Книжкова виставка:

“Відлуння Чорнобиля – що пожинають українці?”
До дня Чорнобильської трагедії (26.04.1986)

Запрошуємо користувачів ознайомитися з книжковою виставкою.
Оригінали документів можна переглянути у читальному залі відділу
обслуговування ВОНМБ. У разі зацікавленості в матеріалах окремих
статей із зазначених видань, рекомендуємо скористатися сервісом
“Електронна доставка документів” www.vinmedlib.org.ua з метою
одержання повного тексту.
Аварія на ЧАЕС знищила і спотворила 5
млн. життів, а деякі експерти стверджують,
що серйозне опромінення отримали 8,5 млн.
чоловік. Кожний третій з них хворий, і з
кожним роком хворих стає все більше й
більше. novaecologia.org›voecos-2091-1.html
Відлуння біди стихне ще не скоро. Її наслідки
відчують на собі і майбутні покоління.
Чорнобильська трагедія заподіяла багато
лиха Україні, сюди можна віднести й виведені
з сільськогосподарського обігу родючі колись українські землі, і
покинуті міста та села, і величезні кошти, витрачені на
спорудження
“Саркофага”
і
багато
чого
іншого.
Але
найдошкульнішого удару аварія завдала по здоров’ю українців, що
не можна оцінити в грошовому еквіваленті, це стосується не тільки
наших сучасників, але й багатьох (може й багатьох десятків)
прийдешніх поколінь…. В структурі захворюваності провідне місце
займають хвороби органів дихання, травлення, нервової системи,
хвороби крові і системи кровообігу, вроджені аномалії, злоякісні
новоутворення. При цьому слід відмітити, що захворюваність
злоякісними новоутвореннями, вродженими аномаліями, хворобами
крові і системи кровообігу перевищує відповідні показники в цілому
по Україні.
ukrhistory.com.ua›referaty/1305.html

Особливої уваги сьогодні потребує здоров’я
дітей
та
підлітків,
народжених
від
постраждалих осіб — учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та
евакуйованих. За даними лікарів, частка
здорових неповнолітніх з кожним роком
зменшується…. До того ж, збільшується
кількість
осіб
з
хронічними
захворюваннями: в основному, це хвороби органів травлення,
нервової системи, органів кровообігу.
day.kyiv.ua›Cуспільство›…-i-vidlunnya-chornobylya
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