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Богатирьова Р.В. Атомні опіки людства
(антропосоціоекоцентричний
вимір
атомної
енергії) / Р.В.Богатирьова. – К.: Авіцена, 2013. –
272 с.

Монографія присвячена аналізу ретроспективи та
окресленню перспектив відносин людини й атомної
енергії
крізь
призму
запропонованої
автором
антропосоціоекоцентричної
системи
координат.
Проаналізовано сучасні тенденції
використання
атомної енергії, її вплив на людину та довкілля,
виклики та нові можливості, що з‘являються внаслідок
технологічного вдосконалення…
До монографії
як додатки включено підбірку
документів, що являють собою правовий базис відносин
установ ООН з ядерних питань.

Вінніков В.А. Біомаркери радіаційного
опромінення: короткий огляд. ІІ.
Транскриптоміка // Український
Радіологічний Журнал. – 2012. – №1. – С.7083.

Метою даного циклу оглядів є узагальнення
відомостей про сучасні підходи до оцінки
радіаційно-індукованих ефектів у людини за
допомогою
біомаркерів і представлення тих
методів детекції опромінення, які пройшли
апробацію чи вважаються перспективними у
прикладній радіобіології.

Гончаров С.Ф.
и
др.
Проблемы
проведения йодной профилактики при
аварии на ядерном блоке АЭС //Довкілля та
здоров'я. – 2013. – №1. – С.12-19.

Обговорюються причини відсутності готовності до
проведення за необхідності йодної профілактики
населенню, що перебувають у
небезпечній
близькості до атомних електростанцій в Росії.
Розглянуто рекомендації з цієї проблеми
Всесвітньої організації охорони здоров‘я та
досвід країн Європи, Біларусі та України щодо
державного регулювання питань планування,
організації та проведення йодної профілактики
населення.

Карпан Н.В. Чернобыль. Месть
мирного атома. – К.: ИКК «БалансКлуб», 2006. – 560с.

У книжці дається нове трактування фактів
про
те, хто насправді і з яких причин
ініціював розробку ядерної зброї.
Після скидання
атомних бомб на
Хіросіму,
Нагасакі
та
аварії
на
Чорнобильській АЕС, яка сталася наприкінці
ХХ століття, історію атомної науки і техніки
можна цілком обґрунтовано
назвати
історією перетворення атомної бомби на
„бомбу, що виробляє електрику”. Книжка
містить
красномовні документи, які
показують, що атомна енергетика СРСР,
створена
Міністерством
середнього
машинобудування на
базі „військового
атома”,
зберегла
властиву оборонній
промисловості закритість і підвищений
ризик при експлуатації її технологій, „не
доведених” до мирних стандартів.

Ковальова В.І. Роль спадкових факторів у
розвитку мультифакторіальної патології у дітей,
батьки яких зазнали радіаційного впливу в
дитячому та підлітковому віці внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС //Здоровье ребенка. – 2012.
– № 5. – С. 13-15.

У статті наведені дані клініко-генеалогічного обстеження
дітей, батьки яких зазнали радіаційного впливу в
дитячому та підлітковому віці внаслідок аварії на ЧАЕС.
Встановлено, що 96,2% дітей цієї когорти мають
схильність до мультифакторіальної патології. Показано,
що найбільш поширеним ускладненням гестаційного
періоду була загроза переривання вагітності.

http://www.mif-ua.com/archive/article/32816

Коренев Н.М. Состояние здоровья детей, рожденных
в семьях родителей, облученных вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС/ Н.М.Коренев, Г.А.Бориско,
В.Л.Кашина-Ярмак //Здоровье ребенка.– 2012. – № 6.–
С. 66 – 70.

Представлены данные о состоянии здоровья детей
из семей отцов-ликвидаторов последствий аварии
на ЧАЭС и потомков родителей, облученных в
детском возрасте, по отношению к сверстникам без
радиационного анамнеза…
Цель:
изучить
отдаленные
последствия
радиационной катастрофы в Чернобыле для детского
населения.

http://www.mif-ua.com/archive/article/34736

Кочін І.В. Медицина катастроф / І.В.Кочін,
Г.О.Черняков, П.І.Сидоренко. – К.: Здоров'я, 2008.
– 724 с.

Останні десятиріччя характеризуються збільшенням
кількості катастроф техногенного, природного та
соціально-політичного характеру як в Україні, так і
в
усьому світі. У зв‘язку з цим відповідно до постанови
КМ України було створено Державну службу медицини
катастроф, діяльність якої спрямована на підготовку
медичних працівників з надання невідкладної допомоги в
умовах надзвичайних ситуацій, а також на організацію
роботи формувань і закладів медицини катастроф у цих
складних і вкрай небезпечних умовах.
У книзі викладено норми поведінки та засоби захисту і
виживання людей у надзвичайних ситуаціях, висвітлено
випадки виникнення, розвиток і уражаючі чинники різних
катастроф.

Лисецкий В.А. Интенсивная помощь
пострадавшим во время Чернобыльской
катастрофы: уроки истории / В.А.Лисецкий,
Н.М.Бондарь // Український журнал
екстремальної медицини. – 2011. – № 2. – С. 15
– 21.

Проблема радиационной безопасности особенно важна
сейчас, когда землетрясение и потоп привели к
разрушению АЭС в Японии. Статья посвящена
радиационной безопасности людей, медицинским
аспектам
специализированной
помощи
пострадавшим
от
радиационного облучения.
Проанализирован опыт лечения пострадавших от
облучения в 1986 г. Приведены рекомендации по
лечению для медработников и населения.

Лисецкий В.А. Чернобыльская катастрофа.
Медицинские
аспекты
помощи
при
радиационной аварии / В.А.Лисецкий,
Н.М.Бондарь // Острые и неотложные
состояния в практике врача. – 2013. – № 1. –
С. 85 – 86.

Проблема радиационной безопасности остается
важной,
так
как
атомная
энергетика и
радиоактивные вещества все шире используются
в медицине и технике. Большую опасность может
создать закрытая после аварии ЧАЭС и Киевское
водохранилище,
где в иле осело много
„долгоживущих” радионуклидов.

Медичні
наслідки
аварії
на
Чорнобильській
атомній
електростанції
/ За ред. О.Ф.
Возіанова, В. Г. Бебешка, Д. А.
Базики. – К. : ДІА, 2007. – 814 с.

В монографії підведено підсумки
20річних досліджень медичних наслідків
Чорнобильської катастрофи: дозиметричних,
епідеміологічних,
клінічних,
радіобіологічних. Розглянуто актуальні
проблеми
віддаленого
післяаварійного
періоду.

Проблеми
радіаційної
медицини
та
радіобіології: збірник наукових праць. Вип.
17 / Наук. центр радіаційної медицини АМН
України; гол. ред. Д.А.Базика та ін. – К.: ДІА,
2012. – 463 с.

Звіт про роботу Державної установи
„Національний науковий центр радіаційної
медицини Національної академії медичних
наук” за 2011 рік.

Сорокман
Т.В.
Педіатричні
аспекти
Чорнобильської катастрофи / Т.В.Сорокман,
В.П.Пішак, Т.К.Набухотний. – Чернівці: Прут,
1998. – 252 с.

В монографії викладені особливості та медикобіологічні проблеми аварії на ЧАЕС, проведений
ретельний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури.
В центрі уваги знаходиться стан здоров‘я дітей, які
постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС та
продовжують мешкати на забруднених радіонуклідами
територіях.
Значна увага приділена епідеміології внутрішнього
опромінення та виявленню дозозалежного ефекту на
стан основних радіочутливих систем дитячого
організму.
Спеціальні
розділи
присвячені
морфофункціональному стану ендокринної системи та
гематологічним ефектам радіаційної катастрофи.

Сердюк А.М. Уроки Чернобыля в программе
энергетического
развития
Украины
/
А.М.Сердюк, И.П.Лось, С.Ф.Гончаров и др. //
Довкілля та здоров'я. – 2011. – № 1. – С. 3 –
10.

У роботі автори проаналізували найважливіші
уроки Чорнобильської аварії – провал йодної
профілактики, евакуацію, яка стала відселенням, та
стурбованість усього населення країни за своє
здоров‘я і своїх близьких, що викликані аварією. З
цим пов‘язане негативне ставлення людей до
ядерно-радіаційних технологій.

Хоменко І.М.
Стан
протирадіаційного
захисту
постраждалих
внаслідок
Чорнобильської катастрофи у радіоактивно
забруднених та незабруднених регіонах
//Довкілля та здоров'я. – 2011. – №2. – С.51-55.

Анализ запланированных и проведенных в 20052009 гг. противорадиационных мероприятий на
радиоактивно загрязненных территориях Украины
показал, что из предусмотренных действующим
законодательством
и
Общегосударственной
программой
преодоления
последствий
Чернобыльской катастрофы на 2006 - 2010 годы
мероприятий в Волынской области выполнялась
половина, а в Киевской – 38%. С учетом этого
проводимые
агромелиоративные
и
организационные мероприятия на радиоактивно
загрязненных территориях не в полой мере
способствовали снижению доз
внутреннего
облучения проживающего на них пострадавшего в
результате Чернобыльской катастрофы населения.

Чаплик
В.В.
Медицина
надзвичайних
ситуацій
:
підручник
для
студ.
ВМНЗ IV рівня акредитації / В.В.Чаплик,
П.В.Олійник, С.Т.Омельчук. – Вінниця: Нова
Книга, 2012. – 350 с.: іл., схеми, табл.

У підручнику висвітлено основні положення з
організації медичного забезпечення населення в
умовах
ліквідації
надзвичайних ситуацій
природного, техногенного та соціально-політичного
походження. Розглянуто питання, які стосуються
основних положень міжнародного гуманітарного
права, організації та функціонування Державної
служби медицини катастроф, основних принципів
організації
лікувально-евакуаційного, санітарногігієнічного
і
протиепідемічного забезпечення
населення
в
умовах
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій.

Чернобыль: последствия катастрофы для
человека и природы / А.В.Яблоков,
В.Б.Нестеренко,
А.В.Нестеренко,
Н.Е.Преображенская. – 3-е изд., доп. и
перераб. – К.: Универсариум, 2011. – 589 с.

Наиболее полный в мировой литературе обзор
медицинских, экологических и биологических
исследований по последствиям
Чернобыльской
катастрофы для населения и природы. В части І
рассмотрены географические и экологические
особенности загрязнения территорий, в части ІІ
рассмотрены данные по общей заболеваемости и
смертности,
особенности
встречаемости
заболеваний различных органов и систем на
радиоактивно загрязненных территориях, в части
ІІІ – последствия для природы, и в части IV –
пути минимизации последствий Катастрофы для
пострадавшего населения.

Чернобыльская катастрофа: / Ред. совет:
В.Г.Барьяхтар (гл.ред.) и др. – К.: Наукова
думка, 1995. – 359 с.

Монография „Чернобыльская катастрофа” – труд
ученых и специалистов многих организаций и
учреждений
Украины,
принимавших
непосредственное участие в ликвидации аварии, а
в последующие годы проводивших практические
мероприятия
и
научные
исследования,
направленные на смягчение ее последствий.
В монографии освещены хронология развития
катастрофы и дан анализ эффективности работ по
ее локализации, изложены причины и масштабы
катастрофы, а также дан анализ связанных с ней
экологических
и
социально-экономических
последствий…

