
До KII-ЩЯ другого десятирнчя теля Чорнобильсько! аварп серцево-судинна патоло-
пя у вигляд| ппертоннно! хвороби (ГХ) та шемнно! хвороби серця (IXC) зустрналась у
93% реконвалесценпв ГПХ i 90% пацюнпв 13 ГП ГХ вщрзнялась швидким розвитком,
досягаючи максимального приросту частоти через 8 рокю теля опром1нення, a IXC була
притаманна поступова поява нових випадкш захворювання на протяз! 20 роюв спостере-
ження Розвиток обох захворювань не залежав HI ВЩ ДОЗИ опромтення, HI ВЩ ТЯЖКОСП
рад1ац|йного впливу ГХ корелювала з надлишковою масою тша, a IXC - з комплексом
традиц|йних чинникш ризику, а саме артершьною ппертенз!ею, ппертриглидеридем1ею i
надлишковою масою пла

Окр|м патологи системи кровооб|гу високу поширенклъ мали хрон1чн1 неспециф|чн1
захворювання шлунково-кишкового тракту та гепатобт1арно1 системи (98%), органш ди-
хання (87%) Нами не виявлено залежносп частоти соматично! патологи HI ВЩ ступеня
тяжкосп ГПХ, HI вщ наявносп або вщеутносп ГПХ в анамнез! Дисперайний анал1з показав,
що юн1зуюче випромшення не е фактором, що вфопдно впливае на появу захворювань
внутр|шн1х орган1в та систем Однак, ми не заперечуем того факту, що ГПХ, котра була
перенесена в 1986 р , для бтьшосп пацккпв явилася спйким радюбюлопчним стресом,
роль якого в розвитку окремих соматичних захворювань очевидна
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Вступ В систем! медичних i наукових заходш щодо ощнки та м1Н1М1заци наслщюв Чор-
нобильсько! катастрофи значне Micqe належить доаидженням гематолопчних порушень
у постраждалих, як! можуть слугувати 1ндикатором реал!зованих i потенц|йних ризик!в,
пов'язаних з негативними чинниками Чорнобильсько! катастрофи Для достов|рно1 оцж-
ки ефекпв впливу факторш аварн визначна роль належить розробц! та впровадженню
системи експертизи i вериф1каци захворювань гемопоетично! та Л1мфощно1 систем серед
постраждалого населения Укра1ни

Метою дослщження була розробка системи верифжаци випадюв лейкемп та 1нших
онкогематолопчних захворювань серед оаб, яю брали участь в авар|йних роботах, для
оц1нки достов1рност1 встановленого д|агнозу та отримання В1ропдних статистичних даних
щодо випадюв лейкемп, як! були зареестрован! серед УЛНА

Об'ектом дослщження були випадки гострих та хроннних лейкемп, мклодиспластич-
ного синдрому, множинно! М1еломи та спорщнених захворювань серед учасниюв Л1кв1даци
наслщкш Чорнобильсько! катастрофи (УЛНА)

Результати Одним з найбтьш важливих шлях1в отримання достов1рно1 1нформаци
про во випадки лейкемм е проведения вериф|каци тих захворювань, яю на початкових
стад1ях мають нетипову кл1Н1ко-лабораторну симптоматику i можуть бути закодован! i за-
реестрован! помилково Це так зван! спорщнеы захворювання, яю за своею природою е
близькими до лейкемп i протягом деякого часу можуть маскуватись шд рвними хвороба-
ми або синдромами (анемп, лейкопенп, тромбоцитопенп тощо) i призводити до помилок
в статистичый 3BITHOCTI В Державному peecrpi Укра1ни oci6, як! постраждали внаандок
Чорнобильсько! катастрофи (ДРУ)

Для уточнения отримана тформацн проведено повторний лжюдж (ствставлення)
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даних про випадок злояюсного новоутворення, що включений до Державного реестру
Украши (ДРУ) з локальними реестрами обласного ршня та аналкз медично! документами
диспансерних оглядш УЛНА з даних, внесених в БД обласного ршня ДРУ, з метою уникнен-
ня можливих помилок при внесенн! нев1рного Л1терного позначення захворювання зпдно
МКХ-10 Найбтьш частою помилкою е написания лггери G заметь С

Вериф|кацт вимагае проведения гематолопчно! експертизи на вперше встановлений
випадок злояк1сного новоутворення кровотворно! та Л1мфо1дно1 систем та спорщнених
захворювань у два етапи попереднього та заключного

Протягом попередньо! гематолопчно! експертизи на обласному PIBHI проаналкзо-
вано кл1Н1ко-бюлопчний матерел на випадки злояюсних новоутворень кровотворно! та
Л1мфощно1 тканини i спорщнених захворювань Оцшюеться повнота та 1нформативн1сть
КЛШ1ЧНОГО та бюлопчного матерюлу випадюв, адекватнкггь встановленого Д1агнозу з ви-
користанням М1жнародних критерив дюгностики для кожного захворювання Однак для
заключно! вериф|каци 10% випадкш розглядаються на наступному PIBHI гематолопчно!
експертизи повторно за участю незалежних гематолопв-морфолопв Отриман! результати
двоетапного розгляду випадкш кровотворно! та Л1мфощно1 систем вважаються остаточно
вериф|кованими i ix вносять в БД обласного та державного piBHie ДРУ

Заключения Поетапна вериф|кац1я д!агнозу лейкемп дозволить значно покращати
як!сть статистично! 1нформаци щодо захворюваност! на злояюш новоутворення кровотвор-
HOI та л|мфо!дно1 системи серед УЛНА i 1нших категорм постраждалих, а також створити
основу для реально! оцтки ризик1в лейкемп, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ «УКРЫТИЕ»

Бебешко В Г , Ляшенко Л А , Чупровская Н Ю , Логановский К Н , Сушко В А Я5
ШШ со

Научный центр радиационной медицины АМН Украины, Ки\в ^ш Щ
Международная ассоциация экологической медицины ^= о
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Оценка нарушении здоровья лиц, пострадавших в результате на аварии на ЧАЭС, ^ = о
была в значительной степени затруднена отсутствием объективных данных о его состоя- ^ 5 з
нии перед началом работ по ликвидации последствий ядерной катастрофы ^ Д

На базе Клиники НЦРМ АМН Украины 12 10 2004-30 09 2005 г проведен входной = =

медицинский контроль 2169 работникам для определения допуска к работам на объекте
«Укрытие»(ОУ)

Основным нормативным регламентирующим документом допуска/недопуска к рабо-
там являлся Приказ МЗ Украины №45 от 31 03

По результатам входного медицинского контроля допущены к работам 1143 работни-
ков, не допущены -1026 претендентов, что составило 52,7 и 47,3% соответственно

При выдаче разрешения на работы на ОУ персоналу определялись категории допус-
ка (1-я, 2а, 26, За, 36) Кроме того учитывалась пригодность лиц, прошедших входной
медицинский контроль к работам на высоте ( В+, В-) Категория 1 рекомендована 1 пре-
тенденту, 2-я 347 (30,4%), 3-я - 796 претендентам (69,9%)

Оценка состояния здоровья лиц, прошедших входной медицинский контроль
проводилась с учетом наличия у них острых и хронических заболеваний различных
органов и систем

Структура основных заболеваний персонала, лимитирующих уровень категории до-
пуска и причин не допуска к работам представлена в таблице
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