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...На фасаді Інституту онкології у Києві можна побачити зворушливе мозаї-
чне панно: лікарі виривають людські души з смертельних обійм ракоподібного
монстра. У тій безперервній боротьбі за Життя знайшли своє гідне місце і
військові медики органів безпеки України.
Незабаром Україна буде відмічати сумну і трагічну в її історії дату, яка

змінила долю багатьох мільйонів людей. З карти України зникли раніше квітучі
міста та села. За 15 післяаварійних років з’явилося безліч наукових і популярних
публікацій, присвячених медичним наслідкам Чорнобильської аварії. Аналіз
цих робіт виявляє вельми цікаві тенденції. З одного боку, переважна більшість
авторів стверджує про «світового значення жахливу катастрофу», «загрозу
генофонду народів Росії, Білорусії та України», «ядерну катастрофу, яка загро-
жує Європі», «катастрофу, внаслідок якої вимирають народи» тощо. З іншого
боку, багато авторів, розмірковуючи про її причини та наслідки, висувають на
перший план вплив радіофобії, многофакторного стресу і обходять питання
радіаційного впливу на осіб, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. У зв’язку з
цим надзвичайно актуальним є з’ясування ролі малих радіаційних уражень у
формуванні постчорнобильскої патології, оскільки і сьогодні переважна
більшість осіб, потерпілих внаслідок аварії, продовжує зазнавати променевого
впливу.
Унікальність радіоекологічної ситуації на більшості території України та

Білорусі, ряду областей Російської Федерації, що склалася після аварії на
Чорнобильській АЕС, полягає в тому, що крім зовнішнього опромінення осо-
би, що брали участь у ліквідації наслідків аварії, і населення названих вище
регіонів зазнали хронічного внутрішнього опромінення радіонуклідами (РН),
які було викинуто у зовнішнє середовище із зруйнованого реактора. Вони і
сьогодні потрапляють до людського організму через шлунково-кишковий
тракт з продуктами харчування та водою.
Чорнобильська катастрофа застала практично всіх медичних працівників
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колишнього СРСР недостатньо підготовленими з питань лікування променевих
уражень. Не було відповідної апаратури для здійснення дозиметричного контро-
лю, ефективних препаратів для лікування уражень та виведення радіонуклідів.
Незважаючи на масштабні наслідки ядерної аварії на Південному Уралі в 1957 р.,
так і не було розроблено чіткої системи забезпечення ядерної безпеки населення.
Інформація обмежувалась відомостями з питань клініки, діагностики і прин-
ципів лікування променевої хвороби. Мінатоменерго та радіаційні центри
переконували співгромадян в абсолютній безпеці атомної енергії.
За таких умов спеціалісти Військово-медичного управління КДБ УССР з

1979 р. розпочинали роботу з медичного обслуговування осіб, що працюва-
ли у зоні вірогідного радіаційного впливу, а з 26 квітня 1986 року ця пробле-
ма стала невід’ємною частиною їх діяльності.
Вже з перших днів необхідно було розробити рекомендації про правила

поведінки людини в умовах тривалого надходження в організм радіонуклідів,
здійснити відбір співробітників для направлення в зону ЧАЕС, організувати
їх систематичне обстеження і проведення профілактичних та лікувальних
заходів зі своєчасною відправкою хворих з гострими променевими пошкод-
женнями в спеціалізовані медичні установи країни. Крім того, організувати
дозиметричний контроль в зоні ЧАЕС і на об’єктах КДБ, підготувати персо-
нал ВМС КДБ УРСР з питань діагностики, лікування, профілактики промене-
вих уражень. Основне завдання медичного персоналу було гранично ясне —
зберегти життя і здоров’я співробітників, які з перших годин після аварії зна-
ходилися в центрі подій.
Медичне забезпечення оперативної групи в м. Чорнобилі і 30-кілометровій

зоні здійснювалося шляхом виїзду лікарських бригад і лікарів-лаборантів кожні
4–5 днів. Серед перших фахівців у лікарських бригадах працювали: А.Бутен-
ко, С.Нечаєв, В.Пентюхов, Є.Дмитренко, Є.Іванов, О.Курілін, В.Іваненко,
М.Білик, Т.Бондаренко, Л.Жуковська, О.Чемеріс, Л.Шаповалова.
З метою детоксикації організму і виведення радіонуклідів у нашій клініці,

спільно з фахівцями Інституту проблем онкології та Інституту загальної і не-
органічної хімії АН України, вперше в світовій клінічній практиці були за-
стосовані ентеро- та гемосорбенти в поєднанні з внутрішньовенним лазерним
опроміненням крові.
У перші дні застосування ентеросорбентів не було впевненості в тому, що

вони здатні ефективно виводити радіонукліди. Але попередній шестирічний
особистий досвід застосування цих методів при інших захворюваннях фахів-
цями ВМС показував їх високу ефективність. Широкому їх застосуванню в
практиці передували також експериментальні роботи українських вчених. На
початку 80-х років експериментом на тваринах група київських вчених довела
високу ефективність цього методу у лікуванні гострої променевої хвороби.
Враховуючи ці дані, співробітникам КДБ України, які працювали в 30-кіло-

метровій зоні, та жителям Києва й Київської області призначалися 10-денні
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профілактичні курси лікування ентеросорбентами, а, при необхідності, в умо-
вах госпіталю проводилось очищення крові за допомогою гемосорбції.
Профілактичний прийом ентеросорбентів давав можливість знижувати су-

марну активність ізотопів у крові в 6–8,5 разів. Крім того, ентеросорбенти
виявились ефективним засобом корекції порушень імунного статусу, що сут-
тєво впливало на підвищення захисних сил організму.
Разом з лікарями ВМС над цією проблемою працювали і фахівці Інститу-

ту загальної і органічної хімії АН УРСР, Інституту фізичної хімії АН УРСР,
Інституту матеріалознавства АН УРСР та інші вчені і практики.
Обстеження понад 2-х тисяч осіб на базі госпіталю і поліклініки ВМС

КДБ та Військово-медичного управління СБ України, які продовжуються і
зараз, довели високу ефективність сорбційних методів. На фоні сорбційної
терапії практично жоден із співробітників не хворів на променеву хворобу,
значно рідше траплялись важкі ускладнення після перебування в зоні аварії.
Сорбенти і сьогодні застосовуються для профілактики променевих уражень
у співробітників, що працюють в Чорнобильській зоні.
Незважаючи на доведену високу ефективність сорбентів у лікуванні

наслідків, спричинених впливом іонізуючої радіації, вони досить довго не
визнавались керівниками офіційних медичних установ. Фахівцям ВМС
довелося витримати чотирьохрічний опір, поки метод отримав визнання.
Ще в 1987 році Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) СРСР, уряду країни
було направлено науково-медичний звіт, в якому обгрунтовувалась не-
обхідність застосування цього методу для врятування життя і здоров’я лю-
дей. Заздалегідь ця інформація обговорювалася республіканською Акаде-
мією наук. Крім того, мною разом з колегами було підготовано ділову записку
на адресу уряду УРСР та Верховної Ради СРСР з проханням включити
пропозиції ВМС КДБ України до загальної доповіді уряду СРСР. Зокрема,
нами пропонувалось:

— створити у Києві єдиний Центр з лікування хвороб, які спричинені
радіонуклідами або екзогенними хімічними ураженнями. Такий Центр мав
би включити у себе сучасно обладнаний стаціонар, діагностичний центр, полі-
клінічне відділення, науково-дослідний комплекс;

— налагодити промисловий випуск сорбентів;
— інтенсифікувати наукові дослідження з моделювання можливостей сор-

бентів по відношенню до радіонуклідів, пестицидів, солей важких металів.
Важливим було й придбання сучасної діагностичної апаратури.
Однак МОЗ СРСР, інститут біофізики, союзна Академія наук метод відхи-

лили.
Разом з тим, в доповідній записці голови підкомітету промислової екології

Верховної ради СРСР Челишева на ім’я Голови КДБ Крючкова говорилось:
«Маю честь повідомити Вас, що перш за все Військово-медична служба

КДБ УРСР зуміла консолідувати найбільш видатні досягнення сучасної на-
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уки та практики, а також провела надзвичайно важливу дослідницьку роботу,
що дало можливість створити принципово новий напрямок у радіаційній ме-
дицині».
Знаменно, що тільки в 1990 році на Всесоюзній нараді з медикопсихоло-

гічних наслідків аварії на ЧАЕС Інститут біофізики АН СРСР приніс офіційні
вибачення за «неувагу» до цих розробок. В опублікованому в 1994 році ог-
ляді «Средства профилактики и раннего лечения радиационного поражения»
директор Медичного радіологічного наукового центру РАМН А.Ф.Циб виді-
лив ендо- і гемосорбцію в окрему групу заходів, як метод ранньої детокси-
кації та неселективної адсорбції радіонуклідів.
Тепер, коли ефективність сорбційних методів лікування і профілактики

променевих уражень загальновизнана, необхідно далі розширяти і посилю-
вати практичну допомогу населенню.
Оскільки спектр і концентрація радіонуклідів в організмі людини знач-

ною мірою визначають медико-біологічні наслідки променевого впливу, особ-
ливу увагу необхідно приділяти радіометричному контролю біологічних се-
редовищ. Ще в травні 1986 р. нами разом з фахівцями Інституту ядерних
досліджень АН України проводились довгострокові радіометричні дослід-
ження (венозної крові, крові з пуповини, молока матері, панкреатичного соку,
кишкового вмісту і інше). Ці дослідження є унікальними з врахуванням того,
що інші дослідники почали аналогічні спостереження лише у липні 1986 року.
Вже початкові результати свідчили про те, що в перші дні і місяці після аварії
істотний внесок в променеве навантаження давав не тільки радіоактивний
йод, але і 12 інших короткоіснуючих радіонуклідів. При розрахунку доз внут-
рішнього опромінення бралися до уваги тільки зміст радіоізотопів йоду і це-
зію. Адже були ще барій, лантан, цирконій... Ці радіонукліди, незважаючи на
малий період напіврозпаду, належать до високотоксичних. При розпаді вони
дають високоенергетичні частки і створюють високі дози опромінення.
Крім важливого наукового значення, такі дослідження дали підставу зро-

бити висновок про необхідність перегляду «офіційних» доз опромінення по-
страждалих. На підставі отриманих даних на рівні Ради Міністрів СРСР стало
питання про перерахунок доз опромінення.
Завдяки спостереженням у ранньому періоді після аварії 1986 р. було вста-

новлено, що променевий вплив викликав розвиток ряду клінічних синдромів
і захворювань у 82% ліквідаторів.
Зараз під наглядом поліклініки ВМУ знаходиться близько 2000 учас-

ників ліквідації аварії на ЧАЕС та постраждалих від Чорнобильської катаст-
рофи.
На нашу думку, для збереження здоров’я та життя потерпілих від Чорно-

бильської катастрофи важливе значення має створення досконалої системи
допомоги потерпілим. Нами проведений комплекс заходів щодо покращання
її організації. Система лікувально-реабілітаційних заходів, які застосовуються
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у Військово-медичному управлінні (ВМУ), передбачає три етапи: поліклінічний,
одним з важливих елементів якого є диспансеризація із збільшеним об’ємом
методик обстеження, стаціонарний і санаторно-курортний, з переважним ви-
користанням питних курортів. Впровадження такого підходу дає змогу підтри-
мувати здоров’я ліквідаторів та покращувати якість їх життя. Поряд з традицій-
ними методами лікування застосовуються гомеопатичні засоби,
іглорефлексотерапія.
Завдяки поєднанню науки і практичної медицини ВМУ трансформувалось

в клінічну установу з сучасним діагностичним обладнанням та передовими
методиками лікування, які дозволяють вирішувати досить складні питання
широкого спектру захворювань.
Фактично, навколо чорнобильської проблеми сформувався колектив ен-

тузіастів-однодумців, а наукова робота стала складовою частиною діяльності
ВМУ. Проведення наукових досліджень, узагальнення їх результатів розши-
рюють і поглиблюють фахові знання, вдосконалюють професійну майстер-
ність колективу, поліпшують якість медичної допомоги. За цей період опуб-
ліковано понад 500 наукових робіт, видано 4 монографії, 7 методичних
рекомендацій та інформаційних листів, отримано 31 авторське свідоцтво на
винаходи і раціоналізаторські пропозиції, більшість з яких належать до Чор-
нобильської проблеми.
У Військово-медичному управлінні створено електронний банк обліку

співробітників-чорнобильців, що мешкають на всій території України. Для
науково-практичного узагальнення досвіду роботи з постраждалими функ-
ціонує відділ з вивчення медико-біологічних наслідків аварії на ЧАЕС.
Колектив ВМУ упродовж п’ятнадцяти років проводить моніторинг оцін-

ки стану здоров’я чорнобильців, розробляє нові підходи до їхнього лікуван-
ня, реабілітації та профілактики.
Чорнобильська катастрофа була, є та, на жаль, ще багато років буде у полі

пильної уваги медичної громадськості. Актуальною ця проблема залишить-
ся і для військових медиків Служби безпеки України.


