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Було встановлено, що в осіб, які зазнали впливу малих доз радіаційного опромінення, розвивається 

синдром дисрегуляції, що характеризується первинним формуванням функціональних відхилень на рівні 

багатьох фізіологічних систем організму, розвитком донозологічних станів з переходом в подальшому до 

конкретної клінічної патології. У постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС спостерігається не тільки 

зростання рівню захворюваності, але відмічається більш тяжкий перебіг хвороб з формуванням синдрому 

взаємного обтяження. 

Станом на 01.01.20011 року на обліку лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я в 

Сумській області знаходиться 14984 постраждалих внаслідок Чорнобильскої катастрофи, з яких 49,7% - 

ліквідатори; 18,6% - діти, що народилися від опромінених батьків І-ІІІ категорії. За 2010 р. профілактично 

оглянуті 99,5% постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, що на рівні минулого року, з них 99,4% - дорослих, 

100,0% - дітей. З числа оглянутих визнано здоровими 4,6% дорослих, що не відризняється від показника 

2009 р. та є вищим на 9,3% ніж по Україні. Серед дітей визнано здоровими 22,4%, що є на рівні минулого 

року, та нижчим на 12,0% ніж в Україні. 

За 2010 р. амбулаторно оздоровлено 99,9% дорослих та 98,4% дітей, що на 9,6% і на 7,9% відповідно 

більше, ніж по Україні. Стаціонарне лікування отримали 47,1% дорослих, що на 2,7% більше ніж в 2009 р. 

Загальна захворюваність серед дорослого населення постраждалих області 40834,09 на 10 тис. нас. 

(40776,28 на 10 тис. нас. в 2009р.), тобто  на рівні минулого року, але перевищує поширеність захворювань 

серед населення загальної популяції області та серед постраждалих України в 1,7 рази. 

В 2010 р. вперше визнано інвалідами 78 чоловік, що на 6,0% менше ніж в минулому році. Серед осіб 

визнаних інвалідами 93,6% - ліквідатори, 61,5% мають ІІІ групу інвалідності. В структурі інвалідізуючої 

патології перше місце займають хвороби нервової системи (38,5%), друге – хвороби системи кровообігу 

(34,6%), третє – онкологічні захворювання (22,0%). 

За минулий рік померло 214 чоловіка – 175,51 на 10 тис. нас., що на 2,1 на 10 тис. нас. менше ніж торік 

і на 39,19 на 10 тис. нас. нижче ніж в Україні. В структурі смертності переважають хвороби кровообігу 

(55,1%), злоякісні захворювання (21,5%), травми (10,3%), хвороби органів травлення (4,2%). 

Таким чином, спостерігається зростання захворюваності серед постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС. Аналіз результатів цільової диспансеризації демонструє погіршення стану здоров’я цієї категорії 

хворих. Отже постраждалі області потребують реабілітаційних заходів з метою забезпечення належного 

рівня медичного обслуговування згідно затверджених протоколів.  

 


