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Постановка проблеми. Закінчилася 28 річниця найстрашнішої техно-екологічної катастрофи кінця ХХ століття – аварії на Чор-нобильській атомній електростанції. Аварія стала першим сигналом для світу, що мирний атом таїть в собі постійну загрозу. Чорно-бильська аварія призвела в Україні до вели-

ких людських і економічних втрат. Постраж-дало понад п’яти мільйонів людей, серед яких більше мільйона дітей, забруднено п’ять тисяч населених пунктів трьох країн. Відгуки Чорнобильської аварії відчуло на со-бі населення багатьох країн Європи. Аварія на ЧАЕС супроводжувалася забрудненням 
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Generalization of a significant amount of literature, and reporting and own data as for the transforma-
tion of natural reservoirs and delta ecosystems of the Black Sea, as well as an example of modern estuaries 
successions formulated the concept of their cyclical phenomena. Duration of the global cycle is 10–30 thou-
sand years, within which at least 5–7 times local transformation of local ecosystems occurred each of them 
gains completion within 2–3 thousand years. As direct active universal in time factors that caused destruc-
tion and conversion of coastal water ecosystems two major factors were emphasized – a level and salinity of 
water. 
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ИХ ЕКОСИСТЕМ К ГЛОБАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СРЕДЫ 
Обобщением большого объёма литературных, отчетных и собственных данных о трансфор-

мации экосистем водоёмов и дельт Причерноморья, а также на примере современных сукцессий 
лиманов сформулирована концепция цикличности этих явлений. Длительность глобальных цик-
лов составляет 10–30 тысяч лет, на протяжении которых не менее 5–7 раз происходили локаль-
ные трансформации местных экосистем, каждая из которых полностью завершалась за период  
2–3 тысячи лет. В качестве универсально действующих во времени причин, которые вызывали 
разрушение и преобразование экосистем прибрежных водоёмов выделено два основных – уровень и 
солёность воды. 
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ЗМІНИ В СТАНІ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ  КОНТИНГЕНТІВ,  

ЩО ПРИБУЛИ В МИКОЛАЇВСЬКУ ОБЛАСТЬ ВНАСЛІДОК 
АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, В ДИНАМІЦІ  

ЗА 27 РОКІВ (1986–2013 рр.) 
Проведено аналіз стану здоров’я дітей Чорнобильських контингентів, які прибули в Миколаїв-

ську область внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в динаміці за 27 років. Здійснена розробка 
отриманих даних за нозологією Міжнародної класифікації хвороб та визначена роль обласної ди-
тячої клінічної лікарні в диспансерному нагляді за дітьми. 
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довкілля продуктами ядерного розпаду, зов-нішнім і внутрішнім опроміненням  ліквіда-торів аварії, а також дорослого населення і дітей, які проживали на території 30-кіло-метрової зони радіологічного контролю [1, 2]. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Наслідки Чорнобильської катастрофи будуть спостерігатися в Україні ще довгі ро-ки. Як ліквідатори аварії, так і населення, що проживало на забрудненій території, а потім було розселено в областях України, ще довгі роки повинні бути під наглядом медичної служби та користуватися відповідними соці-альними пільгами. Створений урядом Науковий Центр Раді-аційної Медицини Академії Медичних Наук України для вивчення стану здоров’я чорно-бильських контингентів як в центрі, так і в регіонах України повинен дати оцінку впливу зовнішнього середовища на організм люди-ни, порушень функцій органів і систем, мож-ливих генетичних змін у дітей, що народи-лись у осіб, які прибули із Чорнобильської зони [3]. 
Постановка завдання. Дати оцінку стану здоров’я дітей та підлітків чорнобильських контингентів, що прибули в Миколаївську область внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в динаміці за 27 років (1986–2013 рр.), дати оцінку фізичного та психічного розвит-ку дітей, які народилися у батьків, які знахо-дилися в зоні аварії та території радіологіч-ного контролю. 
Матеріали та методи досліджень. Для вивчення стану здоров’я дітей та підлітків постраждалих контингентів використані дер-жавні звітні форми ЦСУ-№16 «Про захворю-вання та причини інвалідності і смертності населення, що підлягає включенню у Держав-ний реєстр України, які постраждали внаслі-док аварії на Чорнобильській АЕС», ЦСУ №15 «Звіт про медичне обслуговування населен-ня, що підлягає включенню у Державний ре-єстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС», ЦСУ №60 «Звіт про статево-вікову чисельність контин-гентів, який постраждав внаслідок Чорно-бильської АЕС». За отриманими даними державної звіт-ності складена динаміка захворюваності се-

ред дітей і підлітків чорнобильських контин-гентів в динаміці та здійснена розробка за нозологією. 
Результати дослідження та їх обгово-

рення. За статистичними даними Міністерст-ва Охорони Здоров’я України через рік після аварії на ЧАЕС захворюваність серед потерпі-лих контингентів дітей зросла в 2,9 рази і складала у 1987–1988 рр. 1301,3 на 1000 ді-тей, поширеність хвороб зросла з 786 до 1846, тобто в 2,3 рази. Захворюваність серед потерпілих дітей перевищувала захворюва-ність непотерпілих дітей на 17,4%. Причому перевищення відбулося в десяти класах хво-роб, особливо в класі хвороб органів дихання, нервової системи і органів чуття, органів тра-влення, ендокринної системи, крові та крово-творних органів. У відповідності до Закону Верховної Ради України від 1 квітня 1991 р. «Про статус і со-ціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» та Постанови Кабінету Міністрів Украї-ни від 4 жовтня 1996 р. № 1218 «Про затвер-дження переліку спеціалізованих медичних закладів, що забезпечують лікування осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи» та відповідного розпорядження Миколаївської обласної державної адмініст-рація від 22 лютого 1999 р. за № 86 «Про ор-ганізацію медичного забезпечення і оздоров-лення осіб, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи» в області створено обласний медичний центр реєстру і обліку чорнобильських контингентів, організації диспансеризації, лікування та звітності, за звітною документацією яких ми і надаємо динаміку захворюваності дітей і підлітків чорнобильських контингентів, які прибули в область. У 1987 р. в область прибуло 5473 особи, з них 1622 дитини. До 1999 р. чисельність при-булих дітей досягла 2472 дитини, у 2005 р. дітей було вже 2632 за рахунок дітей, які на-родились у батьків прибулих контингентів. З 2008 р. народжуваність скоротилась, що від-билось і на чисельності дітей та за рахунок переходу підлітків у вік дорослих станом на січень 2014 р. дітей чорнобильських контин-гентів залишилось  1316 [5]. 
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Первинна захворюваність і поширеність захворювань серед дітей нами складена за групами первинного обліку: 1) діти, які підпали під дію радіації; 2) діти евакуйованих контингентів;   3) діти контингентів, які проживали на території радіоекологічного контролю; 4) діти, які народилися від батьків І–III груп первинного обліку. Захворюваність дітей чорнобильських контингентів в динаміці  з 1987 по 2012 роки представлена в таблиці. Як видно динаміка і структура первинної захворюваності дітей чорнобильських конти-нгентів протягом багатьох років після катас-трофи щорічно змінювалась за рахунок нозо-логії та накопичення хронічних захворювань органів і систем, а саме: хвороб системи орга-нів кровообігу, ендокринної системи, кістко-во-мязової системи і сполучної тканини, травм і отруєнь, окремих порушень з залу-ченням імунного механізму, нервової систе-ми і органів чуття. Значна кількість хронічних захворювань супроводжувалась астенічним, аснтено-нев-ротичним, аснтено-іпохондричним синдро-мами. У дітей, які страждають шлунково-кишковими захворюваннями, з’являються і супутні ускладнення у вигляді ерозивних гас-тродуоденітів. 

Залишаються на високому рівні первинні звернення за медичною допомогою, серед яких 60% були пов’язані з хворобами органів дихання. 90% усіх цих захворювань складали гострі респіраторні хвороби верхніх дихаль-них шляхів, ангіни, тонзиліти, аденоїди, тра-хеіти та бронхіти. З’являлись поодинокі ви-падки новоутворень та захворювання на ту-беркульоз [6]. Приведені дані захворюваності дітей чор-нобильських контингентів вимагають кропі-ткої диспансерної роботи по нагляду за пере-бігом хвороб, своєчасного амбулаторного і стаціонарного лікування, направленню при необхідності в державні реабілітаційні центри і обов’язкового санаторно-курортно-го лікування  або відпочинку і оздоровлення влітку в дитячих таборах. Координатором дій в цьому виступає обласна клінічна дитяча лікарня, яка повністю відповідає сучасним ви-могам і має ступінь вищої акредитаційної оці-нки Міністерства охорони здоров’я України. У відповідності до методичних рекомен-дацій Міністерства охорони здоров’я України щодо оздоровлення дітей постраждалих кон-тингентів обласна клінічна дитяча лікарня здійснює систему впливу на організм дитини агентами для активізації функціонування дитячого організму, сприяння тренуванню 

Т а б л и ц я  1  
Захворюваність дітей чорнобильських контингентів області (1987–2012 рр.)  №  На 1000 дітей контингентів 1987–1988 рр. 2000 р. 2005 р. 2010 р. 2012 р.  Усі хвороби, з них: 1364,1 2255,1 1549,0 1327,0 1366  1 Інфекційні та паразитарні хвороби 57,8 81,0 117,0 51,0 46,0  2 Новоутворення 2,8 5,0 5,0 – 1,0  3 Хвороби ендокринної системи 16,6 96,3 39,2 8,4 32,2  4 Хвороби крові та кровотворних органів 67,6 103,2 47,3 30,2 34,1  5 Розлади психіки та поведінки 36,4 22,1 10,2 2,2 6,2  6 Хвороби нервової системи і органів чуття 89,4 84,3 43,4 14,4 42,3  7 Хвороби системи кровообігу 73,2 154,1 30,7 40,4 35,6  8 Хвороби органів дихання 743,5 1214,7 929,3 337,5 862,3  9 Хвороби органів травлення 135,1 202,3 109,2 24,9 102,3 10 Хвороби сечостатевої системи 24,3 44,2 19,5 8,2 21,2 11 Хвороби шкіри і підшкірної клітковини 34,4 46,0 33,4 6,3 27,1 12 Хвороби кістково-мязової системи 43,3 52,1 43,2 22,3 51,1 13 Вроджені аномалії 12,5 26,3 6,1 2,3 2,0 14 Неточно визначені стани 4,9 8,0 30,1 1,0 2,0 15 Травми та отруєння 16,3 25,1 33,2 6,0 27,1 

Класи хвороб  
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адаптаційних механізмів, підвищенню за-гальної і фізичної працездатності та резисте-нтності до дії екологічних, біологічних та психо-соціальних факторів ризику. Для цього в дитячих закладах області застосовуються лікарські адаптогени рослинного походжен-ня (душиця, смородина, шипшина, валеріана та ін.), вітаміни С, групи В, Р, А, Є, які явля-ються компонентами багатьох ферментних систем організму дітей, органічні кислоти з цукром (яблучна, лимонна, оцтова, стеарино-ва, мурав’їна), мікроелементи, які покращу-ють енергетику у клітинах і тканинах, стабі-лізують мембрани клітин, фітозбір трав, які мають в собі антиоксиданти та речовини, що приймають участь в процесах біологічного окислення, в нормалізації метаболічних про-цесів. Це сприяє адаптації дитячого організму до умов середовища, зменшуючи тим самим ризики виникнення захворювань. В дитячих закладах з цією метою стали створювати «коктейль-бари», де суміші трав, мікроелеме-нтів подаються з киснем на сніданок, а ввече-рі – вітамінний чай. Після амбулаторного чи стаціонарного лікування діти додатково оздоровлюються в санаторіях різного профі-лю та дитячих таборах влітку. 
Висновки та перспективи подальших 

досліджень.  1. Катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції 1986 р. є найбільшою із всіх відомих радіаційних аварій. Вона призвела до серйозних екологічних нас-лідків, торкнулася долі багатьох міль-йонів людей. Для України ця аварія ста-ла загальнонаціональним лихом. 2. Державний реєстр Чорнобильських ко-нтингентів Миколаївської області здій-снюється у відповідності до Закону України від 1 квітня 1996 р. «Про статус і соціальний захист громадян, які пост-раждали внаслідок катастрофи на Чор-нобильській атомній електростанції». 

3. За четверть століття після катастрофи зменшилася чисельність дітей континген-тів на 50% за рахунок зменшення наро-джуваності та переходу дітей в групу до-рослих. 4. Здоров’я дітей чорнобильських контин-гентів незадовільне за рахунок зростан-ня захворювань органів ендокринної системи, розладів харчування, порушен-ня обміну речовин, захворювань ока та його придаткового апарату, захворю-вань вуха та соскоподібного відростка, травм і отруєнь. Зросла і чисельність хронічних захворювань. 5. Держава здійснює заходи щодо покра-щення соціального і медичного захисту дітей чорнобильських контингентів.  В подальшому передбачаеться вивчити у дітей постраждалих контингентів функціо-нальні зміни в дихальній, серцево-судинній та нервовій системах. 
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Постановка проблеми. В 50-х роках ХХ століття у світі розпочалося будівництво атомних електростанцій, як напрямок, що задовольняє потреби і сподівання теперіш-нього покоління та не наражає на небезпеку здатності майбутніх поколінь і задовольняє їх потреби. За даними Міжнародного Агентс-тва по атомній енергії (МАГАТЕ) в світі побу-довано і функціонує понад 400 атомних енер-гоблоків у 26 країнах світу. В деяких країнах доля електроенергії отриманої за рахунок атомних електростанцій досягає 70%. Украї-на за отриманням електроенергії за рахунок атомних електростанцій посідає восьме місце у світі і п’яте у Європі [1, 7]. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Вдалий розвиток атомної енергетики був короткочасним. Уже з 1957 р. розпочали-ся аварії на атомних електростанціях, що призводило до ураження людей і довкілля. За 53 роки траплялись аварії на атомних елект-ростанціях у Великій Британії, Росії, Вірменії, Україні, Японії [11]. Ці аварії на атомних елек-тростанціях стали кульмінацією доцільності існування і будівництва нових атомних елек-тростанцій, які несуть людству страшенну небезпеку. У світі народи і уряди держав ста-ли задумуватися над питанням «бути чи не 

бути ядерним енергетичним комплексам». Деякі держави після Чорнобильської аварії почали  відмовлятися від «дешевої» енергії і стали демонтувати ядерні блоки. Нині відмо-вились від атомних комплексів Швеція, Да-нія, Австрія, Філіппіни, посилаючись на те, що дешевизна їх будівництва насправді не розк-риває усієї складності проблеми. Переробка і поховання радіоактивних відходів тільки од-ного блоку станції коштує до 75% вартості цього атомного енергокомплексу. Крім того, через 25–30 років атомна електростанція по-винна бути зупинена, а її демонтаж і захоро-нення по вартості рівноцінні затратам на бу-дівництво. Атомна електростанція з ураху-ванням її існування в 2–3 рази дорожча типо-вої електростанції, що працює з використан-ням газу, вугілля чи мазуту. При використан-ні атомної електроенергетики забруднення довкілля починається уже з моменту видобу-вання уранової руди, її переробки, транспор-тування, нарешті, захоронення відходів [10]. 
Постановка завдання. Вивчити екологі-чні наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 р. та її вплив на довкілля. Для дослідження викорис-тані документи і звіти Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та захисту населення 
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Здійснено аналіз діяльності атомних електростанцій світу, аварій, що відбулися на них, еколо-

гічних та медичних наслідків чорнобильської катастрофи в Україні та їх подолання. 
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