
3.  Milyen károkkal járt és jár ma is a hirosimai 
atombomba? 

 

Szörnyű egészségügyi következmények 

Sugárbetegség, égési sérülések, fizikai erőhatások (lökéshullám), 

ionizáló sugárzás - a 70 évvel ezelőtti hirosimai atomrobbantásban 

rémisztő okokból következett be a szinte azonnali tömeghalál. De a 

bombatámadás után évtizedekkel is szedi áldozatait az atomfegyver. 

A hirosimai atombombát 1945. augusztus 6-án dobta le az amerikai 

légierő bombázója. A világ első atombombája uránból készült, és 

közvetlenül mintegy 42-93 ezer ember halálát okozta. Ám vannak 192 

ezres becslések is, amikor már azokat is beleszámítják az áldozatok 

közé, akik évtizedekkel később sugárbetegségben vagy rákban, vagy a 

bomba más utóhatása miatt vesztették életüket.  

Az első támadás után három nappal, 1945. augusztus 9-én a szintén 

japán Nagaszakira is ledobtak egy plutóniumbombát. Ez volt a világ 

második atombombája. Itt a Kaliforniai Egyetem "konzervatív" becslése 

szerint 150 ezer ember halt meg vagy sérült meg. A Wikipedia a halálos 

áldozatok számát Nagaszakiban 39-80 ezer közé teszi.  

A radioaktív sugárzás azért veszélyes, mert megváltoztathatja az 

emberek, állatok, növények szervezetében a molekulákat és erősen 

reaktív molekulákat hozhat létre. Az örökítőanyagot is érinti a változás, 

aminek rákbetegség lehet a következménye. (Normál körülmények 

között is keletkezhetnek úgynevezett erősen reaktív molekulák, de 

kisebb mennyiségben, így a test ezeket antioxidánsokkal képes kontroll 

alatt tartani.) 

http://atomicbombmuseum.org/3_health.shtml
http://edition.cnn.com/2013/08/06/world/asia/btn-atomic-bombs/
http://edition.cnn.com/2013/08/06/world/asia/btn-atomic-bombs/
http://www.aasc.ucla.edu/cab/200708230009.html
http://www.aasc.ucla.edu/cab/200708230009.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki


A leghivatalosabbnak tűnő adatokat 2011-ben egy amerikai-japán 

orvoscsoport közölte az áldozatokról. Eszerint Hirosimában 90-120 ezer, 

Nagaszakiban 60-80 ezer ember veszthette életét a bomba közvetlen 

hatása, azaz rendkívüli hő, fizikai erő (lökéshullám), illetve ionizáló 

sugárzás következtében. 

 

De milyen borzalmas egészségügyi következményei vannak egy 

atombombának? A bomba ledobásakor a becsapódási helyszíntől 500 

méteres körzetben lévők 90 százaléka halhatott meg azonnal. A másfél 

kilométeres távolságban a sérültek és halottak aránya kétharmados, a 

halottaké ezen belül egyharmadnyi. A két kilométerre lévők fele sérült 

meg, tizedük halt meg. A sebesültek aránya a lakosságon belül csak 4 

kilométeres távolságban esett tíz százalékra. A legtöbb ember már a 

bomba ledobása pillanatában vagy az első napon meghalt. A halálos 

áldozatok egyharmada viszont a bomba ledobása utáni negyedik napig 

vesztette életét. A halálozások kétharmada bekövetkezett a tizedik 

napra, az áldozatok 90 százaléka pedig három héten belül hunyt el. 

 

A sérülések a legkülönfélébbek és legborzasztóbbak voltak. Égési 

sérültek, sugárbetegek voltak az elsődleges áldozatok. De aztán 

folyamatosan megjelentek a bőrbetegségek, a leukémia, a különböző 

rákok és a trauma okozta pszichikai problémák, a kromoszóma-

rendellenességek és a születési rendellenességek, szembetegségek. 

Nem soroljuk fel az összes következményt, de az atombomba hatását 

máig vizsgálják az orvosok.  

Forrás: 

http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/hirosimai_atombo

mba_milyen_karokkal_jart_es_jar_ma_is/20150806105514 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3907953/
http://atomicbombmuseum.org/3_health.shtml
http://atomicbombmuseum.org/3_health.shtml
http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/hirosimai_atombomba_milyen_karokkal_jart_es_jar_ma_is/20150806105514
http://www.hazipatika.com/eletmod/veszelyben/cikkek/hirosimai_atombomba_milyen_karokkal_jart_es_jar_ma_is/20150806105514

