 

безпечні умови праці і безпечне виконання робіт, в тому числі забезпечити виконання 

роботодавцем нормативно-правових вимог з охорони праці. 

Висновок. Для забезпечення ефективного управління охороною праці необхідно 

готувати фахівців, які вміють приймати швидко і чітко рішення і їх реалізовувати, 

володіти необхідними знаннями, вміннями, навичками і досвідом, дотримання яких 

повинно апріорно забезпечувати безпечне виконання робіт і безпечні умови праці при 

виконанні працівником трудової функції і виконанні обов’язків роботодавця з організації 

виробництва. 
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Наркотичні речовини діють на людину на дуже глибокому рівні.  Розглянемо, як 

передаються сигнали в нервовій системі людини від одного нейрона до іншого. Коли 

нейрон збуджується по його аксону поширюється електричний імпульс трикутної форми. 

Коли цей сигнал досягає синапсу, він викликає виділення хімічної речовини в синаптичну 

щілину. Ця речовина, характерна для даного нейрона, діє на рецептори розташовані на 

постсинаптичній мембрані іншого нейрона і викликає його збудження або гальмування. 
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Така речовина називається нейромедіатором. Існує безліч нейромедіаторів різної хімічної 

природи. Вони вибірково діють на рецептори. Деякі речовини при попаданні до організму 

можуть проходити гематоенцефалічний барьер та впливати на рецептори постсинаптичної 

мембрани. Якщо така речовина діє як медіатор вона має назву агоніста. Якщо речовина 

заважає дії нейромедіатора ( приєднується до рецептора, але дії не викликає) — 

антагоніст. Аналогічні речовини використовуються в фармакопії для лікування, 

знеболювання. На жаль, вони є наркотиками. Викликають звикання та залежність. Це 

слідує з принципу їх дії. Справа в тому, що синапс початково ―розуміє‖ скільки 

нейромедіатора повинно бути. Якщо його доволі багато, на постсинапчній мембрані 

зменшується кількість рецепторів, вони ―пірнають‖ у цитоплазму. Медіатора також 

виробляється менше, оскільки агоніста і так багато. Це викликає ефект звикання — для 

нормального самопочуття треба весь час збільшувати дозу. В разі відміни прийому 

речовини, виникає абстинентний синдром. Синапс перестає працювати, виникають 

незворотні зміни в нервовій системі людини.  Алкоголь, який теж відносять до наркотиків 

має аналогічну, але дещо іншу дію. Молекули спирту є водо- та жиророзчинними. Вони 

вбудовуються до мембрани та порушують роботу синапсів. Невеликі дози алкоголю діють 

на дофамінову систему мозку, що призводить до збільшення рухової активності та 

збудження ценру задоволення. Великі та середні дози викликають активацію ГАМК 

системи мозку що призводить до гальмування. Найбільш розповсюдженим наркотиком є 

нікотин. Він є агоністом ацетілхоліна, першого відкритого нейромедіатора. Звикання до 

нього повільне. Ацетілхолін у мозку має регулюючу дію, уповільнює збудження в разі 

великого навантаження та підвищує тонус при апатії. Опіати у спинному мозку 

уповільнюють нейрони що передають біль, блокують слабкі больові сигнали які весь час 

виникають у організмі. Вони можуть зняти дуже сильний біль. Тому їх використовують у 

медицині як потужні анальгетики.  У головному мозку вони уповільнюють гальмування у 

центрі задоволення, що призводить до ейфорії. Заради неї опіати приймають наркомани. 

Але ці нейрони мають вразливі рецептори і звикання до героїну виникає протягом тижня.  

А абстинентний синдром супроводжується сильним болем.  

Висновок. Усі наркотичні речовини незворотно змінюють мозок людини, що 

призводить до тяжких наслідків. Тому треба працювати на попередження застосування 

наркотичних речовин. Наркотичні речовини мають право на застосування у медицині. Під 

наглядом та під контролем лікарів. 

 

 


