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S
tate Institution «National Research Center for

Radiation Medicine of the National Academy

of Medical Sciences of Ukraine»  is the main insti�

tution in Ukraine in the issues of medical problems

of the Chornobyl accident, radiation medicine,

radiobiology, radiation hygiene, and radiation epi�

demiology. NRCRM collaborates with the WHO

network of medical preparedness and assistance in

radiological accidents. NRCRM also serves as a

training base for students of the Bogomolets Na�

tional Medical University. 

Two specialized scientific councils for the

defense of doctoral and candidate’s dissertations

on the specialties «Radiobiology» and «Genetics»

were functioning on the basis of the NRCRM dur�

ing 2020, as well as the problem commissions of

the Ministry of Health and Science of Ukraine

«Radiation Medicine», «Hematology and Trans�

fusiology».

In 2020 there were 28 research projects carried

out at the NRCRM (14 of basic and 14 of the

applied research) using the NAMS budget funds.

Execution of research works in the NSCRM

units was carried out in accordance with the

approved scientific and technical tasks and calen�

dar plans for 2020. The plan of scientific activity of

the NSCRM in 2020 is fully implemented, at the

appropriate theoretical and practical level.

RESULTS OF BASIC 
RESEARCH
Manifestations of genome instability in participants

of the Chornobyl NPP accident consequences liqui�

dation (ChNPP ACL) and cancer patients by rela�

tive telomere length, distribution of lymphocytes by

cell cycle phases, expression of histone γ�H2AH and

Cyclin D1 protein were established. Relationships

between quantitative indicators of radiation�induced

genome instability with expression of genes associat�

ed with ATM/CHEK2/P53/PUMA cascade involved

in regulation of inflammatory processes (TNF,

IFNG), telomere length (TERF1, TERF2, TERT),

apoptosis (BCL2, HNRNPA1), antioxidant protec�

tion (GSTT1) and cancer transformation (TP53,

EGFR, VEGF) in ChNPP ACL participants were

determined. Markers of genome instability in the

remote period after irradiation and early diagnosis of

cancer transformation were determined.

Priority groups of patients with plasma cell

myeloma (PCM) have been formed to study poly�

morphic variants of cytokine genes and genes of

Д
ержавна установа «Національний науковий

центр радіаційної медицини Національної ака�

демії медичних наук України» (ННЦРМ) є головною

установою в Україні з медичних проблем Чорно�

бильської катастрофи, радіаційної медицини,

радіобіології та з питань радіаційної гігієни, радіа�

ційної епідеміології, центром, який співпрацює з

ВООЗ в мережі медичної готовності та допомоги при

радіаційних аваріях, учбовою базою для студентів

Національного медичного університету ім. О.О. Бо�

гомольця.

У 2020 р. на базі ННЦРМ функціонували дві

спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та

кандидатських дисертацій за спеціальностями «Ра�

діобіологія» та «Генетика», а також проблемні комісії

МОЗ і НАМН України «Радіаційна медицина», «Ге�

матологія і трансфузіологія».

У 2020 р. виконувалось 28 науково�дослідних робіт,

що фінансувалися НАМН України з державного

бюджету (фундаментальних – 14, прикладних – 14).

У 2020 р. завершені 6 НДР (фундаментальних – 4,

прикладних – 2).

Виконання НДР в підрозділах ННЦРМ здійснюва�

лося згідно із затвердженими науково�технічними

завданнями та календарними планами на 2020 рік.

План наукової діяльності ННЦРМ у 2020 році вико�

наний повністю, на належному теоретичному та

практичному рівні.

РЕЗУЛЬТАТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Встановлено прояви нестабільності геному в учас�

ників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на ЧАЕС та

осіб з онкологічною патологією за відносною довжи�

ною теломер, розподілом лімфоцитів за фазами

клітинного циклу, експресією гістону γ�Н2АХ та

білка Cyclin D1. Визначено зв’язки між кількісними

показниками радіаційно�індукованої нестабільності

геному з експресією генів, асоційованих з

ATM/CHEK2/P53/PUMA каскадом, які беруть участь

в регуляції запальних процесів (TNF, IFNG), довжи�

ни теломер (TERF1, TERF2, TERT), апоптозу (BCL2,

HNRNPA1), антиоксидантного захисту (GSTT1) та

онкологічної трансформації (TP53, EGFR, VEGF) в

учасників ЛНА на ЧАЕС. Визначено маркери нес�

табільності геному у віддаленому періоді після оп�

ромінення та ранньої діагностики онкологічної

трансформації.

Сформовано пріоритетні групи хворих на плаз�

моклітинну мієлому (ПКМ) для вивчення полі�

морфних варіантів генів цитокінів і генів головного
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the main histocompatibility complex. A significant

decrease in the frequency of the IL�10�1082 /�819/

�592 GCC haplotype as a producer with a high level

of secretion of the anti�inflammatory cytokine IL�

10 was shown in the group of irradiated patients.

Increased prevalence of haplotype  HLA�A*24/

B*07/C*06/DRB1*11/ DQB1 * 06: 01/DQA1*

01:01 with the inclusion of allelic groups HLA�A*24

and HLA�B*07 (markers of low immunological

response, which may affect the activity and response

strength of the immune system during the treatment

stages) was found in irradiated patients with PCM.

Peculiarities of clinical course, dynamics of BCR/

ABL1 chimeric gene expression, cytogenetic

response, spectrum of mutations in the kinase

domain of the BCR/ABL1 gene and cytokine immu�

nity in patients with chronic myeloid leukemia

(CML) with different stages of the tumor clone on

the second line of therapy with tyrosine kinase

inhibitors (TKI). It was shown that the effectiveness

of changing the TKI in cases of resistance to ima�

tinib in patients exposed to ionizing radiation was

the same as in the group of non�irradiated patients

with CML. A spectrum of clinical�hematological,

cytogenetic and molecular�genetic characteristics of

the tumor clone in patients with CML in the second

line of TKI therapy: intermediate and high prognos�

tic index Sokal in the onset of the disease, the pres�

ence of additional chromosomal aberrations and

mutations in the kinase domain of gene BCR/ABL1.

For the first time the mechanisms of realization of

oncohematological pathology in children after the

ChNPP accident are described on the basis of the

established changes in the functioning of osteon, the

relationship between the skeletal, hematopoietic and

endocrine systems of the body. Signs characteristic of

children at risk of hematological pathology with mani�

festations of connective tissue dysplasia have been es�

tablished. Markers for the prognosis of acute leukemias

based on bone repair indicators have been developed.

For the first time changes in the processes of pro�

liferation and differentiation of bone marrow progeni�

tor cells at the stages of chemotherapy protocol were

developed, markers of prognosis of acute leukemia in

children were developed, methods of diagnosis, treat�

ment and prevention of metabolic disorders in stromal

microenvironment and hematopoiesis were improved.

According to the results of the work, it was found

that the expression of the lipoprotein lipase (LPL)

gene with a high degree of probability allows to

assess the mutational status of IGHV genes in 89.2 %
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комплексу гістосумісності. Показано достовірне

зниження частоти гаплотипу IL�10�1082/�819/�592

GCC як продуцента з високим рівнем секреції

протизапального цитокіну IL�10 у групі опроміне�

них пацієнтів. У опромінених хворих на ПКМ

встановлено підвищену поширеність гаплотипу

HLA�А*24/В*07/С*06/DRB1*11/DQB1*06:01/

DQА1*01:01 із включенням алельних груп HLA�

А*24 та HLA�В*07 – маркерів низької імунологіч�

ної відповіді, що може позначитись на активності

та силі реагування імунної системи на етапах ліку�

вання. 

Визначено особливості клінічного перебігу, дина�

міки експресії химерного гена BCR/ABL1, цитоге�

нетичної відповіді, спектру мутацій кіназного до�

мену гена BCR/ABL1 та цитокінової ланки імуніте�

ту у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ)

з різним ступенем редукції пухлинного клону на

другій лінії терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК).

Показано, що ефективність зміни ІТК у випадках

розвитку резистентності до іматинібу у пацієнтів,

які зазнали дії іонізуючого випромінювання, була

такою ж, як і в групі неопромінених пацієнтів з

ХМЛ. Сформовано спектр клініко�гематологічних,

цитогенетичних та молекулярно�генетичних харак�

теристик пухлинного клону у пацієнтів з ХМЛ на

другій лінії терапії ІТК: проміжний і високий прог�

ностичний індекс Sokal в дебюті захворювання, на�

явність додаткових хромосомних аберацій та му�

тацій кіназного домену гена BCR/ABL1.

Вперше описані механізми реалізації онкогема�

тологічної патології у дітей після аварії на ЧАЕС на

підставі встановлених змін у функціонуванні осте�

ону, взаємозв’язку між кістковою, кровотворною

та ендокринною системами організму. Встановлені

ознаки, характерні для дітей групи ризику з гема�

тологічної патології з проявами дисплазії сполуч�

ної тканини. Розроблені маркери прогнозу пе�

ребігу гострих лейкемій за показниками репарації

кісткової тканини. Вперше встановлені зміни в

процесах проліферації та диференціювання

клітин�попередників кісткового мозку на етапах

протоколу хіміотерапії, розроблені маркери прог�

нозу перебігу гострих лейкемій у дітей, удоскона�

лені методи діагностики, лікування та профілакти�

ки метаболічних порушень в стромальному мікро�

оточенні та гемопоезі. 

За результатами роботи встановлено, що

експресія гена ліпопротеїнліпази (ЛПЛ) з високим

ступенем вірогідності дозволяє оцінити му�

таційний статус IGHV генів у 89,2 % хворих на
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of patients with chronic lymphocytic leukemia

(CLL). In patients with unmutated IGHV genes, a

correlation was found between the levels of LPL and

c!MYC gene expression (r = 0.351; p = 0.013),

which indicates in favor of higher proliferative activ�

ity of leukemic B cells; the association between the

level of LPL expression and polymorphisms

rs1642785 and rs17878362 of the TP53 gene, which

lead to a decrease in the mRNA stability of the TP53

gene; higher level of LPL expression in cases with

stereotyped B�cell receptors compared with non�

stereotyped cases (p = 0.03). Determination of LPL

gene expression can be used as a marker to predict

the duration of the period before the appointment of

therapy, relapse�free and overall survival of patients

with CLL. For the first time, an increased risk of

developing secondary tumors was found in patients

with LPL expression levels above 300 units. 

Children living in radioactively contaminated areas

(RCA) had a high incidence of bronchial hyperreac�

tivity, which exceeded the data of children in the con�

trol group. It was found that in children – residents of

RCA decrease in bronchial patency is associated with

an increase in the content of TBA�active products of

lipid peroxidation  in the serum and a decrease in glu�

tathione transferase activity. The concept of the role

of hereditary factors, allelic polymorphism of GST

genes (GSTT1, GSTM1, GSTP1) and adverse environ�

mental conditions in the development of bronchoob�

structive disorders and the risk of their implementa�

tion, in particular, bronchial asthma.  

For the first time the general patterns of develop�

ment of coronary heart disease (CHD) in ULNA at

different stages after the accident were revealed.

Signs of coronary arteriosclerosis (CA) appeared in

ULNA 2.2 years earlier, the incidence of combined

pathology was significantly higher, and its course was

more severe compared to non�irradiated control.

The presence of coronary heart disease with CA was

accompanied by a more pronounced decrease in

leukocyte telomere length compared to non�irradi�

ated control, a close inverse correlation was found

between the relative telomere length and indicators

that characterize the left ventricular  remodeling of

the heart.

The development of tumor�induced (TIBE) and

radiation�induced (RIBE) bystander effects was

investigated using two own model systems – joint

and co�separate cultivation of intact blood lympho�

cytes of conditionally healthy individuals with non�

irradiated and irradiated in vitro blood lymphocytes

хронічну лімфоцитарну лейкемію (ХЛЛ). У хворих

з немутованими ІGHV генами виявлена кореляція

між рівнями експресії генів ЛПЛ і c!MYC (r = 0,351;

p = 0,013), що свідчить на користь більш високої

проліферативної активності лейкемічних В�клі�

тин; асоціація між рівнем експресії ЛПЛ та по�

ліморфізмами rs1642785 і rs17878362 гена ТР53, які

призводять до зниження стабільності мРНК гена

ТР53; вищий рівень експресії ЛПЛ у випадках зі

стереотипними В�клітинними рецепторами порів�

няно з нестереотипними випадками (р = 0,03).

Визначення експресії гена ЛПЛ може бути застосо�

вано як маркер прогнозу тривалості періоду до

призначення терапії, безрецидивного і загального

виживання хворих на ХЛЛ. Вперше виявлено

підвищення ризику розвитку вторинних пухлин у

хворих з рівнем експресії ЛПЛ вище за 300 ум. од. 

У дітей – мешканців радіоактивно забруднених

територій (РЗТ) виявлено високу частоту бронхі�

альної гіперреактивності, яка перевищувала дані

дітей контрольної групи. Встановлено, що у дітей–

мешканців РЗТ зниження бронхіальної про�

хідності асоційоване зі зростанням вмісту ТБК�ак�

тивних продуктів перекисного окиснення ліпідів в

сироватці крові і зниженням активності глута�

тіонтрансферази. Сформульована концепція щодо

ролі спадкових чинників, алельного поліморфізму

генів GST (GSTT1, GSTМ1, GSTР1) і несприятливих

умов навколишнього середовища в розвитку брон�

хообструктивних порушень та ризику їх реалізації,

зокрема, бронхіальної астми.

Вперше виявлені загальні закономірності роз�

витку ішемічної хвороби серця в УЛНА на різних

етапах після аварії. Ознаки коронарного артеріоск�

лерозу з’являлись в УЛНА на 2,2 року раніше, дос�

товірно вищою була частота зустрічальності поєд�

наної патології, а її перебіг важчий, в порівнянні з

неопроміненим контролем. Наявність ішемічної

хвороби серця з ознаками коронарного артеріоск�

лерозу супроводжувалась більш вираженим порів�

няно з неопроміненим контролем зниженням дов�

жини теломер лейкоцитів, встановлено тісний зво�

ротний кореляційний зв’язок між відносною дов�

жиною теломер і показниками, які характеризують

ремоделювання лівого шлуночка серця. 

Досліджено розвиток пухлино�індукованого

(TIBE) та радіаційно�індукованого (RIBE) ефектів

свідка з використанням двох власних модельних

систем – сумісного та спільно�роздільного культи�

вування інтактних лімфоцитів крові умовно здоро�

вих осіб з неопроміненими та опроміненими in vitro
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from CLL patients. The peculiarities of the interac�

tion of the studied cells on cytogenetic and molecu�

lar genetic markers of genome stability are revealed

and the possibilities of astaxanthin for its modifica�

tion are evaluated.

The neuroendocrine effects in the body of adult

male Wistar rats irradiated in utero due to the receipt

of 131I at different stages of gestation were studied.

The state of cognitive functioning, emotional�

behavioral sphere and endocrine system in irradiat�

ed in utero due to the Chornobyl accident and unex�

posed in utero persons was determined. The role of

endocrine system disorders in the pathogenesis of

neuropsychiatric effects of prenatal brain irradiation

due to the receipt of 131I at different stages of gesta�

tion has been established.

The peculiarities of the development of genomic

instability in asymptomatic (with no realized cancer)

individuals carrying the 5382insC mutation in the

BRCA1 gene have been revealed. It has been estab�

lished that apoptosis is a key mechanism for regulat�

ing the development of genomic instability in the dis�

ruption of repair processes due to the presence of a

hereditary mutation of 5382insC in the BRCA1 gene.

RESULTS OF APPLIED RESEARCH
As of January 1, 2020, the total number of affected adult

citizens decreased by 403,134 people, or by 21.97 %

(from 1,834,536 to 1,431,402 people) compared to

2008. The number of participants in the liquidation of

the Chornobyl accident during this period decreased

from 276,327 to 188,343, or 87,984 people (31.84 %),

ie over the past 10 years, almost every third participant

in the liquidation of the ChNPP accident died.

Retrospective analysis of the structure of patholo�

gy of Chornobyl victims, considered by the Central

Interdepartmental Expert Commission of the

Ministry of Health of Ukraine to establish the causal

link between disease, disability and death from ion�

izing radiation and other harmful factors due to the

Chornobyl accident. (41,407 cases) showed that the

share of diseases of the circulatory system was 39.62 %,

oncological pathology – 53.69 %. It is proved that

the radiation factor has an evident influence on the

development and progression of arterial hyperten�

sion  in the clean�up workers (CUW) at ChNPP at

doses of external irradiation (DEI) more than 0.05 Sv.

Criteria for the development and progression of

hypertension in CUW that can be used for evidence�

based medical examination to assess the causal rela�

tionship of the disease with work at the Chornobyl
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лімфоцитами крові нелікованих хворих на ХЛЛ.

Виявлено особливості взаємодії досліджуваних

клітин за цитогенетичними і молекулярно�гене�

тичними маркерами стабільності геному та оцінено

можливості астаксантину щодо її модифікації. 

Досліджено нейроендокринні ефекти в організмі

статевозрілих самців щурів Wistar, опромінених in

utero внаслідок надходження 131І у різні терміни гес�

таційного періоду. Визначено стан когнітивного

функціонування, емоційно�поведінкової сфери та

ендокринної системи в опромінених внутрішньоут�

робно внаслідок аварії на ЧАЕС і неекспонованих in

utero осіб. Встановлено роль розладів ендокринної

системи в патогенезі нейропсихіатричних ефектів

пренатального опромінення головного мозку вна�

слідок надходження 131І в різні терміни гестації.

Виявлено особливості розвитку геномної нес�

табільності у безсимптомних (без реалізованої он�

кологічної патології) осіб�носіїв мутації 5382insC в

гені BRCA1. Встановлено, що при порушенні про�

цесів репарації внаслідок наявності спадкової му�

тації 5382insC в гені BRCA1, ключовим механізмом

регулювання розвитку геномної нестабільності в

соматичних клітинах є апоптоз.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Загальна кількість постраждалих громадян дорос�

лого віку станом на 01.01.2020 року порівняно з 2008

роком зменшилася на 403 134 осіб, або на 21,97 %

(з 1 834 536 до 1 431 402 осіб). Кількість учасників

ліквідації аварії за цей період скоротилась з 276 327

до 188 343, або на 87 984 осіб (31,84 %), тобто впро�

довж останніх 10 років помер майже кожен третій

учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Ретроспективний аналіз структури патології

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, розгляну�

тих Центральною міжвідомчою експертною комі�

сією МОЗ України зі встановлення причинного

зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізую�

чого випромінювання та інших шкідливих чин�

ників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

(ЦМЕК) впродовж 2013–2020 рр. (41 407 справ),

показав, що частка хвороб системи кровообігу

склала 39,62 %, онкологічна патологія – 53,69 %.

Доведено, що радіаційний фактор доказово впли�

ває на розвиток і прогресування артеріальної гіпер�

тензії в УЛНА при дозах зовнішнього опромінення

(ДЗО) більше 0,05 Зв. Визначені критерії розвитку

та прогресування артеріальної гіпертензії в УЛНА,

що можуть бути використані для доказової медич�

ної експертизи оцінки причинного зв’язку захво�
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nuclear power plant in the remote post�accident

period at DEI of more than 0.20 Sv. Methodical rec�

ommendations for optimizing the medical examina�

tion to establish the connection between the most

common diseases that led to disability and death of

victims of the Chornobyl accident in the remote

post�accident period have been developed.

In 2020, a descriptive analysis of mortality rates of

RCA residents depending on the levels of ionizing

radiation and an assessment of the dynamics of ion�

izing radiation levels of RCA residents. Recommen�

dations have been developed for public authorities to

make management decisions to support the viability

of the RCA population.

SCIENTIFIC/ORGANIZATIONAL AND
METHODOLOGICAL ACTIVITIES
Publishing activity. 1 collection of scientific papers, 3

textbooks. 4 methodical recommendations and 9

information letters (electronic editions) were prepared

and published in 2020. In 2020 the NSCRM scientists

published 178 scientific publications: 122 in domestic

publications and 56 in foreign ones; 64 articles and 5

abstracts have been published in journals and collec�

tions of scientific papers, which are part of the scien�

tometric databases Scopus and Web of Science.

Innovative activity. In 2020, 5 applications for

security documents were filed, 4 utility model

patents were obtained. 13 innovations have been

proposed for the 2020 NAMS Newsletter. 3 new

technologies have been created.

Staff training. The scientific potential of the

NSCRM is based on the staff of 136 researchers;

from them doctors of sciences – 31; candidates of

sciences – 67; professors – 22; Academicians of the

National Academy of Medical Sciences of Ukraine

– 2, Corresponding Member of the National

Academy of Medical Sciences of Ukraine – 1,

Honored Workers of Science and Technology of

Ukraine – 9, postgraduate students – 6.

The medical:diagnostic and preventive activities of

the NRCRM are provided by the Clinic consisting of

a hospital with 534 beds and two outpatient depart�

ments: a Radiation Registry and Counseling for

Adults and Children ones (950 visits per day). In

2020, the radiation registry and counseling clinic

examined 7788 outpatients of adults and children.

Under the CER program, 4013 patients (51.2 % of

the total number of outpatients) were examined,

including 1797 adult patients (44.8 %) and 2216

children (55.2 %). 

рювання з роботами на ЧАЕС у віддаленому після�

аварійному періоді при ДЗО більше 0,20 Зв. Роз�

роблені методичні рекомендації щодо оптимізації

медичної експертизи встановлення зв’язку най�

більш поширених захворювань, що призвели до ін�

валідності та смерті постраждалих внаслідок аварії

на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді.

У 2020 р. проведено дескриптивний аналіз показ�

ників смертності жителів РЗТ залежно від рівнів

іонізуючого опромінення та оцінку динаміки

рівнів іонізуючого опромінення мешканців РЗТ.

Розроблено рекомендації органам державної влади

для ухвалення управлінських рішень щодо під�

тримки життєздатності населення РЗТ. 

НАУКОВО:ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА МЕТОДИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Видавнича діяльність. У 2020 році у ННЦРМ вида�

но 1 збірник наукових праць, 3 посібники, опуб�

ліковано 4 методичні рекомендації та 9 інфор�

маційних листів (електронні видання). У 2020 році

науковці ННЦРМ опублікували 178 наукових

публікацій: 122 у вітчизняних виданнях та 56 – у

закордонних; 64 статті і 5 тез опубліковано в жур�

налах та збірниках наукових праць, які входять до

наукометричних баз Scopus та Web of Science

Інноваційна діяльність. У 2020 році подано 5 зая�

вок на видачу охоронних документів, отримано 4

патенти на корисну модель. Запропоновано до

«Інформаційного бюлетеня НАМН» 2020 р. 13 но�

вовведень. Створено 3 нових технології. 

Підготовка кадрів. Науковий потенціал  ННЦРМ

базується на кадровій основі із 136 наукових спів�

робітників; з них докторів наук – 31; кандидатів

наук – 67; професорів – 22; академіків НАМН Ук�

раїни – 2, член�кореспондент НАМН України – 1,

Заслужених діячів науки і техніки України – 9. Ста�

ном на 01.01.2020 року в аспірантурі ННЦРМ нав�

чаються 6 осіб (2 аспіранти – з відривом від вироб�

ництва, 4 – без відриву від виробництва). 

Лікувально:діагностичну та профілактичну діяль:
ність ННЦРМ забезпечує клініка в складі стаціона�

ру на 534 ліжка і двох поліклінік: радіаційного ре�

єстру та консультативної допомоги для дорослих і

дітей (950 відвідувань на день). У 2020 році полі�

клінікою радіаційного реєстру та консультативної

допомоги обстежено 7788 амбулаторних пацієнтів

дорослих та дітей. За програмою КЕР диспансери�

зацію проведено 4013 пацієнтам (51,2 % від загаль�

ної кількості амбулаторних пацієнтів), з них 1797

дорослих пацієнтів (44,8 %) та 2216 дітей (55,2 %). 
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A total of 5,033 patients were treated in the inpa�

tient departments of the clinic, of which 4,518

patients (89.8 %) in the adult departments and 515

patients (10.2 %) in the children’s departments.

Execution of the plan of bed�days 44.5 %. Pursuant

to the Order of the Head of Work on Elimination of

Consequences of a Medical�Biological Emergency

of a Natural Level Related to the Spread of

Coronavirus Disease (COVID�19) of October 29,

2020 № 125, the NRCRM was assigned to provide

emergency medical care. During the period of

urgent duty in the city of Kyiv from 12.11.2020 to

31.12.2020, 542 people were taken to the reception

department of the clinic by ambulance crews, of

which 435 people were hospitalized.

During a large�scale fire in the Chornobyl

Exclusion Zone in April 2020, NRCRM scientists

joined the dosimetric control of possible exposure of

firefighters.

4691 medical cases of illness, disability and death

causes of the affected population due to the impact

of the Chornobyl accident were examined in 2020 by

the Central interdepartmental expert commission of

MOH Ukraine. 

Within the framework of international scientific and
technical cooperation in 2020 the number of joint

scientific topics increased to 7. 3 international scien�

tific on line forums were held, 4 business trips of

NSCRM scientists abroad were arranged Succes�

sfully used the opportunities of international funds:

received 1 grant of technical assistance; 1 research

grant and 1 internship were implemented.

In 2020, the NRCRM is involved in the interna�

tional research program COVNET.
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Всього в стаціонарних відділеннях клініки

проліковано 5 033 пацієнти, з них у відділеннях для

дорослих – 4 518 пацієнтів (89,8 %) та у відділеннях

для дітей – 515 (10,2 %). Виконання плану ліжко�

днів 44,5 %. Згідно з Розпорядженням Керівника

робіт з ліквідації наслідків медико�біологічної

надзвичайної ситуації природного характеру дер�

жавного рівня, пов’язаної з поширенням корона�

вірусної хвороби (COVID�19) від 29 жовтня 2020 р.

№ 125, на ННЦРМ було покладено надання урге�

нтної медичної допомоги. За період ургентного

чергування по місту Києву з 12.11.2020 по

31.12.2020 р. до приймального відділення клініки

бригадами швидкої допомоги доставлено 542 осо�

би, з них госпіталізовано 435 осіб.

Під час масштабної пожежі в Чорнобильській

зоні відчуження у квітні 2020 р. науковці ННЦРМ

долучилися до дозиметричного контролю можли�

вого опромінення пожежних.

Центральною Міжвідомчою експертною комісі�

єю МОЗ України із встановлення причинного зв’яз�

ку захворювань і причин смерті з впливом наслід�

ків аварії на ЧАЕС впродовж 2020 року проведена

медична експертиза 4691 справ постраждалих.

В рамках міжнародного науково:технічного співро:
бітництва у 2020 році виконувалось 5 спільних нау�

кових тем. Проведено on line 3 міжнародних науко�

вих форуми, оформлено 4 відрядження науковців

ННЦРМ за кордон. Успішно використано можли�

вості міжнародних фондів: отримано 1 грант

технічної допомоги; реалізовувались 1 дослідниць�

кий грант та 1 – на стажування. 

ННЦРМ у 2020 році залучено до міжнародної

дослідницької програми  COVNET.
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