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Problémy léčby a ozdravení ukrajinských dětí po černobylské katastrofě jsou velice aktuální
a vyžadují přednostní řešení.
Rivnenská oblast je jednou z nejpostiženějších oblastní Ukrajiny. Kromě toho podle oficiálních
údajů je ze 24 oblastí Ukrajiny pouze 7 oblastem přiznán deficit jódu a mezi nimi je i Rivnenská
oblast. V současné době jsou největším problémem účinky vzdáleného a zprostředkovaného ozáření,
které jsou méně zjevné, ale jsou patrné při statistické evidenci.
Za 20 let nemocnost dětí Dubenského okresu Rivnenské oblasti vzrostla 4,3 krát. Zároveň
vzrůstá i počet chronicky nemocných. Ve statistice nemocí převládají onemocnění dýchacích
cest, nervové soustavy, onemocnění látkové výměny, nemoci krve a krvetvorby a také
onemocnění pohybového aparátu.
Za poslední léta u určitých nemocí vzrůstá tempo jejich výskytu. Obzvláště je to vidět na
takových druzích onemocnění, jako jsou nádory a nemoci močopohlavního systému.
Preventivní prohlídky a léčbu nemocných dětí Dubenská městská nemocnice pro matku
a dítě sice provádí s maximálním úsilím, ale problém ozdravení těchto dětí je velmi vážný.
Od roku 1991 se Česká republika aktivně podílí na letním ozdravení dětí českého původu,
žijící v okrese Dubno. Za tato léta byly ozdraveny stovky dětí a všechny jsou v dispenzární péči.
Klimatoterapie, vitaminoterapie, rehabilitace a racionální stravování mají příznivý vliv na
zdravotní stav dětí. Horský vzduch a balneoterapie přispívají k ozdravení dětí s potížemi
dýchacích cest, nervového systému a oslabené imunity.
Zdravotní stav dětí, které absolvovaly jednou nebo vícekrát ozdravný pobyt v České
republice, sledují odborníci Dubenské městské nemocnice pro matku a dítě. Příslušné expertní
vyhodnocení umožňuje vyvodit závěr, že u dětí, které alespoň jednou absolvovaly ozdravný
pobyt, došlo ke zlepšení zdravotního stavu. Po dobu přibližně jednoho roku po absolvování
ozdravného pobytu se u nich snižuje náchylnost k nemocem z nachlazení, stoupá hladina
hemoglobinu v krvi, posiluje se jim imunita, ustávají nepříznivé projevy nervové soustavy jako
bolest hlavy, slabost a únava.
Proto administrace Dubenské městské nemocnice pro matku a dítě spolu s krajanským
spolkem města Dubno Rivnenské oblasti vyslovuje upřímné poděkování České republice
a Ministerstvu zdravotnictví České republiky za neocenitelnou pomoc v ozdravení dětí a zároveň
se obrací s žádostí k České radě občanského sdružení „Česko-ruská společnost“ o pokračování
v programu ozdravení dětí z Dubna v horských oblastech České republiky.
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