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Аварт на ЧАЕС призвела до радюактивного опромшення мешканцш 12 областей
Украши Рад1ац|йному контролю гпдлягае бтьш як 3 млн населения У тсляавартн! роки
проводяться масов! вимфи ршнш внутриинього опром1нення населения, що постраждало
В1д аварп на ЧАЕС, лнильниками випромтювання людини (ЛВЛ)

В Науковому центр| рад1ац|йно1 медицини (НЦРМ) АМН Украши створена i функцю-
нуе дворшнева система монггорингу Перший ршень призначений для поточного масового
скриншгу населения РЗТ та пацкнлв радюцшного реестру НЦРМ (Л1кв1датор1в, пересе-
ленц!в з 30-км зони ЧАЕС, мешканцш РЗТ) Другий ршень призначений для поглибленого
монггорингу критичних труп населения за допомогою експертного ЛВЛ, який мае високу
чутливюъ та уыверсальысть по вщношенню до видш випромтювання радюнуклщш Для
проведения масового монггорингу використовуеться стацюнарний комплекс ЛВЛ та пере-
сувн! ЛВЛ На 6a3i ЛВЛ типу «Скриннер» (виробництво IHEKO, м Кит) стащонарного та
мобтьного типу створена державна мережа ЛВЛ (57 приладю у 12 областях), що вико-
нують роботи по визначенню доз внутришього опромшення населения РЗТ за програмою
«Дозиметрична паспортизацш НП Украши» Спец1ал1стами НЦРМ здмснюеться методичний
супровщ цих робг, кал1брування ЛВЛ та зв1рка фантомами НЦРМ для едносп BHMIPIB, a
також зб|р, обробка та вериф|кацт результата BHMIPIB

За перюд з 1986 року база даних НЦРМ щодо доз внутриинього опром!нення вщ рад|-
оцезто нараховуе близько 900 тисяч BHMIPIB, З НИХ близько 300 тисяч вим1ри Д1тей

Результати вим1рювання вмкту радюцезно в органам! жителт, отриман! за шсля-
авар|йний перюд свщчать, що динамжа доз внутриинього опромшення дуже нестабтьна
Значения доз змшювались у допазож 0,01 - 2,0 мЗв piK ' при логнормальному характер!
розподшу При цьому, встановлений НРБУ-97 niMiT pNHoi дози опромшення для населения
становить 1 мЗв piK 1 Протягом усього перюду спостереження 1988 - 2005 рр реестру-
ються висою i майже незм!НН1 з часом PIBHI опром!нення у Ртненсьюй обласп за рахунок
аномально високого переходу радюцезт у продукти харчування Так, у 2005 роц| у на-
селених пунктах с Вяжиця, с Дроздинь, с Старе Село, с Сльно Рокитн!вського району до
20% мешканц!в мають дози внутриинього опром!нення так1, що перевищують 1 мЗв piK '
Переважна ктьюсть обстежених - дай

До 1992 року завдяки проведению профтактичних заходш практично у вах райо-
нах Украши зареестровано систематичне зниження вмкту шкорпорованого радюцез1ю (до
35% на piK) У 1992 роц| вщмтаеться його piCT на 30 - 80% щорнно, що обумовлено
практичним згортанням контрзаходш щодо профтактики внутришього опромшення вна-
слщок економнного спаду у краш1, i, як наслщок, вживаниям населениям М1сцевих про-
дукпв харчування У 1995 - 2000 рр дози внутриинього опромшення у деяких населених
пунктах перевищили значения доз у перил роки авари В останы роки вщмнаеться певне
зниження i стабт1зац1я доз внутриинього опромшення вщ радюцезш практично у вах
репонах Однак, не слщ забувати, що ця стабтвацт вщбуваеться на ршнях, характерних
для 1987-1988 рр

Особливу увагу привертають населен! пункти з аномально високими дозами вну-
тршнього опромшення (тобто TI НП, де дози внутршнього опромшення значно вищ| вщ
оч!куваних, розрахункових) Таю як с Рапвка, с Червона 3)рка Полюького району Ки-
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тсько! обласп, с Мопйки, с Христишвка Народицького району Житомирсько! обласп
Обстеження, проведен! у цьому роц| показали, що близько 10% мешканцш с Рапвка i
3 % мешканцт с Мопйки з ycix обстежених мають дози внутришього опром!нення, що
перевищують 1мЗв piK ', причому Д1тей з них вщповщно 5% i 3% У 2001 poqi у с. Рапвка
виявлено ам'ю з рнними дозами внутриинього опромшення 8,6 мЗв - батько (1969 р
нар ), 12,8 мЗв-мати (1979 р нар ), 11,9 мЗв-дитина (1999 р нар) У початков! роки
авари дози внутртлнього опромшення у дорослих перевищували дитяч! у 1,2 - 1,8 рази
Це пояснювалось бтьш вимогливим вщношенням до дитячого рацюну На даному етат
аварм зареестровано вщсутнюъ рзниц! (у межах похибки вим1рювання) як середин так i
медтнних значень доз внутриинього опромшення у Д1тей i дорослих у обстежених насе-
лених пунктах, що свщчить про звикання населениям до умов проживания на радюцшно
забруднених територжх та нехтування рад1ац|йно-ппен1чними правилами

Таке становище потребуе штенсивного проведения профтактичних заходт, спря-
мованих на зниження доз внутришього опромшення, у першу чергу звичайно, забезпе-
чення спроможносп населения (при особливт уваз! до дней) користуватися привозними
«чистими» продуктами харчування, а також проведения шформац|йного забезпечення на-
селения щодо правил рад1ащйно1 ппени, особливостей харчування мешканщв рад1ац|йно
забруднених територт

В OCHOBHI РЕЗУЛЬТАТИ I ЗАДАЧ1
§ В ЕП1ДЕМЮЛОПЧНОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я
§ Щ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО 3 м. ПРИПЯТ1
2 Я Т А 30-КМ ЗОНИ ЧОРНОБИЛЬСЬКО1 ATOMHOI ЕЛЕКТРОСТАНЦП
о ^ Д
§ ^ g Пирогова О Я , Бузунов В О

I H 1нститут рад1ац1Йн<Э1 ппени та епщемюлоги НЦРМ АМН Украми, м Кит

За даними Державного реестру Украши оаб, як1 постраждали внаслщок Чорнобиль-
;ько1 катастрофи, в когорт! дорослого евакуйованого населения дослщжено стан здоров'я
(непухлинну захворюванюъ, швал1дн1сть, смертнкггь) в шсляевакуацмному перюд| (1988-
2003 рр ) Обстежено 45,5 тис. oci6 BIKOM 15 роюв i старше (на час обстеження), з яких
42% - чолов1ки, 58% - жшки Стан здоров'я вивчали в залежносп вщ стат! та вжу, порш-
нювали з В1ДПОВЩНИМИ показниками дорослого населения Украши за Т1Ж роки Визничали
залежысть формування захворюваносп вщ впливу зовниинього опромшення всього тта
та опромшення щитовидно! залози Результати ешдемюлопчних дослщжень св!дчать про
негативн! тенденцн 3MIH здоров'я дорослого евакуйованого населения в тсляевакуацм-
ному перюд! 3 1988 по 2003 рр спостер!галось зменшення юлькосп здорових оаб (з 68
до 21%) та збтьшення - з хроннною непухлинною патолопею (з 31 до 78%), зростання
поширеносп хвороб (з 631,5 до 3246,5%о) i р!вня вперше виявлено! патологи (з 377,4 до
1310,8%о), достов1рне перевищення з 1991-1992 рр популяц|йних показниюв Вдинамщ!
1988-2003 рр виявлено в!ропдно вищий ршень захворюваносп в когорт! евакуйованих,
як! проживають шсля евакуаци на радюактивно забруднених територ1ях пор!вняно з ева-
куйованими - мешканцями умовно чистих територ|й, та серед евакуйованих з м Прип'ят!
Встановлено статистично значущу залежнкть формування окремих клаав i нозолопчних
форм непухлинних хвороб вщ дози зовышнього опром!нення всього тта (що перевищу-
ють 0,05 Гр) та дози опромшення щитовидно! залози (вище 0,3 Гр)

1нвалщн1сть серед евакуйованих зросла з 4,6 (1988 р ) до 103,4%о (2002 р ) Вищ|
показники зареестровано серед оаб, швалшнюъ яких пов'язана з впливом чинникш ава-
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