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ХСН, тобто це дає реальний шанс на основі використання даних груп препаратів реально 

подовжити життя пацієнтів в сучасних реаліях. 

 

 

ГОСПІТАЛЬНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ХВОРИХ, 

АСОЦІЙОВАНИХ З НАСЛІДКАМИ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС 

Лаба В.В., Коболєва А.Є. 

Сумський державний університет, кафедра внутрішньої медицини  післядипломної 

освіти  

Медико-соціальні наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС набувають особливого 

змісту внаслідок прояснення масштабів і сутності процесів радіаційної патології. Різні 

категорії населення мають різні особливості ураження. Ті, хто проживав і був відселений, 

або проживає на забруднених територіях, відчули на собі вплив хронічної дії радіації, а які 

отримали такі ж самі дози опромінення за короткий проміжок часу, як задіяні до ліквідації 

наслідків катастрофи, – отримали масивний вплив негативного чинника. 

Матеріали і методи дослідження. Зроблено аналіз 1197 карт хворих, що лікувались в 

терапевтичному відділенні обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту 

населення. Досліджено відповідність обстеження і лікування згідно вітчизняних стандартів. 

Проаналізовано результати проведеного перебування пацієнтів в стаціонарі. 

Результати дослідження та їх обговорення. Протягом досліджуваного 2015 року в 

терапевтичному відділенні проліковано 1206 пацієнтів, з них чоловіків – 69,7%, жінок – 

30,3%. Чорнобильський контингент склав 67,08% хворих, з них – інвалідів – 30,7%. 

Переважали ліквідатори – 52,1%, відселені – 13,3%, решта – евакуйовані – 1,2%. Серед 

пролікованих – працездатних – 47,9%, пенсіонерів – 52,1%. Перше місце склав клас хвороб 

системи кровообігу – 57%, з них: ішемічна хвороба серця – 42,7%, стенокардія – 17,6%. На 

другому місці за частотою госпіталізації були пацієнти з хворобами органів травлення – 

18,1%, на третьому – хвороби органів дихання – 9% і на останньому – ендокринні 

захворювання – 4,1%. З покращенням виписано – 96,2% пацієнтів, з одужанням – 1,8%, без 

змін – 1,4%, переведено в інші стаціонари – 0,4%. Летальність склала – 0,67%. Пацієнти 

отримували необхідне обстеження і лікування згідно вітчизняних стандартів. Пропускна 

здатність ліжка склала 101,5%, середнє число зайнятості ліжка – 345, середня тривалість 

перебування на ліжку – 14,3 дня, середній оберт ліжка 24,1 дня. 

Висновок. У осіб чорнобильського контингенту найпоширеною є серцево-судинна 

патологія, в меншій мірі – хвороби інших класів, що є наслідком різних видів негативного 

впливу іонізуючої радіації і стресового чиннику.  

 

 

СТРУКТУРА СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО 

КОНТИНГЕНТУ КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Лаба В.В., Побивайло А. С. 

Сумський державний університет, кафедра внутрішньої медицини післядипломної 

освіти  

Атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС) та гіпертонічна хвороба (ГХ) – це хвороби 

століття, які домінують у структурі захворюваності і смертності, маючи велике соціальне і 

клінічне значення. Серед усіх причин смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК) до 

70% припадає на ІХС. Виходячи з наведеного, та зважаючи на 30-річний 

післячорнобильський період, а також враховуючи коморбідність патології у осіб старше 50 

років, особливо чоловічої статі, являє певний інтерес аналіз госпіталізованих хворих з 

високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком. 

 Метою дослідження було вивчення структури хворих, що перебували на курації 

протягом 2015 року, а також аналіз середньої тривалості перебування на ліжку, летальності 

та ін. 

 Матеріали і методи дослідження. Проаналізовано 151 історію стаціонарних хворих 

кардіологічного відділення обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту 
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населення (19% від всіх), що перебували на лікуванні. Всі пацієнти були чоловічої статі в 

віці 54-68 рр. 

 Результати дослідження та їх обговорення. Серед пацієнтів переважаючою була 

категорія з ІХС, стабільною стенокардією і супутньою ГХ – 58 (38,4%). Другою за частотою 

була група хворих з ІХС, кардіосклерозом атеросклеротичним і супутньою ГХ – 46 (30,46%). 

Наступною була частка хворих з атеросклеротичною хворою серця – 20 (13,24%), близькою 

до неї була група пацієнтів з іншими формами стенокардії – 19 (12,58%). Пацієнти з ГХ і 

переважаючим ураженням серця без хронічної серцевої недостатності склали всього 5 

(3,31%). По 1 пацієнту (0,66%) було госпіталізовано з дилятаційною кардіоміопатією, 

ревматичною хворобою аортального клапану і іншими хворобами аортального клапану. Всі 

пацієнти отримували стандартне лікування згідно вітчизняних клінічних протоколів і 

рекомендацій. Усереднений показник перебування на ліжку склав 11,1 ліжко/дня, що нижче 

середнього значення по відділенню на 2,1 дня. Померлих пацієнтів не реєструвалось. 

 Висновки. Основними нозологіями, що формують зайнятість спеціалізованого 

загальнокардіологічного ліжка у постчорнобильського контингенту є ІХС в формі 

стенокардії і атеросклеротичного кардіосклерозу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

що складає 87,1%. Отримані результати відповідають загальним тенденціям клініко-

соціального значення.   

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПОШИРЕННЯ ТЮТЮНОПАЛІННЯ, 

ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН СЕРЕД МОЛОДІ М. 

ВІННИЦЯ 

Лагно Є.С. 

Науковий керівник: доцент, кандидат медичних наук Вільцанюк О.О. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини 

Актуальність: В Україні щорічно від наркоманії, алкогольної залежності та куріння і 

пов'язаних з ними хвороб помирає до 120 тисяч осіб. Більше 15% населення України 

страждає від алкоголізму, щорічно помирає 40 тис. людей.  

Мета: провести дослідження поширеності шкідливих звичок серед студентів вищих 

навчальних закладів м. Вінниці. 

Об’єкти та методи: Об'єктом дослідження виступили 150 студентів вищих навчальних 

закладів м. Вінниці. Із цих 150 студентів було 68 чоловіків (45,3%) та 82 дівчини (54,7%). В 

анкетуванні взяли участь студенти віком від 16 до 28р. Для збору даних була використана 

анкета для анонімного опитування, що складається з 25 питань.  

Результати дослідження: Згідно з дослідженням 100% респондентів пробували 

алкоголь. Слід зазначити, що частіше вживають алкоголь студенти 1 та 5-го курсу. 

Згідно з отриманими даними курити не пробував 61 респондент (40,6%). Із 89 опитаних 

студентів, що палять 49 чоловіків (72,5%) та 40 жінок (48,8%). Студенти, які палять 

нерегулярно, в середньому викурюють 12,2 сигарети в місяць, які палять щодня  – 10,6. 55 із 

150 підтвердили вживання наркотиків із них 31 чоловік (56,4%) та 24 жінки (43,6%). В 

цілому, коли-небудь пробували наркотики 36,7% опитаних, хоча 11,5% з них мали 

пропозиції спробувати повторно. На питання "Чи є у вас знайомі, які вживають наркотики?" 

позитивно відповіли 27,2% студентів. 

Висновки. Враховуючи отримані данні про невтішну статистику шкідливих звичок 

студентів вищих навчальних закладів м. Вінниці,  з метою профілактики розвитку шкідливих 

звичок та їх ускладнень серед студентства і формування здорової нації необхідно 

популяризувати установку на здоровий спосіб життя серед учнівської молоді. 

 

 


