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встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією 
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Наказом МОЗ № 238/164 від 01.07.2002р. , № 55/60 від 06.02.2006р.); 
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        4. Постанова КМ України № 1382 від 05.12.2007р. 

"Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел 

іонізуючого випромінювання" (Із змінами, внесеними згідно з 
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директивних документів з охорони здоров'я.- 2013.- № 6.- С.85-93. 

 

        5. Антипкін Ю.Г. Чорнобильська катастрофа та стан здоров'я 
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України, Укр. центр наук. мед. інформ.- К., 2012.- 24с. 
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        7. Захворюваність на рак щитоподібної залози населення України 

після аварії на ЧАЕС /Фузік М.М. та ін. //Довкілля та здоров’я.- 2014.- 

№ 2.- С.62-70. 

     Одним з негативних наслідків Чорнобильської аварії є опромінення 

щитоподібної залози великих груп населення України та Білорусі за 
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Національної доповіді України 2011 р., щорічна статистика 

Державного комітету статистики України. 
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динаміки розвитку хвороб системи кровообігу у дорослого населення, 

евакуйованого із зони відчуження ЧАЕС //Довкілля та здоров’я.- 

2014.- № 4.- С.49-55. 

     Джерелом інформації слугували дані Державного реєстру України 

осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС. Період спостереження 

становив 1988-2010рр. 
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        10. Комплекс профілактичних заходів спрямованих на 

збереження здоров'я населення зони добровільного гарантованого 

відселення: Метод. рекоменд. /Наук. центр радіац. медицини МОЗ 

України; /Укл. Прилипко В.А., Петриченко О.О., Машковська О.О. та 
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катастрофи //Журнал АМН України.- 2011.- № 2.- С.110-119. 
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ситуациях (на опыте Чернобыльской катастрофы) //Экстренная 

медицина.- 2012.- № 2.- С.75-107. 

     На основі аналізу і узагальнення результатів особистих 

проспективних досліджень нервово-психічних розладів у 

постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС розроблені модель 

охорони психічного здоров'я і підходи до психореабілітації в 

структурі готовності до радіаційних надзвичайних ситуацій. 
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на Чорнобильській АЕС: Метод. рекоменд. /Наук. центр радіац. 

медицини АМН України /Укл. Матасар І.Т., Петрищенко Л.М., 
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абсолютный приоритет атомной энергетики" необходимо обеспечить 

законодательно //Довкілля та здоров'я.- 2013.- № 1.- С.4-12. 

     Розглянуто проблеми безпеки атомної енергетики. 

Проаналізовано тяжкі аварії на АЕС за останні 50 років. 

 

        15. Проблеми використання радіозахисних препаратів: 

організаційні та наукові аспекти /Скалецький Ю.М., Торбін В.Ф., 

Вороненко В.В., Печиборщ В.П. //Довкілля та здоров'я.- 2013.- № 1.- 

С.30-33. 
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     У дослідженні використані наукові публікації, існуючі 

нормативно-правові документи з питань організації медичного 

забезпечення. Використані також результати соціологічних 

опитувань фахівців. 

 

        16. Проблемы проведения йодной профилактики при аварии на 

ядерном блоке АЭС /Гончаров С.Ф. и др. //Довкілля та здоров'я.- 

2013.- № 1.- С.12-20. 

     Розглянуто рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я 

та досвід країн Європи, Білорусі та України щодо державного 

регулювання питань планування, організації та проведення йодної 

профілактики населення. 

 

        17. Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствии 

аварии на Чернобыльской АЭС /Присяжнюк А.Е. и др. //Довкілля та 

здоров'я.- 2013.- № 3.- С.34-42. 

     Метою даної роботи було визначення рівня та динамічних 

моделей захворюваності на злоякісні новоутворення загалом та 

окремі нозологічні форми у групах населення, яке постраждало 

внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

        18. Стан клітинного імунітету в учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС з когнітивними розладами у віддалений період після 

аварії /Базика Д.А. та ін. //Український неврологічний журнал.- 2015.- 

№ 1.- С.66-75. 

     Частка психоневрологічної патології в структурі захворюваності 

учасників ліквідації на ЧАЕС у віддалений період – значна. Мета 

роботи – визначити особливості змін показників клітинного 

імунітету в УЛНА з когнітивними розладами. 

 

        19. Хоменко І.М., Поліщук С.В. Оцінка впливу споживання 

продуктів харчування місцевого виробництва на формування дози 

внутрішнього опромінення у віддалений період після Чорнобильської 

катастрофи //Довкілля та здоров’я.- 2014.- № 2.- С.57-62. 

     Метою дослідження стала гігієнічна оцінка стану фактичного 

харчування населення радіоактивних забруднених територій та 

вплив споживання забруднених продуктів місцевого виробництва на 

формування дози внутрішнього опромінення. 

 



- 5 - 

 

        Чумак А.А., Абраменко І.В., Бойченко П.К. Персистувальні 

вірусні інфекції як важливий чинник патогенезу віддалених наслідків 

Чорнобильської катастрофи //Клінічна імунологія. Алергологія. 

Інфектологія.- 2012.- № 5-6.- С.56-61. 

     Порушення функцій імунної системи як у ранній, так і у 

віддалений період після аварії сприяло зниженню противірусного 

захисту, що призвело до зростання поширеності хронічних вірусних 

інфекцій. Щорічний моніторинг, що проводиться у відділі клінічної 

імунології Інституту клінічної радіології ДУ «НЦРМ НАМН 

України», дав змогу детально схарактеризувати спектр виявлених 

нестохастичних ефектів і динаміку відновлення імунологічних 

показників.   
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