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ĮŽANGINIS ŽODIS

			

Gyventojų ir aplinkos apsauga nuo
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio – viena iš sudėtinių visuomenės sveikatos priežiūros sričių – ir
yra pagrindinis Radiacinės saugos centro (RSC) – institucijos, koordinuojančios valstybės ir savivaldybių institucijų
veiksmus radiacinės saugos srityje, vykdančios gyventojų ir aplinkos apšvitos
bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (šaltiniai) radiacinės
saugos valstybinį reglamentavimą ir
priežiūrą (išskyrus branduolinės energetikos objektus), tikslas.
Lietuvos žmonių radiacinės saugos užtikrinimas
yra nenutrūkstamas procesas, nes radiacinė sauga yra
sudėtinga, dinamiškai besiplėtojanti sritis. Sveikatos
apsaugos ministrui 2012 m. pradžioje patvirtinus Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016
metų programą, RSC specialistai daug dėmesio skyrė
Lietuvos Respublikos gyventojų apšvitai vertinti, vykdė
apšvitos kaitos tendencijų stebėseną ir teikė rekomendacijas, kaip ją sumažinti.
Daug dėmesio buvo skiriama ir medicininės apšvitos problemoms. Šios apšvitos didėjimas kelia nerimą
visai tarptautinei radiacinės saugos bendruomenei.
Siekiant sumažinti pacientų, ypač vaikų, apšvitą nuolat buvo atliekami pacientų įvairių rengenodiagnostikos procedūrų metu gaunamos apšvitos matavimai
vertinant, ar šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos
(ASPĮ) laikosi nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių.
Nors radiologinių ar branduolinių avarijų grėsmė
Lietuvai nėra didelė, tačiau ypač svarbu pasirengti tinkamai reaguoti joms įvykus. 2012 m. atnaujintas RSC
ekstremaliųjų situacijų valdymo planas. Siekiant užtikrinti tinkamą šio valstybės lygio operacijų centro
veiklą radiologinės ar branduolinės avarijos metu, nemažai dėmesio skirta RSC specialistų mokymui. Kaip
ir kasmet, buvo vykdomi medicininės pagalbos specialistų, ugniagesių gelbėtojų, policijos, valstybės sienos
apsaugos pareigūnų radiacinės saugos mokymai, suteikiant jiems žinių, kaip saugiai vykdyti savo funkcijas
radiologinės ar branduolinės avarijos atveju.
Paminėtina, kad 2012 m. Lietuvoje lankėsi Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai. Jų misijos tikslas – įvertinti Lietuvos institucijų

The protection of the individuals
and environment against the harmful
effects of ionizing radiation is one of
the integrated public health care areas
and the main goal of the Radiation
Protection Centre (hereinafter – RSC).
RSC is the institution responsible for the
coordination actions of the Government
and Municipal institutions in the radiation
protection area, for the implementation
of the State regulation and supervision of
radiation protection concerning public
exposures, environmental monitoring and
activities with sources of ionizing radiation
(hereinafter – sources), except nuclear facilities.
The assurance of radiation protection of the population
in Lithuania is continuous process, since radiation protection
is a complex and dynamically developing area. After the
Public Exposure Monitoring Programme for 2012–2016 was
approved by the Minister of Health in the beginning of 2012,
RSC specialists focused on the survey of the publicly exposed
inhabitants of the Republic of Lithuania, they monitored
the change trend of the public exposures and produced
recommendations on how to reduce these exposures.
Considerable attention was given to the problems of
medical exposure. The increase of medical exposures worries
entire international community of radiation protection. In
order to reduce the exposures of patients, especially children,
constantly medical exposure measurements were performed
for various x-ray diagnostic procedures to examine if public
health care institutions (hereinafter – ASPĮ) stay within the
established diagnostic reference levels.
Emergency preparedness and response to nuclear or
radiological accidents is the subject of high importance,
nevertheless the threat of the radiological or nuclear accident is
moderate in Lithuania. In 2012, RSC Emergency Management
Plan was renewed. For achieving appropriate running of the
Operational Centre on the State level in case of nuclear or
radiological accident special attention was focused on training
of RSC specialists. As every year radiation protection training
was organised for the health care workers, fire fighters-rescuers,
police and State border guard officers in order to provide the
knowledge about safe discharge of their functions in case of
radiological or nuclear accident.
It is worth to mention that in 2012 International Atomic
Energy Agency (hereinafter – IAEA) experts visited Lithuania
with a mission. The purpose of this mission was to assess
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pasirengimą ir gebėjimus reaguoti į branduolines ir
radiologines avarijas. Misijos metu ekspertai lankėsi
valstybės, savivaldybės institucijose ir kitose įstaigose,
susijusiose su avariniu planavimu, pasirengimu ir reagavimu valstybės, savivaldybės bei objekto lygmenimis. RSC veiklą pasirengiant galimoms branduolinėms
ar radiologinėms avarijoms vertino ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Kolegos
teigiamai įvertino RSC vykdomą darbą.
Daug nuveikta vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką mažinti administracinę naštą verslui.
RSC interneto svetainėje viešai skelbdami planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašus siekiame, kad planiniai patikrinimai taptų konsultaciniais. Paminėtina,
kad Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir darbuotojų apšvitos registro išorinis portalas tampa nepamainomu įrankiu fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems veiklą su šaltiniais, nes padeda
sutaupyti laiko, kurio reikėtų popieriniams dokumentams rengti.
Siekdamas pasidalyti įgyta patirtimi su kitų šalių
partneriais RSC aktyviai dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus. Pažymėtina, kad 2012 m. RSC
kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA)
laimėjo konkursą dėl Europos Sąjungos (ES) paskelbto Dvynių projekto „Radiacinės saugos infrastruktūros
stiprinimas ir tehninės paramos organizacijų vystymas
Azerbaidžane“. Taip pat praėjusiais metais RSC kartu su
UAB „Lokmis“ pradėjo įgyvendinti ES techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos Respublikoje“.
Malonu pasidžiaugti, kad 2012 m. RSC pradėjo vykdyti TATENA nacionalinį techninio bendradarbiavimo
projektą, kuriuo siekiama Lietuvoje sukurti biologinės
dozimetrijos tyrimams tinkamą infrastruktūrą, įsteigti
nacionalinę biologinės dozimetrijos laboratoriją, skirtą
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei
analizei ir biologiniam dozių įvertinimui.
2012 m. sausį pažymėję penkiolikos metų RSC gyvavimo ir aktyvios veiklos sukaktį, apžvelgę nuveiktų
darbų rezultatus ir įvykių retrospektyvą toliau sieksime tobulinti įvairias infrastruktūros grandis, spręsti
kylančias problemas ir vykdyti kasdienius, bet labai
svarbius darbus užtikrindami Lietuvos gyventojų radiacinę saugą.

the preparedness and capabilities of Lithuanian institutions
to respond to nuclear and radiological emergencies. During
this mission, IAEA experts visited Government, Municipal
and other institutions involved in emergency management,
preparedness and response on the State, Municipal and facility
levels. RSC activities concerning emergency preparedness
for the presumable nuclear and radiological accidents were
assessed as well by the Fire and Rescue Department under the
Ministry of the Interior (PAGD). Colleagues positively evaluated
the work done by the RSC specialists.
Many efforts were invested in implementation of the policy
of the Government of the Republic of Lithuania referring to
the reduction of the administrative burden on business. The
list of facilities, scheduled in the Inspection Plan, is publically
posted on RSC website to seek that planned inspections would
turn into consultative inspections. It is worth to mention that
owing to the external portal of the State Register of Sources
of Ionizing Radiation and Occupational Exposure, which lately
becomes irreplaceable tool for those legal bodies and natural
persons, who carry out the activities with sources, time needed
for the preparation of the paper documents is saved.
RSC actively participates in the implementation of
international projects to share gained experience with
partners of other countries. It should be pointed out that RSC
and The Central Project Management Agency (CPVA) won
a competition in 2012 for announced European Union (EU)
funded Twinning Project Strengthening of Radiation Safety
Infrastructure and Development of Supporting Services of
the Republic of Azerbaijan. Last year as well RPC started to
implement EU technical assistance project Health Protection
in Relation to Medical Exposure – re-launch, in Croatia with
enterprise Lokmis UAB.
It is pleasure to announce that RSC started to implement
IAEA national technical cooperation project in 2012 for the
creation of the appropriate infrastructure for the research of
biological dosimetry in Lithuania and establishment of the
National Laboratory of Biological Dosimetry dedicated to
perform cytogenetic analysis of ionizing radiation exposure
and biological dose assessment.
In January of 2012, RSC celebrated fifteenth anniversary of
active work and looked over the results of work already done
and retrospective of the events. We will strive further to improve
different elements of infrastructure, look for solutions for arising
problems and implement daily but very important tasks to
assure the radiation protection of the population in Lithuania.

Albinas MASTAUSKAS
Radiacinės saugos centro direktorius
Director of Radiation Protection Centre
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I. RADIACINĖS SAUGOS CENTRO
STRUKTŪRA, ŽMOGIŠKIEJI IR
FINANSINIAI IŠTEKLIAI

I. RADIATION PROTECTION CENTRE:
STRUCTURE, HUMAN AND
FINANCIAL RESOURCES

2012 m. RSC struktūra (1 pav.), palyginti su 2011 m.,
nepakito.

In 2012, the structure of RSC remained the same as in 2011
(Figure 1).
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DIRECTOR
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Figure 1. The Structure of RSC

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

HUMAN RESOURCES

2012 m. RSC nebuvo žymių struktūrinių pokyčių.
Metų pabaigoje RSC dirbo 61 karjeros valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
(tarp jų 3 pakaitiniai valstybės tarnautojai).
Praėjusiais metais priimti 7 karjeros valstybės tarnautojai, 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis,
ir 1 pakaitinis valstybės tarnautojas. Nors RSC ir vyksta
darbuotojų kaita, nemažai jų čia dirba nuo RSC įkūrimo – daugiau nei 15 metų (2 pav.).
Darbuotojų amžiaus vidurkis nedidelis – 40,24
metų. Moterys sudaro – 67 proc. Net 86,9 proc. darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, iš jų 4 mokslo
daktarai. RSC dirba biomedicinos, fizinių, socialinių ir
technologijos mokslų sričių specialistų.

RSC did not have any significant structural changes in
2012. At the end of the year RSC had 61 civil servants and
employees employed on a labour contract basis (3 of them
acting civil servants).
Last year 7 civil servants, 2 employees employed on a
labour contract basis and 1 acting civil servant were hired.
Although the shifting of employees is observed, many of
them work for RSC since RSC was established – over 15 years
(Figure 2).
The average staff age is rather low – 40.24 years. Women
comprise 67 % of staff. Actually, 86.9 % of the employees have
university degree, while four of them have PhD degree. RSC
employs specialists with degree in biomedical, physical, social
and technological sciences.

4

16
14

15
13

Darbuotojų skaičius
Number of employees

12
11

10

10

8

8
6
4

2

2
0

7

6

iki 3

3–4

5–6

7–8
Metai / Year

9–10

11–12

14–15

2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą

Figure 2. Distribution of employees by work experience

Siekiant įvertinti valstybės tarnautojų gebėjimus
atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, metų
pradžioje vyko kasmetinis tarnybinės veiklos vertinimas.
Valstybės tarnautojai kartu su tiesioginiais vadovais taip
pat identifikavo sritis, kuriose būtina tobulinti kvalifikaciją. Parengtas 2012 m. RSC karjeros valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimo planas, pagal kurį 13 RSC karjeros valstybės tarnautojų kvalifikaciją kėlė regioniniuose TATENA
kursuose užsienyje ir Lietuvoje. RSC specialistai vyko
mokslinių vizitų, dalyvavo mokymuose, konferencijose,
seminaruose, techniniuose susitikimuose ir kituose renginiuose 23 užsienio šalyse. Lietuvoje kvalifikaciją tobulino 40 RSC specialistų. Įvadiniuose valstybės tarnautojų
mokymuose dalyvavo 2 valstybės tarnautojai.

In order to evaluate the capabilities of the civil servants to
discharge their functions prescribed by the description of their
positions, at the beginning of last year the annual employee
performance assessment was performed. Civil servants
together with their line managers further identified the fields,
where it is needed to improve their professional qualifications.
The Plan for 2012 on the professional development of RSC
career civil servants and employees employed on a labour
contract basis was developed and 13 RSC career civil servants
improved their qualifications in the regional IAEA courses in
Lithuania and abroad. RSC specialists attended scientific visits,
training courses, conferences, seminars, technical meetings
and other events in 23 countries. 40 RSC specialists improved
their qualifications in Lithuania. Two civil servants attended an
introductory training course for civil servants.

FINANSINIAI IŠTEKLIAI

FINANCIAL SOURCES

Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna
pajamų už teikiamas paslaugas (pajamų įmokų lėšos).
Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (ES bei tarptautinių organizacijų). Iš minėtų lėšų RSC vykdė 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektą „Kokybės
vadybos sistemos diegimas ir sertifikavimas Radiacinės
saugos centre“, techninės paramos projektą „Sveikatos
apsauga, susijusi su medicinine apšvita Kroatijos Respublikoje“ bei TATENA nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos
laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“. RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys pateikti 3 pav.

RSC is predominantly financed by the state budget. RSC
also generates non-budget income, i.e., income for paid pubic
health care services provided (funds of income for services).
Funds are allocated from other sources also (funding from EU
and other international organisations) for discharging individual
assignments and projects. In 2012 RSC used such funds to
implement Operational Programme Project for the Development
of Human Resources for 2007–2013 Implementation and
Certification of Quality Management System in the Radiation
Protection Centre, technical assistance project Health Protection
in Relation to Medical Exposure – re-launch, in Croatia and IAEA
national technical cooperation project Establishing the National
Biological Dosimetry Laboratory for Cytogenetic Analysis of
Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose Assessment.
Figure 3 presents RSC scope and sources of financing.

5

Valstybės biudžeto lėšos 2 307 tūkst. Lt
State budget funds 2307.0 thous. LTL
Pajamų įmokų lėšos 586 tūkst. Lt
Funds from income for services 586.0 thous. LTL
Tarptautinių organizacijų lėšos 350 tūkst. Lt
Funds from international organisations 350.0 thous. LTL
ES lėšos 21 tūkst. Lt
EU funds 21.0 thous. LTL

3 pav. RSC 2012 m. finansavimo šaltiniai ir apimtys

Figure 3. RSC scope and sources financing

II. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

II. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Visuomenės sveikatos priežiūra pripažinta prioritetine Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos sritimi,
todėl labai svarbu užtikrinti RSC veiklos kokybę.
Siekiant užtikrinti nuoseklią ir kryptingą vykdomų
funkcijų kokybę ypatingas dėmesys skiriamas darbo
kvalifikacijai tobulinti. RSC įdiegta kokybės vadybos
sistema (KVS) yra vienas iš kertinių kokybišką veiklą užtikrinančių veiksnių. RSC KVS atitinka LST EN ISO 9001
standarto reikalavimus ir apima visas RSC veiklos sritis:
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registro tvarkymą, veiklos su šaltiniais įteisinimą, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą
ir kontrolę, pasirengimą radiacinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus, gyventojų, darbuotojų ir aplinkos
apšvitos stebėseną bei ekspertizę, radiacinės saugos
ugdymą.
KVS sudaro 70 skirtingų dokumentų: kokybės vadovas, procedūros ir darbo instrukcijos. 2012 m. RSC
atlikti 37 KVS dokumentų keitimai ir patvirtinti 5 nauji
dokumentai.
Norint įvertinti, ar įdiegta KVS veikia efektyviai,
kasmet atliekami 22 skyrių ir darbuotojų, nepriklausančių skyriams, veiklos vidaus auditai. Jų metu vertinamos vykdomos funkcijos, stebima, kaip darbuotojai,
atlikdami funkcijas ir laikydamiesi jų pareigybei keliamų specialiųjų reikalavimų, vadovaujasi patvirtintais
KVS dokumentais. Reaguojant į 2012 m. atliktų auditų
metu pateiktas pastabas numatyti ir sėkmingai įgyvendinti koreguojamieji veiksmai.
Nuolat kintant informacijai kokybės vadybos srityje
būtina atnaujinti žinias. Praėjusiais metais pagal Indijos

Public health care is recognised as priority sector in the
agenda of the Government of the Republic of Lithuania and
therefore it is crucial to ensure the quality of RSC activity.
For assuring consistent and focused quality of the exercised
functions, particular attention appointed to the improvement
of the quality of activities. RSC has established quality
management system (QMS), which is one of the fundamental
elements for quality assurance. QMS of RSC is compliant with
the LST EN ISO 9001 standard and covers all RSC activity
areas: maintenance of the State Register of Sources of Ionizing
Radiation and Occupational Exposure, authorisation of the
activities with sources, state radiation protection supervision
and control, emergency preparedness and response to
radiological accidents, expertise and assessment of public and
occupation exposure, environmental monitoring and training
on radiation protection.
QMS documents consist of 70 different documents:
Quality Manual, procedures and work instructions. In 2012, 37
QMS documents were amended and 5 new documents were
approved.
In order to assess effectiveness of QMS 22 annual internal
audits performed in divisions and for personnel independent
of any division. During internal audits exercised functions
assessed and the use of approved QMS documentation at
work and fulfilling special requirements for position observed.
After internal audits performed in 2012 corrective actions
successfully applied to the discovered gaps.
Due to continuously changing information in the field of
quality management, it is necessary to update the knowledge
constantly. Last year chief specialist responsible for the quality
management participated in India organised professional
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vyriausybės finansuojamą ITEC (The Indian Technical and
Economic Cooperation) mokymosi programą vyriausioji
specialistė, atsakinga už kokybės vadybą, dalyvavo Indijoje organizuotuose profesinės kvalifikacijos kėlimo kursuose „Viešojo sektoriaus įmonių auditas“. Darbuotoja gilino
žinias vidaus auditų atlikimo, vidaus auditorių darbo organizavimo, medžiagos bei klausimynų vidaus auditams
rengimo, korekcinių ir prevencinių priemonių įgyvendinimo kontroliavimo, veiksmų po audito srityse. Profesinės
kvalifikacijos kėlimo kursuose įgytas žinias darbuotoja
pritaikė organizuodama ir vykdydama naujai paskirtų
RSC vidaus auditorių mokymą pagal ISO 9001 standartą.
2012 m. išorės auditą atliko atitikčių vertinimo ir
sertifikavimo paslaugų lyderė pasaulyje „Bureau Veritas“, kuri įvertino ir patvirtino RSC integruotos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001 standarto reikalavimams.
Lietuvos gyventojų radiacinės saugos užtikrinimas –
nenutrūkstamas procesas, reikalaujantis kasdienio įtempto ir kvalifikuoto darbo, o nuolatinė veiklos stebėsena,
paremta žinojimu bei aiškia atsakomybe, leidžia RSC tapti
skaidria ir sklandžiai veikiančia institucija.

Sertifikatas, patvirtinantis RSC kokybės
vadybos sistemos atitiktį ISO 9001
standarto reikalavimams

qualification development course The Audit of Public Sector
Institutions according to the ITEC (The Indian Technical and
Economic Cooperation) training programme financed by
Indian Government. The specialist deepened her knowledge
in implementation of internal audits, in preparation of material
and questionnaires for internal audits, in supervision of
application of corrective and preventive measures and actions
to apply after audits. The knowledge received during training
was applied in organisation and implementation of the
training for newly appointed RSC internal auditors according
to ISO 9001 standard.
The external audit was carried out by conformity
assessment and certification service global leader enterprise
Bureau Veritas. Assessment reported that RSC integrated
management system is in accordance with ISO 9001 standard
requirements.
Assurance of radiation protection of Lithuanian population
is a continual process. It requires intense and qualified daily
work, nevertheless day by day monitoring of the activities
based on knowledge and transparent responsibilities allows
RSC to be pellucid and fluent institution.

Certificate proving compliance of RSC
quality management system with
ISO 9001 standard requirements
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III. VEIKLOS SU ŠALTINIAIS
VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA IR
KONTROLĖ

III. STATE SUPERVISION AND
CONTROL OF PRACTICES
INVOLVING SOURCES

VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIŲ IR
DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

STATE REGISTER OF SOURCES OF
IONIZING RADIATION AND
OCCUPATIONAL EXPOSURE

2012 m. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (Registras) buvo
saugomi apie 13,8 tūkst. šaltinių duomenys. Kaip ir ankstesniais metais, 2012 m. išliko tos pačios šaltinių kitimo
tendencijos: jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių
skaičius auga, o uždarųjų šaltinių – nuolat mažėja. Šaltinių skaičiaus kitimas 2007–2012 m. pavaizduotas 4 pav.

In 2012 data of 13.8 thousand sources maintained in
the State Register of Sources of Ionizing Radiation and
Occupational Exposure (hereinafter – Register). The number
of sources stayed in similar dynamics as in previous years:
the number of ionizing radiation generators is increasing and
number of sealed sources keeps reducing. The dynamics of
number of source in 2007–2012 is shown in Figure 4.
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Figure 4. Dynamics of number of sources in 2007–2012

Didžiąją jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių dalį (apie 85 proc.) sudaro medicininė įranga.
ASPĮ atnaujina ES standartų neatitinkančią, pasenusią ir nesaugią radiologinę įrangą, įsigyja naujos kartos
kompiuterinių tomografų, mamografų, kitos rentgenodiagnostikos įrangos, kuri leidžia ne tik gerokai tiksliau ištirti įvairių organų struktūrinius pakitimus, bet ir
sumažinti pacientų radiologinių procedūrų metu gaunamą apšvitą. Be aukštųjų technologijų medicininės
įrangos neįsivaizduojama kokybiška šiuolaikinė medicininė praktika, tad 2012 m. Lietuvoje pradėjo veikti
pozitronų emisijos tomografas, nekontaktinė greito
skenavimo asmens apžiūros rentgeno įranga. Pozitronų emisijos tomografija – vienas pažangiausių pasaulyje tyrimų, įgalinantis pamatyti ir daug tiksliau įvertinti

The majority of ionizing radiation generators (around
85%) is medical equipment. ASPĮ recommence radiological
worn-out equipment, which is not safe and no longer
complies with EU standards and acquire new generation
computed tomography, mammography and other X-ray
diagnostic devices. New equipment allows more accurate
structural malformation examinations of various organs
and furthermore reduction of medical exposures received
during radiological procedures. Today‘s quality medical
practice is hard to realise without high technology medical
equipment, therefore in Lithuania in 2012 positron emission
tomography device and non-contact express X-ray body
scanner started to operate. Positron emission tomography
is advanced globally used examination for picturing and
accurate assessment of internal organs and their functional
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Rentgenodiagnostikos įrangos skaičius
Number of X-ray diagnostic devices

pacientų vidaus organus ir jų funkcinius sutrikimus.
Nekontaktinė greito skenavimo asmens apžiūros rentgeno sistema yra skirta avarijose ir kitų nelaimingų atsitikimų metu sužeistų pacientų sužalojimams nustatyti.
Odontologijos klinikos taip pat atsisako pasenusios, per 10–15 metų susidėvėjusios įrangos, ją keičia
moderniais dantų rentgeno aparatais intraoraliniams ir
panoraminiams tyrimams atlikti. 2012 m. padvigubėjo
odontologijos klinikų, atliekančių dantų kompiuterinės
tomografijos tyrimus: 2010 m. tokias paslaugas teikė tik
viena, 2011 m. – 2, 2012 m. – jau 4, dar 2 klinikos rengia
dokumentus veiklai su įsigytais dantų kompiuteriniais
tomografais įteisinti. Pastebima, kad kasmet daugėja
odontologijos klinikų, įsigyjančių dantų rentgeno įrangos. Medicininės rentgenodiagnostikos įrangos kitimo
tendencijos 2007–2012 m. pavaizduotos 5 pav.

disorders of patients. Non-contact express X-ray body
scanner is designed for identification of injuries in case of
crash or other accidents.
Dental clinics also give up 10–15 years old worn-out
equipment and change it with modern dental X-ray devices
for intraoral and panoramic imaging. In 2012, the number
of dental clinics performing dental computed tomography
examinations has doubled: in 2010 – one dental clinic
provided such services, in 2011 – 2 dental clinics, in 2012 – as
much as 4 of them, two more dental clinics are in preparation
of the documents for carrying out the activities with dental
computed tomography devices they have acquired. It is
observed that every year the number of dental clinics with
X-ray equipment is increasing. The dynamics of the number
of medical X-ray diagnostic devices in 2007–2012 is shown in
Figure 5.
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Figure 5. Dynamics of number of medical X-ray diagnostic
devices in 2007–2012

Kitose srityse (pramonėje, moksle ir pan.) pastebimai
daugėjo rentgeno metalo analizatorių, naudojamų antrinių žaliavų supirkimo ir perdirbimo įmonėse metalo laužo sudėčiai nustatyti: jei 2007 m. tokių prietaisų Lietuvoje
buvo tik 3, 2011 m. – 47, tai 2012 m. – jau 73. Maisto
pramonėje įvairūs rentgeno kokybės kontrolės įrenginiai
pradėti naudoti žaliavų, gaminamos produkcijos kokybei
ir sudėčiai įvertinti, svetimkūniams aptikti. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai taip pat plačiai taikomi
krovinių ir keleivių bagažo kontrolei, įvairiuose moksliniuose tyrimuose, pramoninėje rentgeno radiografijoje.
2012 m. ir toliau mažėjo uždarųjų šaltinių (4 pav.).
Juos pramonės, mokslo ir kitose srityse keičia alternatyvūs tyrimo metodai (magnetinis, ultragarsinis ir kt.),

In other areas (industry, science, etc.) X-ray metal analysers
are increasingly used for analysis of composition of scrap metal
in companies buying secondary raw materials and scrap metal.
If in 2007 there were only 3 such devices, in 2011 – already 47
and in 2012 – 73. Food industry started to use various X-ray
control devices for raw material and production quality and
composition assessment and detection of foreign bodies.
Generators of ionizing radiation are also widely used for cargo
and baggage control, in various scientific researches and
industrial X-ray radiography.
The number of sealed sources reduced further in 2012
(Figure 4). Alternative testing methods (magnetic, ultrasonic,
etc.) replace the use of sealed sources within industry, science
and other fields. Smoke detectors containing sealed sources
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Bendras gautų atvirųjų šaltinių
aktyvumas, TBq
Overall activity of received open
sources, TBq

atsisakoma priešgaisrinių dūmų jutiklių su 239Pu, radiologinės stebėsenos įrangos su šaltiniais.
Kiekvienais metais branduolinėje medicinoje įvairioms
ligoms diagnozuoti ir gydyti naudojama vis daugiau atvirųjų šaltinių. Tai radiofarmakologiniai preparatai (skysčiai,
kapsulės, milteliai), kurių sudėtyje yra 99mTc, 123I, 131I, 18F ir kitų
radionuklidų. Biomedicininiuose ir kituose moksliniuose
tyrimuose naudojami atvirieji šaltiniai su 125I, 32P, 33P, 3H ir 35S
radionuklidais. Bendras 2012 m. gautų radioaktyviųjų medžiagų aktyvumas viršijo 8,4 TBq. Atvirųjų šaltinių skaičiaus
kitimas 2007–2012 m. pavaizduotas 6 pav.
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with 239Pu and radiological monitoring equipment containing
sources are no longer preferred.
Increasing amount of unsealed sources is used in nuclear
medicine for diagnostics of various diseases and treatment.
These are radiopharmaceuticals (liquids, capsules, powder)
contain 99mTc, 123I, 131I, 18F and other radionuclides. Biomedical
and other scientific research involve open sources with 125I,
32 33 3
P, P, H and 35S radionuclides. Overall activity of received
radioactive materials in 2012 exceeded 8.4 TBq. The
dynamics of the number of unsealed sources in 2007–2012
is shown in Figure 6.
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Figure 6. Dynamics of number of unsealed sources in 2007–2012

Registre taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys
apie darbuotojus, dirbančius su šaltiniais ar jų aplinkoje, ir jų gautas metinės apšvitos dozes. 2012 m.
Registras buvo papildytas 5 478 darbuotojų apšvitos dozių įrašais. Įvairių sričių darbuotojų metinių
apšvitos dozių skaičiaus kitimas 2008–2012 m. pavaizduotas 7 pav.

Data about radiation workers, who deal with sources
or work in vicinity of ionizing radiation and their annual
occupational doses are also collected and administered in
the Register. In 2012, Register was supplemented with 5478
records of occupational doses. The dynamics of the number
of annual occupational doses of different field radiation
workers in 2008–2012 is shown in Figure 7.
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Figure 7. Dynamics of number of annual occupational
doses of different field radiation workers in 2008–2012

Pastebima pramonėje dirbančių darbuotojų metinių apšvitos dozių įrašų skaičiaus mažėjimo tendencija,
tam įtakos turi mažėjantis darbuotojų skaičius Ignalinos
atominėje elektrinėje (AE); be to, pramonės įmonėse
mažiau naudojama uždarųjų šaltinių. Medicinos darbuotojų apšvitos dozių įrašų skaičius pastaraisiais metais
didėja, kadangi gausėja odontologijos klinikų, naudojančių rentgeno įrangą, taip pat įsigyjama naujų rentgeno aparatų siekiant teikti kokybiškesnes paslaugas.
Mokslo ir kitų sričių darbuotojų, kuriems atliekama
profesinės apšvitos stebėsena, metinių į Registrą 2008–
2012 m. įtrauktų dozių pokyčiai yra nežymūs.
2012 m. į Registrą įtrauktų metinių apšvitos dozių
verčių pasiskirstymas pagal dozių intervalus pavaizduotas 8 pav., o 2008–2012 m. metinių apšvitos dozių
verčių pasiskirstymo palyginimas – 9 pav.
2012 m. dauguma (apie 92 proc.) darbuotojų išmatuotų metinių išorinės apšvitos dozių buvo mažesnės už
minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv), didžiausias metines dozes gavo Ignalinos AE darbuotojas (12,57 mSv) ir
intervencinės radiologijos gydytojas (12,44 mSv).
Išanalizavus Registre saugomus medicinos darbuotojų apšvitos duomenis pastebima, kad didesnes metines apšvitos dozes, palyginti su kitais darbuotojais,
gauna intervencinės radiologijos darbuotojai. Didžiausia intervencinės radiologijos gydytojo dozė buvo
12,44 mSv, operacinės slaugytojo – 6,75 mSv. Gaunamas dideles apšvitos dozes lemia šios srities specialistų
darbo specifika, nes jie operacijų metu daug laiko praleidžia angiografinių ir C lanko sistemų bei kitos operacijų metu naudojamos rentgenodiagnostikos įrangos
aplinkoje.

Apšvitos dozių intervalai, mSv
Dose intervals, mSv
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Reduction in number of annual occupational doses for
industrial workers is observed in recent years due to the
decline in number of workers in Ignalina Nuclear Power
Plant (INPP). Furthermore, industrial enterprises use less
sealed sources. The records of the occupational doses of
health care workers show the increase in doses due to the
numerous establishments of the dental clinics with X-ray
equipment and new X-ray devices acquired for higher
quality services.
Occupational doses of science and other field radiation
workers, where occupational monitoring exercised, show
almost no change based on doses admitted to the Register in
2008–2012.
The distribution of the annual occupational doses
inscribed in the Register in 2012 according to the intervals
of doses is shown in Figure 8. Comparison of the distribution
of the values of annual occupational doses in 2008–2012 is
shown in Figure 9.
In 2012 majority of measured annual occupational doses of
radiation workers (around 92%) were lower than the minimum
detectable level (1 mSv). Highest annual occupational doses
contributed by INPP radiation worker (12.57 mSv) and
interventional radiology doctor (12.44 mSv).
After analysing exposure data of health care workers
available in the Register, results show that interventional
radiology workers receive relatively higher annual doses.
Highest dose of the interventional radiology doctor was 12.44
mSv and 6.75 mSv of the operating room nurse. The reason
for high exposure doses are related to work particularity, since
radiation workers spend o lot of time at angiography units,
C-arc systems and vicinity of other equipment used in X-ray
diagnostics.
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Figure 9. Distribution of annual occupational doses in
2008–2012 according to dose intervals

Pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos Respublikos
piliečių vyksta dirbti į kitų valstybių branduolinės energetikos objektus (BEO). Iš 48-ių 2012 m. išduotų komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų 30 buvo išduota
vykstantiems dirbti į užsienį. RSC išduotų komandiruotų darbuotojų apšvitos dozių pasų skaičiaus kitimas
2008–2012 m. pavaizduotas 10 pav.

Lately more citizens of the Republic of Lithuania travel to
work at nuclear facilities (NF) abroad. 30 dose passports out
48, issued for outside workers, were issued for those traveling
to work abroad. The dynamics of the number of the dose
passports issued for outside workers by RSC in 2008–2012 is
shown in Figure 10.
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Figure 10. Dynamics of number of dose passports issued
for outside workers by RSC in 2008–2012

VEIKLOS SU ŠALTINIAIS LICENCIJAVIMAS

LICENSING OF PRACTICES WITH SOURCES

Svarbiausia RSC užduotis – apsaugoti žmones ir aplinką nuo galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio. Efektyviausiai tai galima užtikrinti licencijuojant
veiklą su šaltiniais. Prieš išduodami licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais RSC specialistai kruopščiai
ir išsamiai įvertina šios veiklos naudą bei galimą žalą žmonėms ir aplinkai, jos metu planuojamas taikyti radiacinės
saugos priemones bei jų optimizavimą, veiklos sąlygų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir kitas aplinkybes. Tik
visiškai įsitikinus būsimos veiklos pagrįstumu ir saugumu
priimamas sprendimas išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą.
2012 m. RSC išdavė 90 įvairių rūšių licencijų verstis veikla su šaltiniais, o 28 objektams, baigusiems veiklą su šaltiniais, licencijų galiojimas buvo panaikintas. Duomenys apie
2007–2012 m. išduotas licencijas pateikti 11 ir 12 pav.

Principal RSC task is to protect population and
environment against potential harmful effects of ionizing
radiation. Most effective tool to achieve it is licensing practices
with sources. Prior to the issue of licence or temporary permit
for practices with sources RSC specialists thoroughly assess
the benefit of activity, the potential hazards for people and
environment, the foreseen radiation protection measures and
their optimisation, how the conditions of practice comply with
binding requirements and other circumstances. The decision
to issue licence or temporary permit is made only in case if it is
clear that practice is justified and safe.
In 2012 RSC issued 90 various types of licences for practices
with sources and 28 licences were revoked for the entities,
which discontinued practice with sources. Data about licences
issued in 2007–2012 are shown in Figures 11 and 12.
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Figure 11. Number of licences issued in 2007–2012
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2012 m. daugiausia licencijų dirbti su moderniais intraoraliniais ir panoraminiais dantų rentgeno aparatais
išduota odontologijos kabinetams bei klinikoms. Stebima tendencija, kad tapti licencijų turėtojais siekia vis
daugiau pareiškėjų, pasirengusių tiekti į Lietuvos rinką
maisto produktų gamybos technologinėse linijose naudojamus rentgeno kokybės kontrolės įrenginius, kurių
paskirtis – įvertinti bei kontroliuoti produkcijos kokybę
arba aptikti į galutines produkcijos pakuotes patekusius
metalo, plastiko, stiklo, akmenų ir pan. svetimkūnius.
RSC, vykdydamas licencijavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose įteisintas ES Paslaugų direktyvos
nuostatas dėl supaprastinto paslaugų teikimo tarp šalių, ES narių arba Europos ekonominės erdvės valstybių,
2012 m. išdavė 1 laikinąjį leidimą (Lenkijoje registruotai
įmonei) teikti paslaugą su šaltiniais Lietuvoje – vykdyti
geologinius tyrimus naudojant uždaruosius šaltinius.
Verčiantis licencijuojama veikla dažnai kinta šios veiklos sąlygos: pasikeičia darbuotojai, įsigyjama naujų arba
nurašomi panaudoti šaltiniai, jie permontuojami kitose
patalpose, diegiamos naujos technologijos ir pan. Teisės
aktų reikalavimai nustato, kad licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas, pasikeitus veiklos sąlygoms, gali verstis veikla tik tuomet, kai RSC pateikia teisės aktuose nustatytą
informaciją, ir RSC specialistai, visapusiškai įvertinę naująsias sąlygas, priima teigiamą sprendimą – dirbti saugu.
Kiekvieno licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo licencijuojamos veiklos sąlygos ir jų pasikeitimai registruojami
licencijos ar laikinojo leidimo prieduose. 2012 m. pakeistų
licencijų priedų skaičius pateiktas 13 pav. Analizuojant
licencijų priedų keitimo priežastis pažymėtina, kad dažniausiai priedai keičiami dėl darbuotojų ir šaltinių kaitos.
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In 2012 most of licences were issued for dental clinics
to work with modern intraoral and panoramic X-ray dental
devices. Observations show that there are more applicants,
who are prepared to get licences to supply to Lithuania the
X-ray quality control devices for food technological lines. The
purpose of these devices is a quality control of production or
detection of foreign bodies (metal, plastics, glass, stones, etc.) in
final production packages.
Following the requirements of the licensing rules that
legitimise requirements of the EU directive On Services in
the International Market about simplified procedures for
service providers between the countries, the Member States
or European Economic Area countries, RSC issued one
temporary permit in 2012. Temporary permit was issued to
the enterprise registered in Poland to provide service with
sources in Lithuania – to conduct geological research with
sealed sources.
While performing licensed activities initially defined
conditions may change: shifting of workers, new sources
acquired, spent sources dismissed, sources installed elsewhere,
new technologies adopted, etc. The requirements of legislation
define, that when conditions of practice change, holder of the
licence or temporary permit is allowed to conduct activities
only after providing information stated in legislation to RSC
and RSC specialists assess new conditions with conclusion –
activity is safe. The conditions for activities of each licence or
temporary permit holder and amendments of conditions are
registered in the annexes of a licence or temporary permit.
The number of amended annexes of the licences in 2012 is
shown in Figure 13. Analysis of reasons of amendments shows
that most often annexes are changed due to the shifting of
workers and sources.
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Figure 13. Number of amended licence annexes in 2001–2012

Kai licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojai keičia
savo pavadinimą, kodą, buveinės adresą ar teisinę formą (pvz., individualiosios įmonės perregistruojamos
į uždarąsias akcines bendroves), jie turi kreiptis į RSC
dėl licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimo. Dėl šių
priežasčių 2012 m. buvo patikslintos 42 licencijos.

When licence or temporary permit holders change their
names, codes, addresses or their legal form (e.g. from sole
proprietorships to private limited liability companies), they
have to apply to RSC for amendment of their licences or
temporary permits. In 2012 42 licences were amended due
to these reasons.

VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS
PRIEŽIŪRA

STATE SUPERVISION OF RADIATION
PROTECTION

RSC pareigūnai, vykdydami valstybinę radiacinės
saugos priežiūrą (patikrinimus):

RSC officers execute State supervision of radiation
protection (inspections) in the form of:

» teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas ūkio
subjektams įvairiais radiacinės saugos klausimais;

» provision of methodical assistance and consultations
to the economic entities on different radiation
protection issues,
» supervision and control on how economic entities
fulfil the requirements set in the legislation on radiation
protection and security of sources,
» application of administrative liability and other
pressures (fines, decisions of suspending practices
involving sources and validity of licence or temporary
permit for practices with sources, etc.).

» prižiūri ir kontroliuoja, kaip jie laikosi įstatymų
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę
saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų;
» taiko administracinės atsakomybės ir kitas poveikio priemones (skiria baudas, stabdo darbą su
šaltiniais ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis
veikla su šaltiniais galiojimą ir pan.).
Priežiūros metu RSC pareigūnai itin daug dėmesio
skiria ūkio subjektų, besiverčiančių arba planuojančių
verstis veikla su šaltiniais, konsultavimui: siekia suprantamai ir paprastai paaiškinti radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir jų praktinio įgyvendinimo ypatybes.
Prieš atlikdami patikrinimus pareigūnai informuoja
ūkio subjektą apie patikrinimą, planuojamą jo trukmę,
pateikia preliminarų dokumentų sąrašą, nurodo ūkio
subjekto teises ir pareigas. Visi ūkio subjektai gali iš
anksto susipažinti su planuojamais patikrinimais RSC
interneto svetainėje www.rsc.lt (skiltyje Planuojami
patikrinimai).
Vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu dažnumu 2012 m. iš viso buvo
atlikti 689 patikrinimai (621 ūkio subjekte). Valstybinės
radiacinės saugos priežiūros dinamika 2010–2012 m.
pateikta 14 pav.

During the supervision, RSC officers pay a lot of attention
for the consultations of economic entities, which conduct
practices with sources already or plan such activity. The
purpose of these consultations is to explain the requirements
of the legislation on radiation protection and the practical
points of their realisation in simple manner.
Prior to the inspection, officers inform the economic
entities about the inspection and preliminary duration, request
preliminary list of documents and refer to the duties and rights
of the economic entity.
All economic entities can get acquainted in advance with
foreseen inspections on RSC website www.rsc.lt (in column
“Planuojami patikrinimai” (Planned Inspections)).
Following the inspection frequency stated in the
Regulations of the State Supervision of Radiation Protection
in total 689 inspections were performed (621 economic
entities were inspected) in 2012. The dynamics of the
supervision of State radiation protection in 2010–2012 is
shown in Figure 14.
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Figure 14. Dynamics of supervision of State radiation
protection in 2010–2012

Kaip ir kasmet, 2012 m. daugiausia patikrinimų
(508) atlikta ASPĮ, kurios naudoja šaltinius medicininiais tikslais. Šaltinius taip pat naudoja ir pramonės, veterinarijos, mokslo ir mokymo ūkio subjektai. 2012 m.
valstybinės radiacinės saugos priežiūros dinamika pagal veiklos sritis pateikta 1 lentelėje.

Like every year in 2012 highest number of inspections,
namely 508, were performed in ASPĮ, where sources are used for
medical purposes. Industry, veterinary, science and education
economic entities use sources as well. The dynamics of the
supervision of State radiation protection in 2012 is shown in
Table 1 according to the activity area.

1 lentelė. 2012 m. valstybinės radiacinės saugos priežiūros
dinamika pagal veiklos sritis

Table 1. Dynamics of supervision of State radiation
protection in 2012 according to activity area

Veiklos sritis

Patikrinimų
skaičius

Ūkio subjektų,
kuriuose nustatyta
pažeidimų, skaičius

Area of activity

Number of
inspections

Number of economic
entities with
violations found

Medicina

508

243

Medicine

508

243

Veterinarija

9

5

Veterinary

9

5

Mokslas ir mokymas

10

3

Science and education

10

3

Pramonė

31

15

Industry

31

15

*Kita veikla

131

35

*Other activities

131

35

* Ūkio subjektai, prekiaujantys, montuojantys, remontuojantys šaltinius,
vežantys radioaktyviąsias medžiagas bei radioaktyviąsias atliekas,
vykdantys krovinių ir bagažo bei radioaktyvios taršos kontrolę ir pan.

* Economic entities trading, installing, repairing sources, transporting
radioactive materials and radioactive waste, performing cargo and
baggage control and radioactive contamination control, etc.

2012 m. RSC pareigūnai atliko nemažai patikrinimų,
kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje.
Atlikti tiksliniai su skaitmenine rentgenodiagnostikos įranga dirbančių ASPĮ patikrinimai siekiant įsitikinti, ar jos pasirengusios šiam darbui. Patikrinimų metu
nustatyta, kad darbuotojai tinkamai apmokyti dirbti
nauja įranga, žino, kaip taikyti pacientų apšvitą mažinančias priemones.

In 2012, RSC officers performed a few inspections with
aim to assess the compliance with the radiation protection
requirements in concrete area of activities with sources.
Special inspections performed at ASPĮ working with
digital X-ray diagnostic equipment in order to ascertain their
preparedness for such activities. These inspections showed
that radiation workers are adequately trained to use new
equipment and they know the measures for the reduction of
patient exposure.
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Vertinant pacientų apšvitą atlikti patikrinimai ASPĮ,
turinčiose dozės ir ploto sandaugos matuoklius. Daug
dėmesio skirta pacientų dozių registracijos tvarkai įvertinti, ASPĮ darbuotojų konsultavimui įvairiais pacientų
apšvitos registravimo ir vertinimo klausimais. Atlikus
patikrinimus pateiktos rekomendacijos ir siūlymai, kaip
pagerinti esančią tvarką ir optimizuoti pacientų apšvitą,
gaunamą atliekant rentgenodiagnostikos procedūras.
Siekiant įvertinti, kaip taikomi pacientų radiacinės
saugos užtikrinimo reikalavimai, vykdyti tiksliniai patikrinimai ASPĮ, kuriose atliekamos rentgenodiagnostikos
procedūros vaikams. Licencijos turėtojas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų apmokyti naudotis priemonėmis, kurios sumažina ir optimizuoja mažųjų pacientų apšvitą. Patikrinimų metu nustatyta, kad darbuotojai žino
ir taiko radiacinės saugos optimizavimo priemones bei
periodiškai instruktuojami darbo specifikos pediatrijoje
klausimais.
RSC pareigūnai vertino licencijų turėtojų pasirengimą galimiems radiologiniams incidentams ir avarijoms
vykdant veiklą su I–III pavojingumo kategorijos šaltiniais. Daug dėmesio skirta išsamiai radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos ir padarinių likvidavimo
planų analizei. Šiuose planuose turi būti aprašyti visi
tikėtini radiologinių incidentų ir avarijų atvejai, numatomi padariniai, nurodytos incidentų ir avarijų likvidavimo priemonės bei prevenciniai veiksmai. Pareigūnai
pateikė pastabų, pasiūlymų ir rekomendacijų, kaip tobulinti minėtus planus.
Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus,
žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus
leidimų išdavimo tvarkos aprašas nurodo reikalavimus
ūkio subjektams, besiverčiantiems veikla su šaltiniais,
kurios metu į aplinką (aplinkos orą, vandenį (nuotakyną)) išmetama ar gali būti išmetama radionuklidų. Siekiant įvertinti, kaip laikomasi šių reikalavimų, patikrinti
licencijų turėtojai, kurie veikloje naudoja atviruosius
šaltinius. Pažeidimų nenustatyta.
2012 m. atliekant patikrinimus 301 ūkio subjekte
rasta pažeidimų. Dažniausiai nustatyti radiacinę saugą
reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai:
» laiku nepranešta apie pasikeitusias licencijos
verstis veikla su šaltiniais galiojimo sąlygas;
» laiku neatlikti lygiavertės dozės galios matavimai
darbo vietose ir kokybės kontrolės bandymai;
» neatlikta individualiųjų apsaugos priemonių patikra;
» nepateikti duomenys apie šaltinius Registrui.

For the assessment of patient exposure, inspections were
performed in ASPĮ in practice using dose area product meters.
Great attention paid for the patient exposure dose registration
procedures, for the consultation of the ASPĮ radiation
workers on various patient dose registration and assessment
issues. Recommendations were prepared after inspections
on the improvement of existing registration procedures and
optimisation of patient exposure received during the X-ray
diagnostic procedures.
Special inspections were performed in ASPĮ, which carry
out paediatric X-ray diagnostic procedures in order to evaluate
the compliance with radiation protection requirements
for patients. The holder of licence is obliged to ensure that
radiation workers are trained to use measures meant to reduce
and optimise exposure of children. Inspections proved that
workers have knowledge and apply optimisation measures
of radiation protection and receive periodical instructions on
particularities of paediatrics.
RSC officers assessed emergency preparedness of licence
holders for potential radiological incidents and accidents
during activities with sources of I–III risk categories. Major
attention was dedicated to the detailed analysis of the plans
for the prevention and liquidation of radiological incidents
and accidents. These plans must include all possible cases of
radiological incidents and accidents, foreseen consequences,
incident and accident liquidation measures indicated and
preventive measures listed. Officers provided their comments,
proposals and recommendations on the improvement of the
plans mentioned above.
The rules for the issue of permits for radioactive discharges
to the environment from medical, industrial except from
nuclear facilities, agricultural facilities and for discharges during
scientific research state the requirements for the economic
entities performing practices with sources and generate
radioactive discharges or potential radioactive discharges
possible to the environment (air, water, sewerage). In order
to assess the compliance with these requirements the licence
holders, who use unsealed sources, were inspected. No
violations identified.
In 2012, 301 violations were identified during inspections. In
most cases, these violations of radiation protection legislation
were determined:
» failure to timely notify about changes in licensing
conditions on activities with sources;
» failure to timely perform equivalent dose rate
measurements in workplaces and quality control tests;
» failure to perform checks of personal protection means;
» failure to submit annual source inventory data to the
Register.
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Dauguma pažeidimų nekėlė grėsmės darbuotojams
bei gyventojams ir buvo pašalinti per RSC pareigūnų
nurodytą terminą. Tačiau už pažeidimus, kurie galėjo
sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, 2012 m. taikyta net
15 administracinio poveikio priemonių (11 – medicinos, 1 – pramonės, 3 – kitos paskirties ūkio subjektams).
Užtikrinant žmonių radiacinę saugą nuo nepagrįstos apšvitos svarbu tinkamai suplanuoti ir suprojektuoti patalpas, kuriose bus dirbama su šaltiniais. RSC
2012 m. atliko 175 patalpų projektų ekspertizes, patikrino 11 statybos ar rekonstravimo projektų, pateiktų
savivaldybių administracijoms siekiant gauti statybos
leidimą, sprendinių atitiktį nustatytiems radiacinės
saugos reikalavimams. Tikrinant projektus įvertinama,
ar optimizuota radiacinė sauga ir kokia galima darbuotojų ir gyventojų apšvita.
Didžioji dalis projektų atitiko teisės aktų reikalavimus
ir geros praktikos rekomendacijas, todėl iš karto suderinti.
Tačiau pasitaikė atvejų, kai buvo būtina atlikti pakartotinę
ekspertizę, nes veikla planuota patalpose, nepritaikytose
dirbti su šaltiniais, arba projektuotojai pateikė ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją, neteisingai parinko
skaičiavimams naudojamus koeficientus. Valstybinės statinių statybos radiacinės saugos ekspertizės pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 2 lentelėje.

The majority of radiation protection violations posed
no direct threat to workers’ or public health status and were
eliminated within defined correction periods.
However for the violations that could cause unjustified
occupational, public or environmental exposure of ionizing
radiation as much as 15 administrative pressures were applied
in 2012 (11 in health care, 1 in industry, 3 for other type
economic entities).
To ensure radiation protection of the population against
unjustified exposure it is necessary to have adequately
designed facilities, where sources will be used. In 2012 in order
to check compliance with radiation protection requirements
RSC performed 175 reviews of facility projects, inspected 11
building or reconstruction projects submitted to Municipality
administrations for the issue of a construction permit. The
optimisation of radiation protection and potential occupational
and public exposures were assessed during these inspections.
The majority of these projects were in compliance with the
legislation requirements and good practice recommendations,
therefore immediate approval was granted. In some cases
secondary expertise was required, since activity was planned
for the facilities not fitted for practices with sources, designer
provided incomplete information or used wrong coefficients
for calculations. The distribution of the State expertise of the
building radiation protection projects according to the activity
area is shown in Table 2.

2 lentelė. 2012 m. valstybinė statinių statybos radiacinės
saugos ekspertizė pagal veiklos sritis

Table 2. 2012 m. State expertise of building radiation
protection projects according to activity area

Atliktas
Atlikta statinio
statybos ar
rekonstravimo
projekto
projekto
(specialioji) ekspertizė
tikrinimas

Building
construction or
reconstruction
project
assessement

Special building
project expertise

1.

Medicine:

5

5

–

161 158

3

Failed

Immediate
approval
After
secondary
expertise

Total

–

Failed

3

Approved

Nesuderinta

161 158

No. Activity area

Total

Po
kartotinės
ekspertizės

–

Iš karto

5

Iš viso

5

Approved

Nepritarta

1. Medicina

Pritarta

Eil.
Nr. Veiklos sritis

Iš viso

Suderinta

–

1.1. Rentgenodiagnostika

5

5

–

33

32

1

–

1.1. X-ray diagnostics

5

5

–

33

32

1

–

1.2. Odontologija

–

–

–

125 124

1

–

1.2. Odontology

–

–

–

125 124

1

–

1.3 Spindulinė terapija

–

–

–

3

2

1

–

1.3 Radiotherapy

–

–

–

3

2

1

–

1.4. Branduolinė medicina

–

–

–

–

–

–

–

1.4. Nuclear medicine

–

–

–

–

–

–

–

1.5. Kita

–

–

–

–

–

–

–

1.5. Other

–

–

–

–

–

–

–

2. Veterinarija

–

–

–

7

7

–

–

2.

Veterinary

–

–

–

7

7

–

–

3. Mokslas ir mokymas

–

–

–

3

3

–

–

3.

Science and education –

–

–

3

3

–

–

4. Pramonė

–

–

–

2

2

–

–

4.

Industry

–

–

–

2

2

–

–

6

6

–

2

2

–

–

5.

Other

6

6

–

2

2

–

–

11 11

–

3

–

In total

11 11

–

3

–

5. Kita
Iš viso

18

175 172

175 172

RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR
RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMO
RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA

STATE RADIATION PROTECTION SUPERVISION
OF TRANSPORTATION OF RADIOACTIVE
MATERIALS AND RADIOACTIVE WASTE

Vadovaudamiesi teisės aktuose nustatyta tvarka ūkio
subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų ar
grąžinantys gamintojui panaudotus uždaruosius šaltinius
bei perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias
atliekas. Vežti radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir
uždaruosius šaltinius) gali tik ūkio subjektai, turintys RSC
šiai veiklai išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą bei besilaikantys griežtų radiacinės saugos reikalavimų.
RSC specialistai nuolat (atlikdami planinius ir neplaninius patikrinimus) vertina licencijų ar laikinųjų
leidimų turėtojų pasirengimą saugiai vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Atlikti
patikrinimai patvirtino, kad ūkio subjektai, turintys šios
veiklos licencijas ar laikinuosius leidimus, yra tinkamai
pasirengę vežti radioaktyviąsias medžiagas ar atliekas
ir gali užtikrinti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.
2012 m. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms vežti išduoti 45 leidimai, iš jų
32 – radioaktyviosioms medžiagoms ir 13 – radioaktyviosioms atliekoms vežti (15 pav.).

According to the procedure defined by law economic
entities planning to acquire radioactive materials or return
disused sealed sources to manufacturers, and transferring
radioactive waste generated during their operations for the
final disposal, must get a permit issued by RSC to transport
radioactive materials or radioactive waste. The transportation
of radioactive materials (unsealed and sealed sources) is
possible only when the economic entity has a licence or
temporary permit issued by RSC and the radiation protection
requirements are fulfilled.
RSC specialists regularly (by performing planned and
unplanned inspections) inspect the preparedness of
holders of a licence or temporary permit for safe transport
of radioactive materials and radioactive waste. The
conducted inspections showed that economic entities
with licence or temporary permit for such activities are
duly prepared to transport radioactive materials and
radioactive waste and ensure public and environment
radiation protection.
In 2012 in total 45 permits were issued to transport
radioactive materials and radioactive waste: 32 – for radioactive
materials and 13 – for radioactive waste (Figure 15).

30
25

25

20
13

15
10

7

5
0

Tarp ES valstybių narių
Between Member States

Iš trečiųjų šalių
From third countries

Radioaktyviųjų atliekų vežimas
šalies viduje
Transportation of radioactive
waste in the territory of a country

15 pav. 2012 m. išduoti leidimai vežti radioaktyviąsias
medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas

Figure 15. Permits for transportation of radioactive
materials and radioactive waste issued in 2012

Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus į Lietuvą draudžiama įvežti radioaktyviąsias atliekas. Leidimai
vežti radioaktyviąsias atliekas išduoti išskirtinai radioaktyviųjų atliekų vežimui Lietuvoje, t. y. jas vežti ilgalaikiam saugojimui į atliekynus.

According to the requirements set in the legislation,
it is forbidden to import radioactive waste to Lithuania.
Permits for the transport of radioactive waste are issued
exceptionally for the transport within the territory of
Lithuania i.e. transport of radioactive waste for long term
storage in the radioactive waste repositories.
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Vidutinė metinė apšvitos dozė, mSv
Average annual exposure dose, mSv

Vertindami leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2009–2012 m. (16 pav.)
matome, jog 2012 m. išduota kiek daugiau leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas,
palyginti su 2011 m., tačiau bendra pastarųjų kelerių
metų tendencija yra mažėjanti. Mažėjimą lemia tai, kad
ūkio subjektai, nuolat įvežantys radioaktyviųjų medžiagų
bei išvežantys panaudotus uždaruosius šaltinius, gauna
daugkartinį vežimo leidimą. Be to, radioaktyviųjų atliekų
kiekiai paskutiniais metais tendencingai mažėja, kadangi
diegiamos naujos technologijos, kuriose radioaktyviųjų
medžiagų nenaudojama.

Review of changes in number of issued permits for
transportation of radioactive materials and radioactive
waste in 2009–2012 (Figure 16) shows that in 2012 there
is an increase in number of issued permits comparing with
2011. However, in general the tendency for the last years is
decreasing in number.
The decrease relates to the fact that economic entities
request multiple transport permit as they import radioactive
materials and export disused sealed sources frequently.
Moreover, the amounts of radioactive waste for the last
years decrease as new technologies without sources are
incorporated.
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Figure 16. Dynamics of permits for transportation of
radioactive materials and radioactive waste in 2009–2012

Dažniausiai į Lietuvą įvežami medicininės paskirties
I, I, 99mTc atvirieji šaltiniai, taip pat nemedicininės
paskirties 192Ir uždarieji šaltiniai, kurie naudojami suvirinimo siūlių neardomajai kontrolei atlikti, bei atvirieji –
su 3H, 32P, 33P ir 35S radionuklidais, naudojami mokslinei
tiriamajai veiklai.

Mostly imported unsealed sources for medical purposes
are with radionuclides 125I,131I, 99mTc, also non-medical sealed
sources with 192Ir used for non-destructive testing of welding
and unsealed sources with 3H, 32P, 33P radionuclides used for
scientific research.

IV. PROFESINĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

IV. OCCUPATIONAL EXPOSURE
MONITORING

RSC atlieka darbuotojų, dirbančių su šaltiniais ir
jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, apšvitos
stebėseną. Šios stebėsenos metu siekiama išmatuoti ir
įvertinti darbuotojų gaunamą apšvitą bei įsitikinti, kad
neviršijamos nustatytos darbuotojų apšvitos ribinės
dozės.

RSC performs exposure monitoring for radiation
workers dealing with sources and working in vicinity of
ionizing radiation. The purpose of this monitoring is to
measure and assess occupational exposure and to ascertain
that occupational doses do not exceed established dose
limits.

125 131
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IŠORINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

EXTERNAL EXPOSURE MONITORING

Darbuotojų gaunama išorinė apšvita stebima ir kontroliuojama matuojant individualiąsias dozes termoliuminescenciniais dozimetrais. 2012 m. atlikti 2 926 darbuotojų, dirbančių medicinos, pramonės, mokslo ir mokymo
bei kitose srityse, išorinės apšvitos individualiųjų dozių
matavimai. Individualiaisiais termoliuminescenciniais dozimetrais išmatuota daugiau kaip 12 tūkst. dozių.
Didžiąją dalį (86 proc.) darbuotojų, kuriems matuotos
išorinės apšvitos dozės, sudarė ASPĮ darbuotojai, mokslo ir
mokymo įstaigų darbuotojai sudarė apie 4 proc., pramonės
darbuotojai – 5 proc., likusius 5 proc. – kitų sričių darbuotojai. ASPĮ darbuotojų vidutinė metinė išorinės apšvitos
dozė buvo 0,25 mSv, didžiausia metinė dozė užregistruota
intervencinės radiologijos gydytojui – 12,4 mSv. Didžiausia
metinė pramonės darbuotojų dozė buvo 1,84 mSv, vidutinė – 0,15 mSv, mokslo ir mokymo srities darbuotojų didžiausia metinė dozė buvo 0,42 mSv, o vidutinė – 0,05 mSv.
Išanalizavus 2010–2012 m. darbuotojų vidutines metines
dozes dėl darbuotojų skaičiaus mažėjimo stebima pramonės srities darbuotojų apšvitos mažėjimo tendencija, o
medicinos, mokslo ir mokymo sričių darbuotojų vidutinės
metinės apšvitos dozės beveik nekinta (17 pav.).

External exposures of radiation workers are monitored
and controlled by measuring individual doses using
individual thermoluminescent dosimeters. In 2012 RSC
measured individual external doses of 2926 radiation
workers working in health care, industry, science and
education and other fields. Over 12 000 doses were
measured using individual thermoluminescent dosimeters.
Doses were predominantly measured for ASPĮ radiation
workers – 86%, science and education workers represented
4%, industry workers represented 5% and the rest 5% other field radiation workers. The annual average dose for
ASPĮ worker was 0.25 mSv, and the highest recorded dose
received by interventional radiologist doctor – 12.4 mSv.
The highest annual dose of industry worker was 1.84 mSv,
the average one was 0.15 mSv and science and education
field worker’s highest annual dose was 0.42 mSv, while
average annual dose in this field – 0.05 mSv. From analysis
of average annual doses of workers in 2010–2012 results
revealed the industry field workers dose reduction trend
due to fewer workers in industry, while the exposure doses
of health care, science and education field workers stay on
similar level (Figure 17).
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Figure 17. Distribution of average annual occupational
doses in health care, industry, science and education fields
in 2010–2012

Ilgalaikiai profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo,
kad intervencinės radiologijos procedūras atliekantys ir
jose dalyvaujantys darbuotojai gauna didesnes išorinės
apšvitos dozes, palyginti su kitų sričių darbuotojais. Pastaraisiais metais didėjant tokių procedūrų skaičiui, didėja ir

Long-term occupational exposure monitoring shows
that interventional radiology radiation workers receive
higher doses than other health care workers do. Due
to the increase of number of such procedures during
last years, the exposure of interventional cardiology
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intervencinės radiologijos darbuotojų gaunama apšvita.
Intervencinės radiologijos darbuotojų dozės matuojamos
dviem dozimetrais, nešiojamais virš asmeninių apsaugos
priemonių ir po jomis. Pagal gautus matavimų rezultatus
apskaičiuojamos efektinės dozės. 2012 m. matuotos ir, remiantis gautais matavimų rezultatais, apskaičiuotos 68 intervencinės radiologijos gydytojų efektinės dozės. Intervencinės radiologijos darbuotojų vidutinė metinė efektinė
dozė buvo 1,2 mSv, intervencinės radiologijos gydytojų
vidutinė metinė dozė – 1,6 mSv, jaunesniojo personalo –
0,92 mSv, o pagalbinių ir techninių darbuotojų – 0,49 mSv.
Intervencinės radiologijos gydytojai neretai dirba keliose ASPĮ. Jų dozės kiekvienoje darbovietėje matuojamos
tik tai darbovietei skirtais dozimetrais. Išmatavus dozes visose darbovietėse apskaičiuotos efektinės dozės sumuojamos. Išanalizavus metines efektines dozes nustatyta,
kad intervencinės radiologijos gydytojai, dirbantys keliose darbovietėse, gauna apie 3 kartus didesnę apšvitą nei
dirbantys vienoje darbovietėje.

workers increases as well. The dose of interventional
radiology radiation workers are recorded with two
dosimeters worn both on and under protective aprons.
Measurement results were used to calculate effective
doses. In 2012, 68 effective doses of interventional
radiologists were calculated. The average annual effective
dose of interventional radiology workers was 1.2 mSv,
of interventional radiology doctors – 1.6 mSv, of junior
staff – 0.92 mSv and of support and technical staff –
0.49 mSv.
The doctors of interventional radiology very often
work in several ASPĮ. In every place of work doses are
calculated with a dosimeter intended only for that
particular entity. After measuring doses in all workplaces
calculated effective doses are summed. Analysis of annual
effective doses shows that interventional radiology
doctors working in several workplaces receive around
three times higher exposure than those working in one
workplace.

INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS
DARBUOTOJŲ AKIŲ IR
RANKŲ APŠVITOS TYRIMAI

THE RESEARCH OF EYE LENS AND
HAND EXPOSURE OF INTERVENTIONAL
RADIOLOGY WORKERS

Dėl gaunamos didesnės apšvitos intervencinės radiologijos darbuotojai turi didesnę riziką patirti neigiamą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį ir susirgti
jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltomis ligomis.
Viena iš tokių ligų – katarakta.
Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 nustatytos lygiavertės ribinės dozės akies lęšiukui yra 150 mSv, galūnėms –
500 mSv. Tačiau jau šiuo metu Tarptautinės radiologinės saugos komisijos rekomenduojama lygiavertė dozės riba akies
lęšiukui yra 20 mSv per metus vidutiniškai 5 metų laikotarpiui
ir ne daugiau kaip 50 mSv vienerių metų laikotarpiui. Remiantis šia rekomendacija sumažinta lygiavertė dozės riba akies
lęšiukui įtraukta ir į naujai rengiamus tarptautinius teisės aktų
projektus. Įsigaliojus šiems naujai parengtiems tarptautiniams
teisės aktams bus keičiami ir Lietuvos norminiai dokumentai.
Siekiant detaliau ištirti intervencinės radiologijos darbuotojų gaunamas išorinės apšvitos dozes 2012 m. parengta ir vykdyta programa, skirta akies lęšiuko ir rankų
gaunamoms metinėms lygiavertėms dozėms įvertinti, dozimetrų, skirtų akių ir rankų apšvitai matuoti, nešiojimo
reikalingumui nustatyti ir rekomendacijoms dėl išorinės
apšvitos mažinimo pateikti.
Vykdant aukščiau minimą programą atlikti 28 darbuotojų 204 individualiųjų dozių ekvivalento matavimai 187 intervencinių procedūrų metu.

Due to increased exposure, interventional radiology
workers are exposed to the higher hazards of ionizing
radiation and higher risk for ionizing radiation induced
diseases. One of such diseases is a cataract.
Hygiene Standard HN 73:2001 defines equivalent dose
limits for eye lens – 150 mSv and for extremities – 500 mSv.
However, International Commission on Radiological
Protection currently advises equivalent dose limit for the
lens of the eye of 20 mSv in a year, averaged over defined
periods of 5 years, with no single year exceeding 50 mSv.
Taking into account this recommendation reduced
equivalent dose limit for the lens of the eye is incorporated
in the new international legislation projects. After approval
of the new international legislation Lithuanian legal acts
will be amended accordingly.
The programme for the more detailed assessment
on external exposure doses of interventional radiology
workers was prepared and implemented. This programme
was dedicated to evaluate eye lens and hands annual dose
equivalents, to determine the usefulness of dosimeters for
measuring exposures of eye lens and hands and to provide
recommendations on reduction of external exposure.
During this programme, 204 personal dose equivalent
measurements of 28 radiation workers were completed
during 187 interventional procedures.
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Nustatyta, kad intervencinės radiologijos operacinės
slaugytojų, padėjėjų ir radiologijos laborančių akių ir rankų lygiavertės dozės, palyginti su intervencinės radiologijos gydytojais, buvo daug mažesnės. Didžiausia intervencinės radiologijos slaugytojos gauta akių lygiavertė dozė
buvo 0,1 mSv per vieną mėnesį. Mažesnes intervencinės
radiologijos slaugytojų akių ir rankų gaunamas lygiavertes dozes lemia tai, kad jos procedūrų metu operacinėje
būna tik tada, kai angiografas neįjungtas arba, jam veikiant, į operacinę įeina labai trumpam ir būna nuo jo toli.
Intervencinės radiologijos gydytojų akių ir rankų
gautos vidutinės lygiavertės dozės skirtingų procedūrų metu pateiktos 3 lentelėje. Vidutinė vienos intervencinės procedūros rentgenoskopijos trukmė buvo
apie 10 min. Gydytojų akių gauta vidutinė lygiavertė dozė vienos intervencinės procedūros metu buvo
0,07±0,05 mSv, o rankų – 0,42±0,50 mSv.

It was estimated that the doses for the lens of the eye and
hands of interventional radiology nurses, support staff and
radiology laboratory assistants were much lower than the
ones of the radiology doctors. The highest dose equivalent
for the lens of the eye of the interventional radiology nurse
was 0.1 mSv in a month. The lower doses of the interventional
radiology nurses are related to the fact that during the
procedures they are present only in cases when angiography
equipment is turned off or it is on but the time they are inside
the operating room is very short and they stay in the distance.
The average dose equivalents for the lens of the eye
and hands of interventional radiology doctors for different
procedures are shown in Table 3. The average length of single
interventional fluoroscopy procedure was 10 minutes. The
average dose equivalent for the lens of the eye of the doctors
for a single procedure was 0,07±0,05 mSv, for the hands –
0,42±0,50 mSv.

3 lentelė. Intervencinės radiologijos gydytojų akių ir rankų
vidutinės lygiavertės dozės vienos procedūros metu

Table 3. Average dose equivalents for eye lens and hands
of interventional radiology doctors for single procedures

Procedūros
pavadinimas

Vidutinė akių
lygiavertė dozė, mSv

Vidutinė rankų
lygiavertė dozė, mSv

Average dose equivalent
for eye lens, mSv

Average hand dose
equivalent, mSv

Koronarografija

0,03±0,04

0,34±0,25

Coronarography

0,03±0,04

0,34±0,25

Perkutaninė
koronarinė
intervencija

0,06±0,02

0,19±0,19

Percutaneous
Coronary
Intervention

0,06±0,02

0,19±0,19

0,06±0,05

0,34±0,23

Procedure

Koronarografija
su perkutanine
koronarine
intervencija

0,06±0,05

0,34±0,23

Biventrikulinio
elektrokardio
stimuliatoriaus
implantavimas

Coronarography
with
Percutaneous
Coronary
Intervention

0,09±0,05

1,16±1,31

Implantation
of Biventricular
Pacemaker

0,09±0,05

1,16±1,31

Plaučių venų
izoliavimas

0,09±0,01

0,25±0,23

Pulmonary Vein
Isolation

0,09±0,01

0,25±0,23

Siekiant apskaičiuoti ir prognozuoti akių ir rankų
gaunamas metines lygiavertes dozes surinkta informacija apie intervencinės radiologijos gydytojų vidutinį
darbo krūvį per mėnesį. Atlikti skaičiavimai parodė, kad
intervencinės radiologijos gydytojų rankos gali gauti
iki 596 mSv per metus, o akys – iki 82 mSv per metus. Nustatyta, kad 54 proc. programoje dalyvavusių
gydytojų rankos gali gauti apšvitos dozes, viršijančias
10 proc. metinės galūnių dozės ribą, ir 87 proc. programoje dalyvavusių gydytojų akys gali gauti apšvitos
dozes, viršijančias 10 proc. Tarptautinės radiologinės
saugos komisijos rekomenduojamos metinės akių lęšiukų dozės ribą. Remiantis programos metu gautais
rezultatais ir siekiant mažinti akių apšvitą visiems intervencinės radiologijos gydytojams rekomenduota

For the estimation and forecasting of the annual
eye lens and hand dose equivalent, information on
interventional radiology doctors’ average workload a
month was collected. It was estimated that hands of
the interventional radiology doctor could receive up to
596 mSv a year and eye lenses – up to 82 mSv a year.
It was determined that 54% of doctors participating in
programme can receive doses for hands higher than 10%
of annual dose limit for hands and 87% of doctors can
receive eye lens doses higher than 10% of annual dose limit
for eye lens recommended by International Commission
on Radiological Protection. On the basis of the results
of the programme and aiming to reduce the dose for
the lens of the eye all interventional radiology doctors
were recommended to use protective lead glasses during
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atliekant intervencines procedūras užsidėti apsauginius
švinuotus akinius. 2013 m. RSC planuoja tęsti akių ir rankų
apšvitos dozių tyrimus.

performance of interventional procedures. In 2013, RSC
intends to continue the research on the exposure doses
of eye lenses and hands.

RANKŲ APŠVITOS STEBĖSENA

MONITORING OF HAND EXPOSURE

Intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos
ir spindulinės terapijos darbuotojų rankos dėl darbo
specifikos gauna didesnes išorinės apšvitos dozes nei
likusi kūno dalis. Matuotos 60 darbuotojų, dirbančių
3 ASPĮ, rankų apšvitos dozės. Apibendrinti rankų metinių lygiaverčių dozių rezultatai pateikti 18 pav.

The hands of interventional radiology, nuclear medicine
and radiotherapy workers receive higher external doses than
other parts of the body due to the particularity of the work.
The hand doses were measured for 60 radiation workers in 3
ASPĮ. Generalised annual dose equivalent for hands results are
shown in Figure 18.
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Figure 18. Distribution of annual dose equivalents for hands

Vidutinė metinė rankų lygiavertė dozė buvo 10,2 mSv,
didžiausia – 194 mSv. Ją gavo intervencinės radiologijos
gydytojas. Remiantis atliktais matavimais įvertintos metinės rankų dozės ir nustatyta, kad ribinė lygiavertė dozė
(500 mSv) neviršyta, tačiau intervencinės radiologijos
gydytojų ir branduolinės medicinos radiologijos technologų ir slaugytojų rankos gali gauti dozes, didesnes nei
10 proc. nustatytos metinės dozės ribos (50 mSv), todėl
būtina šių darbuotojų rankų apšvitos stebėsena.

The average annual dose equivalent for hands was 10.2 mSv,
highest dose – 194 mSv, received by the interventional
radiology doctor. Based on these results annual doses for
hands were assessed and it was identified that equivalent dose
limit (500 mSv) was not breached. However, the hands of
interventional radiology doctors, nuclear medicine radiology
technicians and nurses can receive doses higher than 10% of
the annual dose limit (50 mSv), therefore the hand monitoring
for these radiation workers is stringent.

VIDINĖS APŠVITOS STEBĖSENA

MONITORING OF INTERNAL EXPOSURE

Branduolinės medicinos darbuotojai, be išorinės apšvitos, gali gauti ir papildomą vidinę apšvitą. Darbuotojams, kurių vidinė apšvita gali lemti 1 mSv ir didesnę
metinę dozę, atliekami vidinės apšvitos matavimai ir įvertinamos gautos dozės. 2012 m. 28 branduolinės medicinos darbuotojams buvo atlikti 52 radioaktyviojo jodo

Besides external exposure, nuclear medicine workers may
also be subject to the additional internal exposure. Internal
exposure are measured and doses assessed for radiation
workers, who may receive the annual internal exposure dose
of 1 mSv and higher. In 2012, 28 nuclear medicine workers
were measured 52 times for radioactive iodine activity
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aktyvumo skydliaukėje matavimai ir 3 viso kūno aktyvumo matavimai. Išmatuotas gama radionuklidų aktyvumas neviršijo ištyrimo lygio, o įvertintos tirtų darbuotojų
vidinės apšvitos dozės neviršijo 1 mSv.

in thyroid and 3 whole body activity measurements were
made. Measured gamma radionuclide activity did not
exceed investigation level and evaluated internal doses did
not exceed 1 mSv.

Viso kūno matuokliu atliekami gama radionuklidų
matavimai

Whole body counter measuring gamma radionuclides
Thyroid activity counter measuring radioactive iodine

Skydliaukės aktyvumo matuokliu atliekami
radioaktyviojo jodo matavimai

V. MEDICININĖS APŠVITOS
STEBĖSENA

V. MONITORING OF
MEDICAL EXPOSURE

Medicininė apšvita, dar dažnai vadinama pacientų apšvita, sudaro didžiausią iš dirbtinių šaltinių žmonių gaunamos apšvitos dalį. Pastaruoju metu pasaulyje pacientų apšvita didėja ir sudaro 25 proc. gyventojų gaunamos apšvitos
iš visų (gamtinių ir dirbtinių) šaltinių. Augant diagnostinių
kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos
procedūrų skaičiui tikėtina, kad medicininių diagnostinių
procedūrų nulemta apšvita didės ir ateityje. Todėl RSC
labai svarbu atlikti nuolatinę pacientų gaunamos apšvitos
stebėseną ir teikti rekomendacijas jai optimizuoti. ASPĮ, atlikdamos medicinines procedūras, privalo naudotis geros
praktikos rekomendacijomis, laiku ir tinkamai atlikti įrangos
kokybės kontrolės bandymus bei laikytis nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių.
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programą RSC
direktorius patvirtino rentgenografijos, rentgenoskopijos,
mamografijos, kompiuterinės tomografijos, intervencinės radiologijos ir diagnostinės branduolinės medicinos
procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos
programas. Šių programų tikslas – per penkerius metus

Medical exposure is frequently called patient
exposure forms the largest share of exposure generated
by artificial sources. Globally medical exposure increases
and represents 25% of population exposure generated by
all (natural and artificial) sources. With a growing number
of the computed tomography and nuclear medicine
procedures, exposure caused by medical diagnostic
procedures is likely to stay on the forward growing
trend in the future. Therefore, regular monitoring of
medical exposure and providing recommendations for
optimisation of exposures is highly important for RSC.
The ASPĮ performing medical procedures should follow
the best practice recommendations, as well as timely
and proper performance of quality control tests and
keep exposure doses within the established diagnostic
reference levels.
During the implementation of the Public Exposure
Monitoring Programme for 2012–2016 approved by the
Ministry of Health RSC director approved the medical
exposure monitoring programmes for radiography,
fluoroscopy, mammography, computed tomography,
interventional radiology and diagnostic nuclear medicine
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visose ASPĮ įvertinti pacientų gaunamą apšvitą įvairių
procedūrų metu ir ją, išskyrus intervencinės radiologijos
procedūrų metu gaunamą apšvitą, palyginti su nustatytais rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais.
Intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų
gaunamos apšvitos stebėsenos programos tikslas – per
penkerius metus ne tik įvertinti pacientų gaunamą apšvitą šių procedūrų metu, bet ir nustatyti standartinių procedūrų rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius.
Įgyvendinant šias programas 2012 m. įvertinta pacientų gaunama apšvita:

procedures. The aim of these programmes to assess the
medical exposure for different procedures in all ASPĮ
within 5 years and compare it, except of medical exposure
for interventional radiology procedures, with established
reference levels. The purpose of the monitoring programme
of the medical exposure for the interventional radiology
procedures is to assess the patient doses due standard
inteventional radiology procedures within 5 years as well as
establish diagnostic reference levels.
In 2012, medical exposure was evaluated under these
programmes in:

» 25 ASPĮ, atliekančiose rentgenografijos procedūras;
» 4 ASPĮ, atliekančiose rentgenoskopijos procedūras;
» 10 ASPĮ, atliekančių kompiuterinės tomografijos procedūras;
» 6 ASPĮ, atliekančiose rentgenodiagnostines mamografijos procedūras;
» 4 ASPĮ, atliekančiose intervencinės radiologijos procedūras;
» 6 ASPĮ, atliekančiose diagnostines branduolinės medicinos procedūras.

» 25 ASPĮ performing conventional radiography procedures;
» 4 ASPĮ performing fluoroscopy procedures;
» 10 ASPĮ performing computed tomography
procedures;
» 6 ASPĮ performing mammography procedures;
» 4 ASPĮ performing interventional radiology
procedures;
» 6 ASPĮ performing diagnostic nuclear medicine
procedures.

Palyginus apskaičiuotas pacientų gaunamas apšvitos
dozes su rekomenduojamais medicininės apšvitos lygiais
nustatyta, kad 5 ASPĮ, atliekančiose rentgenografijos procedūras, šie lygiai yra viršijami. ASPĮ atlikus korekcinius
veiksmus pakartotiniai matavimai parodė, kad pacientų
gaunamos apšvitos dozės sumažėjo ir nebeviršijo nustatytų lygių. Pagrindinės šių viršijimų priežastys – ASPĮ
nesilaiko geros praktikos rekomendacijų, nenaudoja automatinės ekspozicijos valdymo sistemos (AEV), įdiegtos
skaitmenintos sistemos nesuderintos su rentgenodiag
nostikos aparatu, tinkamai neapmokyti darbuotojai.
Vertinant pacientų gaunamą apšvitą kitų diagnostinių procedūrų metu nustatyta, kad keliose ASPĮ viršijami rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai, tačiau,
atsižvelgiant į procedūrų sudėtingumą, būtina patikslinti
duomenis, reikiamus pacientų gaunamoms apšvitos dozėms apskaičiuoti. Pavyzdžiui, stemplės ir skrandžio rentgenoskopijos procedūros trukmė yra daug ilgesnė, nei
atliekant tik skrandžio ar stemplės procedūras atskirai.
Todėl jei ASPĮ atlieka daugiau procedūrų, kurių ilgesnė atlikimo trukmė, vidutinės apšvitos dozės yra didesnės.
Dar vienas svarbus veiksnys optimizuojant pacientų
gaunamą apšvitą ir užtikrinant kokybišką rentgenodiag
nostikos įrangos veikimą – rentgeno aparatų kokybės
kontrolės bandymai. 2012 m. RSC atliko 116 rentgenodiag
nostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų ir nustatė,
kad 6 aparatai neatitinka nustatytų kriterijų ir turi būti
taisomi. Apibendrinus kokybės kontrolės bandymų

Comparing calculated medical exposure with established
diagnostic reference levels for medical exposure, 5 ASPĮ
performing radiology procedures surpassed these diagnostic
reference levels. After taking corrective measures secondary
measurements were conducted and showed, that medical
exposure reduced and did not exceed reference levels.
The main reasons for surpassing diagnostic reference levels
are disregard of good practice recommendations, disuse
of automatic exposure control (AEC), nonconformity of
installed digital system with X-ray diagnostic equipment and
improperly trained staff.
While assessing medical exposure for other diagnostic
procedures, it was identified that few ASPĮ surpass established
diagnostic reference levels. However, taking into account
the complexity of the procedures the data needed for the
evaluation of the medical exposure doses has to be clarified.
For example, the duration of the esophagus-stomach
fluoroscopy procedure is much longer than the procedures
for stomach or esophagus performed separately. Therefore,
when ASPĮ performs more procedures with longer duration,
the average doses are higher.
One more important factor in optimisation of medical
exposure and assurance of quality performance of the
X-ray diagnostic equipment is X-ray device quality control
tests. In 2012, RSC tested 116 X-ray diagnostic systems for
quality control and found that 6 machines failed to meet
the established criteria and had to undergo the repairs.
Summarising the results of quality control tests, the
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rezultatus stebimas šiuolaikinės rentgenodiagnostikos
įrangos techninių parametrų stabilumas ir platesnės galimybės pacientų gaunamai apšvitai optimizuoti, tačiau
pasitaiko neatitikimų, kai ekspozicijos valdymo sistema
(AEV) nevisiškai suderinta arba ji nenaudojama.
RSC specialistai, panaudoję minėtų programų vykdymo metu surinktus duomenis ir per metus atliktų atskirų
rentgenodiagnostikos procedūrų skaičių bei atsižvelgdami
į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, apskaičiavo Lietuvos gyventojų gaunamą apšvitą diagnostinių procedūrų
metu. 2011 m. Lietuvoje buvo atlikta apie 3,5 mln. rentgenodiagnostikos procedūrų, t. y. 1 gyventojui teko daugiau
nei 1 procedūra. Daugiausia atlikta rentgenografinių procedūrų – 88 proc. visų atliekamų procedūrų, kompiuterinės
tomografijos – 7 proc., rentgenoskopijos-rentgenografijos – 5 proc. ir intervencinės radiologijos – 0,2 proc. Tačiau
didžiausią dalį žmonių apšvitos (kolektyvinės efektinės dozės), gaunamos atliekant medicinines diagnostines procedūras, sudaro kompiuterinės tomografijos procedūros. Jų
metu gaunama apšvita sudaro net 47 proc. visos Lietuvos
gyventojų gaunamos kolektyvinės efektinės dozės, kuri yra
apie 740 mSv tūkstančiui gyventojų (19 pav.).

stability of modern X-ray equipment technical parameters
is affirmative and complemented with wider possibilities
to optimise medical exposure, nevertheless in some
cases nonconformities occur when AEC system is not
synchronised or applied at all.
RSC specialists applied exposure data and the number
of performed procedures in a year collected in the
programmes, adapted international recommendations
and evaluated the medical exposure of Lithuanian
population received form diagnostic procedures. In
2012, the number of X-ray diagnostic procedures
performed in Lithuania was 3.5 million, i.e., more than
1 procedure per inhabitant. The number of radiography
procedures was the highest, namely 88% of total
procedures, computed tomography – 7%, fluoroscopyradiography – 5%, and interventional radiology – 0.2%.
However, computed tomography causes the highest
share of exposure (collective effective dose) from
medical diagnostic procedures. This exposure accounts
for as much as 47% of total collective effective dose
of Lithuanian population equal to 740 mSv per 1000
inhabitants (Figure 19).

Rentgenografija 25 %
Radiography 25%
Rentgenoskopija-rentgenografija 25 %
Fluoroscopy-radiography 25%
Kompiuterinė tomografija 47 %
Computed tomography 47%		
Intervencinė radiologija 3 %
Interventional radiology 3%

19 pav. Lietuvos gyventojų gautos kolektyvinės efektinės
dozės priklausomybė nuo skirtingų rentgenodiagnostikos
procedūrų

Figure 19. Contribution to collective effective dose of
Lithuanian population from different X-ray diagnostic
procedures

VAIKŲ APŠVITOS VERTINIMAS

ASSESSMENT OF PAEDIATRIC EXPOSURE

Pastaraisiais dešimtmečiais užsienio šalių ir Lietuvos
specialistų publikacijose daug dėmesio skiriama vaikų
medicininei apšvitai, kadangi vaikai yra jautresni jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui nei suaugę pacientai. Atliekami įvairūs tyrimai, įrodantys, kad vaikams,
ankstyvajame amžiuje patiriantiems jonizuojančios

In recent decades, foreign and Lithuanian professional
publications focus on paediatric medical exposure, since
children are more sensitive to ionizing radiation than
adult patients are. A range of studies show that children,
being exposed to ionizing radiation at an early age, later
have increased risk of health problems. To reduce this
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spinduliuotės poveikį, didėja sveikatos sutrikimų rizika ateityje. Norint sumažinti šią riziką reikia, kad vaikų patiriama
apšvitos dozė būtų kiek įmanoma mažesnė, o vaizdo kokybė pakankama diagnozei nustatyti. Taip pat medicininių
procedūrų metu labai svarbu laikytis nustatytų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, kurie yra viena iš pagrindinių priemonių pacientų apšvitai optimizuoti.
RSC, siekdamas nustatyti rekomenduojamus vaikų
medicininės apšvitos lygius, 2009–2012 m. rinko duomenis iš ASPĮ, kurios Lietuvoje atlieka daugiausiai rentgenografijos ir kompiuterinės tomografijos procedūrų vaikams. Vertintos dažniausiai vaikams atliekamos
rentgenodiagnostikos procedūros, t. y. rentgenografijoje – krūtinės ląstos, pilvo ir galvos, o kompiuterinėje
tomografijoje – galvos procedūros.
Apibendrinus surinktus duomenis apie dažniausiai vaikams atliekamas rentgenodiagnostikos procedūras nustatyta, kad 1 metų ir 15 metų amžiaus vaikų apšvitos dozės
skiriasi net iki kelių kartų. Vaikui augant, t. y. didėjant vaiko
svoriui, ūgiui ir kitoms fizinėms savybėms, parenkamos didesnės rentgenodiagnostikos įrangos fizikinių parametrų
vertės ir dėl to apšvitos dozės didėja (20 ir 21 pav.).

risk, it is necessary that the children exposure dose is as
low as possible, and the image quality is sufficient for
determination of diagnosis. During the medical procedures,
it is very important to follow the established diagnostic
reference levels, which is one of the main tools to optimise
the exposure of patients.
In order to establish paediatric medical exposure
reference levels RSC in 2009–2012 collected data from
ASPĮ performing most of the paediatric radiography and
computed tomography procedures in Lithuania. Special
attention was paid for the most common paediatric
X-ray diagnostic procedures i.e. in radiography – chest,
abdomen and head and in computed tomography –
head.
Measurement results on the most common
radiography procedures were assessed and comparing
exposures of 1 and 15 year old children the difference of
the exposures was up to several times. As the child grows,
i.e. with the increase of weight, height and other physical
properties higher X-ray diagnostic equipment physical
parameter values are selected and the exposure doses
increase (Figures 20 and 21).

DAP, Gy x cm2
Average DAP, Gy x cm2

0,12
0,1

0,1
0,08

0,08
0,06

0,06
0,05

0,04
0,02
0

1

5
10
Amžius, m. / Age, years

15

20 pav. Krūtinės ląstos PA/AP procedūros
rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai, dozės ir
ploto sandaugos (DAP) vienetais

Figure 20. Diagnostic reference levels for chest PA/AP
procedure in dose-area product (DAP) units

Nustatyti Lietuvoje rekomenduojami dažniausiai
vaikams atliekamų procedūrų medicininės apšvitos lygiai įsigalioja nuo 2013 m. gegužės 1 d.

Established diagnostic reference levels in Lithuania for the
most common paediatric procedures will be in force from 1st
May 2013.
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21 pav. Galvos kompiuterinės tomografijos procedūros
rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai, dozės ir ilgio
sandaugos (DLP) vienetais

Figure 21. Diagnostic reference levels for head computed
tomography procedure in dose-length product (DLP) units

VI. GYVENTOJŲ APŠVITA

VI. PUBLIC EXPOSURE

GYVENTOJŲ APŠVITOS STEBĖSENOS TYRIMAI

RESEARCH OF THE PUBLIC EXPOSURE

Gyventojų apšvitą sudaro apšvita, kuri gaunama
planuotai naudojant šaltinius, ir apšvita, gaunama avarinės apšvitos situacijų metu. Gyventojų apšvitą taip pat
lemia gamtinės ir dirbtinės kilmės radionuklidai, kurių
į žmogaus organizmą patenka su maistu, geriamuoju
vandeniu, įkvepiama su oru. Apšvitą lemia ir kosminė
spinduliuotė, radonas bei jo skilimo produktai, radionuklidai, esantys grunte, statybinėse medžiagose.
Siekdamas tinkamai užtikrinti visuomenės sveikatos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino Gyventojų apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų programą. Šios programos
paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus
ir nacionalinius poreikius vertinti šalies gyventojų iš
šaltinių gaunamą apšvitą, stebėti jos kaitą ir teikti siūlymus apšvitai mažinti.
Toliau aptariami atskiri gyventojų apšvitą lemiantys
veiksniai ir jų įtaka 2012 m. gyventojų gautai apšvitai.

Public exposure includes exposure caused by planned
activities with sources, and the exposure caused by the
radiological emergencies. Public exposure is also conditioned
by naturally occurring and artificial radionuclides, which
enter human body together with food, drinking water
and inhaled air. The cosmic radiation, radon and its decay
products, radionuclides in soil and building materials also
cause exposure.
In order to ensure adequate public health protection
against the dangers arising from ionizing radiation The
Minister of Health of the Republic of Lithuania approved the
Public Exposure Monitoring Programme for 2012–2016. The
purpose of this programme was to assess public exposure
from sources taking into account international obligations
and national requirements, monitor change trends and
recommend the ways of reducing the public exposure.
Further, the individual factors influencing public
exposure and their input in the public exposure in 2012 are
discussed.
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GYVENTOJŲ IŠ APLINKOS GAUTOS
APŠVITOS STEBĖSENA

MONITORING OF AMBIENT EXPOSURE
RECEIVED BY PUBLIC

Išorinę apšvitą gyventojai patiria iš gamtinių (kosminės spinduliuotės, grunte, ore ir vandenyje esančių
radionuklidų) ir praktinės veiklos metu susidariusių
šaltinių. Jau daug metų siekiant įvertinti, kokią išorinę
apšvitą Lietuvos gyventojai gauna dėl Ignalinos AE veiklos, atliekama gyventojų iš aplinkos gautos apšvitos
stebėsena Ignalinos AE regione ir palyginimui – Kupiškio rajone.
2012 m. termoliuminescencinės dozimetrijos metodu Ignalinos AE regione ir Kupiškio rajone 32 stebėsenos
taškuose atlikta 250 aplinkos dozės ekvivalento matavimų. Ignalinos AE regiono atskiruose stebėsenos taškuose metinė aplinkos dozė svyravo nuo 0,54 iki 0,72 mSv,
o Kupiškio rajone – nuo 0,50 iki 0,70 mSv. Remiantis atliktų matavimų rezultatais apskaičiuota Ignalinos AE regiono vidutinė metinė išorinės apšvitos dozė (0,63±0,04
mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajono vidutinės metinės dozės (0,62±0,06 mSv).

Members of public receive External exposure from
natural (cosmic radiation, radionuclides in soil, air and water)
and artificially generated as a product of human activity
radionuclides. For many years already, in order to evaluate
the external exposure of Lithuanian residents received
due to INPP activities the ambient exposure monitoring is
performed in INPP region and for comparison – in Kupiškis
district.
In 2012, using thermoluminescence dosimetry
method 250 ambient dose equivalent measurements
in 32 monitoring points were taken in INPP region and
Kupiškis district. The annual ambient dose equivalent
in INPP region recorded in different monitoring points
ranged from 0.54 to 0.72 mSv, and in Kupiškis district –
from 0.50 to 0.70 mSv. Based on monitoring results the
average annual external exposure dose for INPP region
(0.63±0.04 mSv) soundly did not differ from the one in
Kupiškis district (0.62±0.06 mSv).

Ruošiami dozimetrai aplinkos dozėms matuoti
Dozimetras aplinkoje

Dosimeters to measure ambient doses are prepared
Dosimeter in environment

Vertinant kitų Lietuvos gyventojų iš aplinkos gaunamą apšvitą tokie patys aplinkos dozės ekvivalento
matavimai atliekami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 2012 m. šiuose miestuose 50 stebėsenos taškų atlikti 392 matavimai. Vidutinės metinės aplinkos dozės atskiruose miestuose svyravo nuo
0,56±0,05 mSv iki 0,71±0,07 mSv. Apibendrinti 2005–
2012 m. vidutinių metinių aplinkos dozių rezultatai
pateikti 22 pav.

In order to evaluate the ambient exposure of other
inhabitants of Lithuania the same ambient dose equivalent
measurements are taken in Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai
and Panevėžys. In 2012, 392 measurements in 50 monitoring
points were performed in these cities. The average annual
ambient dose in different cities varied from 0.56±0.05 mSv
to 0.71±0.07 mSv. The summarised results of the average
annual ambient doses for period of 2005–2012 are shown
in Figure 22.
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Vidutinė metinė aplinkos dozė, mSv
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22 pav. Vidutinės metinės aplinkos dozės Ignalinos AE
regione, Kupiškio rajone ir miestuose 2005–2012 m.

Figure 22. Average annual ambient doses in INPP region,
Kupiškis district and other cities in 2005–2012

Siekiant įvertinti, kokią efektinę dozę gyventojai
gaus iš aplinkos per metus, būtina atsižvelgti į vidutiniškai žmogaus lauke praleidžiamą laiką. Tarptautinio
Jungtinių Tautų Mokslo komiteto jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikiui tirti duomenimis, žmogus
lauke būna penktadalį viso laiko. Atsižvelgus į tai nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš aplinkos gauna apie
0,09 mSv efektinę dozę.
Atlikti tyrimai rodo, kad šiuo metu vykdomi Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo darbai nelemia papildomos gyventojų apšvitos.

In order to assess what effective dose residents receive from
the environment a year, it is necessary to take into account the
average time that person spends outdoors. According to the
data provided by the United Nations Scientific Committee
on the Effects of Atomic Radiation person spends onefifth of the time outdoors. Considering this fact, Lithuanian
inhabitants receive approximate 0.09 mSv effective dose from
the environment.
The measurements demonstrate that current decommissioning works in INPP generate no extra exposure for Lithuanian population.

RADIONUKLIDŲ MAISTE, JO ŽALIAVOSE IR
GERIAMAJAME VANDENYJE SUKELTOS
GYVENTOJŲ APŠVITOS VERTINIMAS

MONITORING OF PUBLIC EXPOSURE FROM
RADIONUCLIDES IN FOODSTUFFS, THEIR
RAW MATERIALS AND DRINKING WATER

Neapdorotų maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens užterštumo radionuklidais stebėsena nuolat
vykdoma visoje Lietuvos teritorijoje. Pagal teisės aktų
reikalavimus maisto ir geriamojo vandens mėginiai imami tankiajame ir retajame stebėsenos tinkluose.
Tankusis stebėsenos tinklas apima visą šalies teritoriją ir jį sudaro 6 stebėsenos taškai galimoje Ignalinos AE
įtakos zonoje (Ignalinos, Zarasų ir Utenos rajonuose) ir
kitose Lietuvos teritorijose (Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose). Tankiajame tinkle kas ketvirtį ar pusę metų imami
pieno, šachtinių šulinių ir vandentiekio vandens, mėsos,
žuvies, daržovių, grūdų, grybų ir miško uogų mėginiai.
Retasis tinklas apima Vilniaus regioną, kuriame pieno, geriamojo vandens, paruošto maisto (paros raciono) ir kritulių mėginiai imami kiekvieną mėnesį.

The monitoring of unprocessed foods, their raw materials and
drinking water contamination with radionuclides is conducted
continuously throughout the territory of Lithuania. According to
the legislative requirements the food and drinking water samples
are taken in dense and sparse monitoring networks.
The dense monitoring network compounds entire
territory of the country and consists of 6 monitoring points
in potential INPP influence zone (Ignalina, Zarasai and Utena
districts) and other territories (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai). On
a quarterly or half-year basis RSC samples milk, dug well and
tap water, meat, fish, vegetables, cereals, mushrooms and wild
berries in the dense network.
The sparse network compounds Vilnius region where
samples of milk, drinking water, pre-cooked food (mixed diet)
and precipitation are taken on monthly basis.
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Vidutinės metinės 90Sr tūrinio aktyvumo vertės pieno
mėginiuose 1976–2012 m. pateiktos 23 pav. 137Cs ir 90Sr
aktyvumas kituose maisto produktuose yra panašus. Nustatyta, kad tirtuose maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens mėginiuose radionuklidų aktyvumas yra
artimas minimaliam nustatomam aktyvumui. Didesnio
užterštumo radionuklidais 2012 m., palyginti su ankstesniųjų metų rezultatais, neužfiksuota. 137Cs leistinasis lygis
(600 Bq/kg visuose maisto produktuose, o piene ir pieno
produktuose – 370 Bq/kg) nebuvo viršytas nė viename
mėginyje.
Radionuklidų aktyvumas geriamajame vandenyje nustatytas iki keliolikos kartų mažesnis už leistinuosius lygius:
tričio – 100 Bq/l, visuminis alfa aktyvumas – 0,1 Bq/l ir visuminis beta aktyvumas – 1 Bq/l. Maisto produktų ir geriamojo vandens užterštumo lygiai Ignalinos AE regione nesiskiria
nuo užterštumo kituose Lietuvos regionuose ir nepasikeitė,
palyginti su ankstesniųjų metų tyrimų rezultatais.

Atliekami laboratoriniai tyrimai
nustatant radionuklidų kiekį maiste
Grybų ir miško uogų mėginiai surenkami iš skirtingų
miškų visoje Lietuvos teritorijoje. 137Cs vidutinio savitojo aktyvumo vertės grybų ir miško uogų mėginiuose
1998–2012 m. pateiktos 24 pav. Didesnis 137Cs savitasis
aktyvumas nustatytas grybų mėginiuose, surinktuose
pietvakarių Lietuvos miškuose, nes būtent per šią Lietuvos dalį praėjo radioaktyvusis debesis Černobylio AE
avarijos metu. Nors grybų mėginiuose nustatytas 137Cs
savitasis aktyvumas yra didesnis nei pagrindiniuose
maisto produktuose, bet per tyrimų laikotarpį jis neviršijo leistinojo lygio nė viename mėginyje ir buvo
kelis kartus mažesnis. 137Cs savitasis aktyvumas miško
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Figure 23 shows the average annual volumetric activity
values of 90Sr in milk samples in 1976–2012. The activities of
137
Cs and 90Sr in other food products is similar.
The measurements of foodstuffs, raw materials and drinking
water confirmed that the radionuclides had low activity
concentrations close to the minimum detectable activities.
There was no increased contamination with radionuclides
in 2012 compared with the previous years. The level of 137Cs
permitted activity concentration (600 Bq/kg in all foodstuffs
and 370 Bq/kg – for milk and milk products) did not exceed
in any sample.
The levels of radionuclide activity detected in drinking
water were a dozen times lower than permitted levels, which
are 100 Bq/l – tritium, 0,1 Bq/l – gross alpha and 1 Bq/l – gross
beta. Contamination levels of foodstuffs and drinking water in
INPP region did not differ from contamination levels recorded
in other Lithuanian regions and have been stable compared to
the results of previous years.

Laboratory research of radionuclide
content in foodstuffs
Samples of mushrooms and wild berries are collected in
different forests throughout the territory of Lithuania. The
average specific activity values of 137Cs in samples of mushrooms
and wild berries in 1998–2012 are provided in the Figure 24.
Higher 137Cs specific activity values are detected in samples
of mushrooms collected in south western Lithuanian forests, as
the radioactive cloud passed through this part of Lithuania after
the accident at Chernobyl NPP. Though 137Cs specific activity
values detected in mushroom samples were higher than in
daily foodstuffs, 137Cs specific activity values did not exceed
the permitted levels of contamination during the monitoring
period and was few times lower. 137Cs specific activity values

uogose nustatytas mažesnis nei grybų mėginiuose.
2012 m. didesnio grybų ir miško uogų užterštumo radionuklidais nenustatyta.
Neapdorotame maiste esantys 90Sr, 137Cs ir 40K lemia
0,3 mSv metinę efektinę gyventojų apšvitos dozę. Didžiausią jos dalį (99 proc.) sudaro gamtinės kilmės 40K.
Metinė efektinė dozė dėl dirbtinių radionuklidų 90Sr ir
137
Cs maisto produktuose yra 1,4 µSv. Metinių efektinių
dozių dėl 90Sr ir 137Cs skirtinguose maisto produktuose
palyginimas pateiktas 25 pav. Metinė efektinė radionuklidų sukelta apšvitos dozė geriamajame vandenyje yra
mažesnė nei 0,1 mSv.

detected in wild berries were lower than in mushroom samples.
Compared to previous years, no higher contamination level in
mushrooms and wild berries was detected in 2012.
The annual effective exposure dose caused by
radionuclides 90Sr, 137Cs and 40K in unprocessed food equals
to 0.3 mSv. Exposure caused by 40K of natural origin accounts
for the largest part of it (99%). The annual effective dose due
to the artificial 90Sr and 137Cs radionuclides in foodstuffs is
1,4 µSv. The comparison of the annual effective doses of 90Sr
and 137Cs in different foodstuffs is shown in Figure 25. The
annual effective dose from radionuclides in drinking water
is below 0.1 mSv.
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23 pav. Vidutinės metinės 90Sr tūrinio aktyvumo vertės
pieno mėginiuose (Bq/l) 1976–2012 m.
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Figure 23. Average annual volumetric activity values of
90
Sr in milk samples (Bq/l) in 1976–2012
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24 pav. Vidutinės metinės 137Cs savitojo aktyvumo vertės
grybų ir uogų mėginiuose (Bq/kg) 1998–2012 m.

Figure 24. Average annual specific activity values of 137Cs
in mushroom and berries samples (Bq/kg) in 1998–2012
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Žuvis / Fish Cs-137 24 %

Pienas / Milk Cs-137 5 %

Grūdai / Cereal Sr-90 20 %

Grūdai / Cereal Cs-137 4 %

Kopūstai / Cabbage Sr-90 12 %

Bulvės / Potatoes Sr-90 4 %

Pienas / Milk Sr-90 12 %

Kopūstai / Cabbage Cs-137 2 %

Mėsa / Meat Cs-137 8 %

Bulvės / Potatoes Cs-137 2 %

Mėsa / Meat Sr-90 6 %

Žuvis / Fish Sr-90 1 %

25 pav. Metinių efektinių dozių dėl 90Sr ir 137Cs skirtinguose
maisto produktuose palyginimas 2012 m. (proc.)

Figure 25. Comparison of annual effective doses from 90Sr
and 137Cs in different food products in 2012 (percentage)

BEO RADIOLOGINIO POVEIKIO
GYVENTOJAMS VERTINIMAS

ASSESSMENT OF RADIOLOGICAL IMPACT
FROM NF TO THE POPULATION

Lietuvoje didžiausias objektas, išmetantis radionuklidų į orą bei vandenį, yra Ignalinos AE.
2012 m. RSC radiacinės saugos požiūriu vertino ir
derino šiuos Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo,
naujos atominės elektrinės Lietuvoje bei kitose šalyse
planuojamų statyti atominių elektrinių dokumentus:
1. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo dokumentas „Veiklos, susijusios su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, bendrųjų duomenų sąvadas. Ignalinos AE kietųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo
kompleksas“ (Projektas B2/3/4);
2. Techninis projektas „Ignalinos AE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba
Visagino savivaldybėje, Drūkšinių kaime“ (B19-2);
3. Visagino AE aikštelių vertinimo ataskaita (pirminė versija);
4. Planuojamos ūkinės veiklos „Ignalinos AE 117/2
pastato įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas“ (B9-0(2) projektas) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (2 versija);
5. Baltarusijos ir Rusijos Federacijos ataskaitos apie
branduolinės saugos stiprinimo priemones.

INPP is the largest site in Lithuania, operations of which
cause radionuclide discharges to the air and water.
In 2012, RSC evaluated concerning radiation
protection and coordinated these documents for INPP
decommissioning, new NPPs in Lithuania, in other
countries:
1. INPP decommissioning document “Activities
Related to the Radioactive Waste Retrieval, General
data set. INPP Solid Waste Management and Storage
Facilities” (Project B2/3/4).

RSC kiekvieną mėnesį analizuoja Ignalinos AE vykdomos
radiologinės stebėsenos rezultatus. Nors šiuo metu abu
Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, tačiau vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus į aplinką išmetamas nedidelis
radionuklidų kiekis. 2012 m. į atmosferą išmesti radioaktyvieji aerozoliai sudarė 0,006 proc. nuo ribinio aktyvumo.

RSC on monthly basis analyses INPP conducted radiological
monitoring results. Though, both INPP reactors have been
shut down, still small amount of radionuclides are discharged
into the environment also during decommissioning works. In
2012, radioactive aerosols discharged into the environment
accounted for 0.006% of limited activity. No discharges
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2. Technical project ,,INPP Landfill Facility for Very Low
Level Waste in Visaginas Municipality, Drūkšiniai
village” (Project B19-2).
3. Visaginas NPP Sites Assessment Report (primary
version).
4. Planned economic activity “INPP Building 117/2
Equipment Decontamination and Dismantling”
(Project B9-0(2)), Environmental Impact Assessment
Report (version 2).
5. Reports of Belarus and the Russian Federation on
nuclear safety strengthening measures.

Radioaktyviųjų inertinių dujų ir 131I į aplinkos orą nebuvo
išmesta. Į Drūkšių ežerą išmetamų radionuklidų aktyvumas
sudarė 0,004 proc. nuo ribinio aktyvumo. Metinė efektinė
dozė kritinės grupės nariui 2012 m. dėl į aplinkos orą ir vandenį išmestų radionuklidų buvo 0,0055 µSv, t. y. gerokai
mažesnė už apribotąją metinę dozę (0,2 mSv).
Iš Ignalinos AE į aplinką išmestų radionuklidų aktyvumo ir jų sąlygotos gyventojų apšvitos dozės kitimas
2005–2012 m. pateiktas 4 lentelėje.

of radioactive inert gas or 131I into the environment were
detected. Activity of radionuclides discharged into the lake
Drūkšiai was 0.004% of activity limit. The annual effective dose
of the critical group member in 2012, due to the radionuclide
discharges to the atmosphere and water was 0.0055 μSv, which
is significantly lower than annual dose constraint (0.2 mSv).
The dynamics of the activities of the discharges to the
environment from INPP and related public exposure doses in
2005–2012 is shown in Table 4.

4 lentelė. Iš Ignalinos AE į aplinką išmestų radionuklidų
aktyvumo ir jų sąlygotos gyventojų apšvitos dozės kitimas
2005–2012 m.

Table 4. Dynamics of activities of discharges to
environment from INPP and related public exposure
doses in 2005–2012

Per metus į aplinką išmesto radionuklido aktyvumo dalis nuo ribinio aktyvumo (proc.)
Part of annual activity of discharged radionuclide from activity limit, (percentage)
Radionuklidas / Radionuclide

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I-131

0,4

0,4

0,5

0,6

0,05

0,001

0,0001

neišmesta
no discharges

Radioaktyviosios inertinės dujos
Radioactive inert gases

0,1

0,1

0,1

0,2

0,07

0,003

neišmesta
no discharges

neišmesta
no discharges

Radioaktyvieji aerozoliai / Radioactive aerosols

0,01

0,1

0,1

0,3

0,0002

0,005

0,004

0,006

Cs-137

0,1

0,1

1,4

0,5

0,02

0,04

0,02

0,00001

Co-60

0,05

0,1

0,1

0,02

0,03

0,003

0,01

0,001

Metinės efektinės apšvitos dozės kritinės grupės nariams, mSv
Annual effective doses for members of critical group, mSv
Atmosfera / Atmosphere

0,5

0,6

0,7

1,1

0,2

0,04

0,013

0

Vanduo / Water

0,2

0,6

1,6

0,6

0,05

0,003

0,03

0,004

Metinė efektinė apšvitos dozė, mSv
Annual effective dose, μSv

Metinių efektinių gyventojų apšvitos dozių kitimas dėl iš
Ignalinos AE į aplinką išmestų radionuklidų parodytas 26 pav.

The dynamics of the annual effective doses for public
due to the discharges from INPP is shown in Figure 26.
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26 pav. Metinių efektinių gyventojų apšvitos dozių kitimas dėl iš
Ignalinos AE į aplinką išmestų radionuklidų 2005–2012 m., µSv

Figure 26. Dynamics of annual effective doses for public
due to discharges from INPP in 2005–2012, µSv

RSC taip pat atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną. Ji atliekama siekiant įvertinti, ar

RSC also performs radiological environmental
monitoring of the closed Maišiagala Radioactive Waste
Repository and its territory. The monitoring is performed to
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27 pav. Tričio tūrinio aktyvumo verčių 2000–2012 m.
kitimas gręžinyje Nr. 4
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assess the radioactive discharges and the impact of ionizing
radiation for population.
For this purpose, water samples are taken from the wells in
the repository, gamma dose rate is measured in the repository
territory and its vicinity, soil is examined and mushroom
samples are collected.
Like in previous years, the highest tritium volumetric
activity (1103 Bq/l) was found in borehole No. 4. Although
after the reconstruction of the clamp in 2006, tritium activity
significantly reduced in this borehole due to the elution of
radioactive materials into the environment (Figure 27), still
higher tritium activity in the borehole No. 4 is determined by
tritium leakage from before. The tritium volumetric activity
values in the remaining boreholes were close to the tritium
activity in drinking water in Lithuania.
As well, soil samples from former radium contaminated
area were investigated with gamma spectrometry. 226Ra specific
activity in one sample few times exceeded the average specific
activities of the radionuclide in other locality soils. Considering
the fact that repository territory is enclosed 226Ra activity can
not lead to additional public exposure.
Specific activity values of the other naturally occurring
radionuclides and 137Cs in selected soil samples corresponds to
the average radionuclide levels of Lithuanian soils and is equal
to: 40K (384±24) Bq/kg; 232Th (14±2) and 137Cs (10±1) Bq kg.
Samples of mushrooms were selected for monitoring
and examined. The average value of 137Cs specific activity
corresponded to the value determined in collected mushroom
samples from other Lithuanian forests.
The results of radiological monitoring of the closed
Maišiagala Radioactive Waste Repository confirmed that
radionuclides do not leak from the repository territory into the
environment and can not cause additional public exposure.

0

Tričio tūrinis aktyvumas, kBq/l
Tritium volumetric activity, kBq/l

Gruntinio vandens gylis, m
Ground water level, m

radionuklidų iš saugyklos nepatenka į aplinką ir ar gyventojai dėl to nepatiria neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Šiam tikslui imami vandens mėginiai iš
saugykloje esančių gręžinių, matuojama gama dozės galia
saugyklos teritorijoje bei aplink ją, tiriamas dirvožemis ir
renkami grybų mėginiai.
Kaip ir ankstesniais metais, didžiausias tričio tūrinis aktyvumas (1 103 Bq/l) buvo aptiktas gręžinyje Nr. 4. Nors
2006 m. atlikus kaupo rekonstrukcijos darbus šiame gręžinyje dėl radioaktyviųjų medžiagų išplovimo į aplinką gerokai sumažėjo tričio tūrinis aktyvumas (27 pav.), vis dar didesnį tričio tūrinį aktyvumą gręžinyje Nr. 4, manoma, lemia
anksčiau į gruntą patekęs tritis. Likusiuose gręžiniuose tričio
tūrinio aktyvumo vertės buvo artimos Lietuvoje geriamajame vandenyje aptinkamam tričio tūriniam aktyvumui.
Taip pat gama spektrometrijos metodu tirti grunto mėginiai, paimti iš buvusios radžiu užterštos vietos. Viename jų
226
Ra savitasis aktyvumas buvo kelis kartus didesnis nei vidutinis 226Ra savitasis aktyvumas kitų vietovių grunte. Įvertinus tai, kad saugyklos teritorija uždara, 226Ra aktyvumas
negali lemti papildomos gyventojų apšvitos.
Kitų gamtinės kilmės ir 137Cs radionuklidų savitojo aktyvumo vertės atrinktuose grunto mėginiuose
atitinka vidutinius Lietuvos grunte nustatomų radionuklidų lygius ir yra lygios: 40K (384±24) Bq/kg, 232Th
(14±2) ir 137Cs (10±1) Bq/kg. Stebėsenos metu buvo
atrinkti ir tirti grybų mėginiai. Nustatyta 137Cs savitojo
aktyvumo vidutinė vertė atitinka vertę, nustatomą ir
kituose Lietuvos miškuose surinktų grybų mėginiuose.
Uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos radiologinės būklės stebėsenos rezultatai rodo, kad
radionuklidų į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka
ir jie negali lemti papildomos gyventojų apšvitos.

Figure 27. Dynamics of tritium volumetric activity in
borehole No. 4 in 2000–2012

KITŲ OBJEKTŲ, IŠMETANČIŲ Į APLINKĄ
RADIONUKLIDŲ, POVEIKIO GYVENTOJŲ
APŠVITAI VERTINIMAS

ASSESSMENT OF EXPOSURE TO THE
POPULATION FROM OTHER FACILITIES
DISCHARCHING RADIONUCLIDES
TO THE ENVIRONMENT

Radionuklidų į aplinką taip pat išmeta ir ASPĮ, naudojančios radiofarmakologinius preparatus diagnostikai ir gydymui, mokymo įstaigos ir mokslo institutai,
savo veikloje naudojantys atviruosius šaltinius. 2012 m.
RSC, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro patvirtintu Radionuklidų išmetimo
į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus leidimų išdavimo tvarkos
aprašu, vertino į aplinką išmetamų radionuklidų kiekį
bei jų poveikį gyventojams. Tai buvo atliekama vertinant objektų teikiamus išmetimų planus ir metines
ataskaitas apie į aplinką išmestus radionuklidus. Nustatyta, kad objektų išmestas radionuklidų kiekis neviršijo leistojo.

Other facilities discharging radionuclides to the
environment are ASPĮ, which use radiopharmaceuticals for
diagnostics and treatment, educational institutions and
science institutes, which use unsealed sources. In 2012, RSC
evaluated discharges of the radionuclides to the environment
and their impact to the population according to the Order
of the Minister of Health of the Republic of Lithuania On
the Description of Procedure for Issuing Permissions for
Radionuclide Discharges to the Environment from Medical,
Industrial, Except Nuclear Energy Facilities, and Agricultural
Facilities and During Research. This included assessment
of the provided discharge plans and annual reports on the
radionuclides discharged to the environment. The results
showed that facilities did not exceed the limits for discharges.

DIRVOŽEMYJE ESANČIŲ
RADIONUKLIDŲ TYRIMAI

INVESTIGATION OF
RADIONUCLIDES IN THE SOIL

2012 m. RSC toliau vykdė programą „Gyventojų apšvitos vertinimas dėl dirvožemyje esančių radionuklidų
teritorijose, besiribojančiose su Visagino, Baltarusijos ir Baltijos atominių elektrinių statybos vietomis“. Šia programa
siekiama nustatyti teritorijų, besiribojančių su naujų atominių elektrinių statybos aikštelėmis, dirvožemio radioaktyvųjį užterštumą, kad vėliau būtų galima įvertinti atominių
elektrinių išmetimų į aplinką įtaką gyventojų apšvitai. Per
pastaruosius penkerius metus ištirta didžioji dalis teritorijų, patenkančių į būsimų atominių elektrinių galimos įtakos zonas. Tyrimai vykdyti Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų,
Zarasų, Ignalinos, Jurbarko, Šakių ir Šilutės rajonuose. Tiriamose vietose atlikti gama dozės galios matavimai, radono
tūrinio aktyvumo dirvožemyje tyrimai ir atrinkti dirvožemio mėginiai gama spektrometriniams tyrimams. Nustatyta, kad radionuklidų kiekis skirtingose šalies teritorijose
labai panašus. Vidutinis 137Cs aktyvumas viršutiniame 5 cm
dirvožemio sluoksnyje yra 5–10 Bq/kg. Didesnis 137Cs kiekis (apie 60 Bq/kg) nustatytas miško paklotėje. Gamtinės
kilmės radionuklidų kiekis dirvožemyje gana tolygus, vidutinės vertės yra 40K (529±39) Bq/kg, 226Ra (28±13) Bq/kg ir
232
Th (18±2) Bq/kg.
Černobylio AE avarijos metu Lietuvos teritorija buvo
užteršta įvairiais dirbtinės kilmės radionuklidais, todėl
dar ir šiuo metu paviršiniuose dirvožemio sluoksniuose
aptinkama 137Cs. Siekiant pakartotinai įvertinti radionuklidų

In 2012, RSC continued implementation of the
programme Assessment of Public Exposure to Soil-Born
Radionuclides in Territories Bordering Visaginas, Belarus
and Baltic NPP Construction Sites. The programme aims to
identify radioactive soil contamination in areas bordering
with the new nuclear power plant construction sites for
later evaluation of the impact to the public exposure from
discharges from the NPPs. Over the last five years, most of
the sites were investigated included in the potential impact
zone of future NPPs. Analysis was conducted in Vilnius,
Švenčionys, Šalčininkai, Zarasai, Ignalina, Jurbarkas, Šakiai ir
Šilutė districts. Gamma dose rate measurements, volumetric
radon activity in soil and soil sampling for gamma
spectrometric analysis were performed in monitoring points.
Results show that the concentrations of radionuclides in
different areas of the country were very similar. The average
activity of 137Cs in upper 5 cm soil layer is 5–10 Bq/kg.
Higher concentrations of 137Cs (around 60 Bq/kg) detected
in the forest floor. The concentration of naturally occurring
radionuclides in the soil is rather even, the average values
40
K are (529±39) Bq/kg; 226Ra (28±13) Bq/kg and 232Th
(18±2) Bq/kg.
After Chernobyl NPP accident territory of Lithuania
was contaminated with different artificial radionuclides, the
upper soil layers are still contaminated with 137Cs. In order to
re-evaluate the radionuclide distribution in the territory of
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pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje 2012 m. pradėta
vykdyti Lietuvos teritorijos liekamojo užterštumo po
avarijos Černobylio AE įvertinimo programa. 2012 m.
atlikti dirvožemio užterštumo tyrimai Kuršių nerijoje
ir nustatyta, kad smėlyje gamtinės kilmės radionuklidų
kiekis (40K (529±39) Bq/kg, 226Ra (28±13) Bq/kg ir 232Th
(18±2) Bq/kg) buvo mažesnis nei kitų šalies regionų
dirvožemyje. Nustatyta, kad 137Cs savitasis aktyvumas
Kuršių nerijos dirvožemyje nesiskyrė nuo aktyvumo
kitose šalies teritorijose. Ateinančiais metais planuojama
ištirti Varėnos, Plungės, Telšių, Šakių ir Alytaus rajonus.
Remiantis gautais tyrimų rezultatais apskaičiuota,
kad Lietuvos gyventojų metinė efektinė dozė dėl dirvožemyje esančių radionuklidų yra 0,07 mSv. Didžiausią jos dalį – apie 90 proc. – lemia gamtinės kilmės 40K,
o 137Cs sudaro tik 5 proc.

Lithuania Assessment Programme of Lithuanian Territory
Residual Contamination after the Accident at Chernobyl NPP
was launched in 2012. In 2012, soil contamination analysis
was performed in Kuršių nerija and it was identified that
concentration of naturally occurring radionuclides in sand (40K
(529±39) Bq/kg; 226Ra (28±13) Bq/kg and 232Th (18±2) Bq/kg)
was lower than in soils of other regions in the country. The
specific activity of 137Cs in the soil of Kuršių nerija was did not
differ from the activity in other areas. In the coming year it is
planned to investigate Varėna, Plungė, Telšiai, Šakiai and Alytus
districts.
The annual effective dose of Lithuanian residents
according to the results of analysis due to the radionuclides
in the soil is 0.07 mSv. The highest input to the exposure dose,
approximately 90%, is caused by the naturally occurring 40K,
whereas 137Cs makes only 5%.

GAMTINĖS KILMĖS RADIOAKTYVIŲJŲ
MEDŽIAGŲ SUKELIAMA APŠVITA

EXPOSURE FROM NATURALLY
OCCURRING RADIOACTIVE MATERIALS

Naftos gavyba yra viena iš veiklų, kai gali susidaryti
gamtinės kilmės radionuklidų turinčių medžiagų. Jose
gamtinės kilmės radionuklidų savitasis aktyvumas gali
viršyti nereguliuojamojo veikmens lygius ir sąlygoti papildomą gyventojų ir darbuotojų apšvitą.
Gylyje, kuriame slūgso nafta, temperatūra yra aukštesnė
nei žemės paviršiuje, todėl vandenyje yra ištirpusių mineralų su gamtiniais radionuklidais. Siurbiant naftą gamtiniai radionuklidai kyla vamzdynais Žemės paviršiaus link ir, mažėjant temperatūrai bei slėgiui, nusėda ant vamzdžių. 2012 m.
RSC vykdė AB „Lotos Geonafta“ naftos gavybos radiologinius tyrimus siekdamas radiacinės saugos požiūriu įvertinti
šį objektą ir nustatyti, kokią įtaką susidariusios nuosėdos
gali turėti papildomai darbuotojų ir gyventojų apšvitai.
Imant nuosėdų bandinius nuo vamzdžių paviršių matuota gama dozės galia neviršijo aplinkos fono
reikšmių. Nuosėdų beveik nebuvo, o jose esančių gamtinių radionuklidų aktyvumas buvo mažas ir neviršijo
nereguliuojamojo veikmens lygio.
Nuosėdų bandinių nuo vamzdžių vidinių paviršių
paėmimo metu prie vamzdžių paviršiaus matuota gama
dozės galia neviršijo aplinkos fono reikšmių. Nuosėdų
ant vamzdžių paviršių beveik nebuvo, o esančiose nuosėdose gamtinių radionuklidų aktyvumas buvo mažas.
Atlikus gama spektrometrinius tyrimus nustatytas vidutinis 226Ra savitasis aktyvumas nuosėdų bandiniuose buvo
50±17 Bq/kg (vertės kito nuo 28 Bq/kg iki 66 Bq/kg). Savitasis aktyvumas naftos nuosėdų bandiniuose nedidelis ir
neviršija nereguliuojamojo veikmens lygio.

Oil extraction is one of the activities, where materials
with naturally occurring radionuclides may concentrate. The
specific activity of radionuclides can exceed exemption levels
and condition additional public and occupational exposure.
At depths where oil stays, the temperature is higher
than on the ground surface, therefore the water contains
dissolved minerals with natural radionuclides. Pumping
oil natural radionuclides rise in pipelines toward the
surface of the Earth and are deposited on the pipes due
to the decreasing temperature and pressure. In 2012, RSC
performed radiological investigation in oil extraction
company AB „Lotos Geonafta“, in order to evaluate facility
from the radiation protection point of view and identify
the impact of sediments to the additional occupational and
public exposure.
When taking sediment samples from the pipe surface,
measured gamma dose rate did not exceed the ambient
background values. There were almost no sediments, the
activity of contained natural radionuclides was low and did
not exceed exemption level.
At the time of sampling sediments from the inner pipe
surface, measured gamma dose rate at pipe surface did
not exceed the ambient background values. There were
almost no sediments and activity of contained natural
radionuclides was low. Gamma-spectrometric survey
revealed that average 226Ra specific activity in sediment
samples was 50±17 Bq/kg (values varied from 28 Bq/kg to
66 Bq/kg). Specific activity of oil sediment samples is low
and does not exceed exemption level.
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Naftos gavybos įmonėje atliekami radiologiniai tyrimai

Radiological investigation in oil extraction company

PASIRENGIMAS ATLIKTI BIOLOGINĖS
DOZIMETRIJOS TYRIMUS

PREPAREDNESS FOR BIOLOGICAL
DOSIMETRY ASSAYS

Biologinės dozimetrijos metodas pasaulyje naudojamas jau keletą pastarųjų dešimtmečių siekiant
patvirtinti arba atmesti individualiaisiais dozimetrais
išmatuotas išorinės apšvitos dozes, viršijančias metinę
ribinę dozę. Šis metodas taip pat taikomas įvertinant
avarinę apšvitą gavusių asmenų dozes.
Gydymo procedūrų metu apšvita jonizuojančiąja spinduliuote be gydomosios naudos pacientui gali lemti ir žalą,
ypač jei jis yra itin jautrus jonizuojančiajai spinduliuotei.
Jautrumo lygio nustatymas citogenetiniu metodu prieš
gydymą leistų optimizuoti apšvitą, gaunamą radioterapijos
procedūrų metu, arba pasirinkti kitokius gydymo būdus.
Tai dar vienas biologinės dozimetrijos pritaikymo būdas.
2012 m. RSC pradėjo vykdyti TATENA nacionalinį
techninio bendradarbiavimo projektą „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam
dozių įvertinimui įkūrimas“. Siekiant Lietuvoje sukurti
biologinės dozimetrijos tyrimams tinkamą infrastruktūrą
parengta biologinės dozimetrijos metodų taikymo gautai
apšvitai vertinti 2013–2015 m. programa.
Vykdant projektą įrengtos biologinės dozimetrijos tyrimų patalpos, parengtos reikalingos įsigyti įrangos specifikacijos, darbuotojai stažavosi dviejose užsienio šalių institucijose. Atsižvelgiant į Lietuvos poreikius pasirinkti du
citogenetiniai biologinės dozimetrijos metodai. Dicentrinių
chromosomų metodas pasirinktas kaip visuotinai pripažintas ir plačiausiai naudojamas bei pakankamai jautrus metodas, tinkantis apšvitai nustatyti praėjus trumpam laikui nuo
jos gavimo. Taip pat pasirinktas fluorescencinės in situ hibridizacijos (FISH) metodas, kuris nepaisant sudėtingumo
būtinas nustatant seniai gautą apšvitą.

Biological dosimetry method in the world is used already
for several decades in order to confirm or reject measured
external radiation doses with personal dosimeters in case of
excess of the annual dose limit. This method is also applied in
estimating of emergency exposure doses.
When ionizing radiation used for medical purposes,
exposure to ionizing radiation besides medical benefit to the
patient can lead to harm, especially if the patient is very sensitive
to ionizing radiation. The sensitivity level determination by the
cytogenetic method before treatment would let to optimise
the exposure of radiotherapy procedures or would allow
choosing different treatments. This is one more application
of biodosimetry.
In 2012, RSC started to implement IAEA national technical
cooperation project Establishment of the National Laboratory
of Biological Dosimetry to Perform Cytogenetic Analysis of
Ionizing Radiation Exposure and Biological Dose Assessment.
In order to establish infrastructure in Lithuania suitable for
biodosimetry assays, the programme on the application of
biodosimetry methods for exposure assessment for 2013–
2015 was developed.
During the project biodosimetry assay facilities were
set up, necessary specifications of equipment to acquire
were developed, employees had internships in two foreign
institutions. Taking into account the needs of Lithuania, two
cytogenetic biodosimetry methods were selected. Dicentric
chromosome method was chosen as the generally recognized,
widely used and sufficiently sensitive method, suitable to
determine exposure after a short time from irradiation.
Fluorescence In Situ Hybridisation (FISH) Assay was chosen as
well in spite of its complexity, since it is essential in determining
exposure received long time before.
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Atlikus visus parengiamuosius darbus bus pradėti
avarinės apšvitos vertinimo tyrimai bei vertinamas radioterapijos pacientų radiojautris. Surinkus ir įvertinus
informaciją apie Lietuvos gyventojų radiojautrį ateityje
tikimasi parengti rekomendacijas, kurios gali būti taikomos optimizuojant gydymo jonizuojančiąja spinduliuote
metodus.

After the preparatory work done, emergency exposure
assessment assays will be started and radiosensitivity of
radiotherapy patients will be evaluated.
After collecting and evaluating information on
radiosensitivity of Lithuanian population, it is expected to
prepare future recommendations for optimisation of the
ionizing radiation treatment methods.

VII. AVARINĖ APŠVITA

VII. EMERGENCY EXPOSURE

RADIOLOGINIAI INCIDENTAI

RADIOLOGICAL INCIDENTS

2012 m. Lietuvoje užregistruoti ir ištirti 86 radiologiniai incidentai. Iš jų didžiąją dalį sudarė pasienio
kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiantys kroviniai. Daugiau nei
94 proc. krovinių (kalio trąšos, ugniai atsparios statybinės medžiagos, keraminės plytelės ir pan.) skleidė gamtinės kilmės radionuklidų jonizuojančiąją spinduliuotę.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai sulaikė asmenį, kuris gabeno karinio lėktuvo laik
rodį, skleidusį padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę
(28 pav.). Laikrodžio sudėtyje nustatyta 226Ra.
2012 m. RSC gavo 7 pranešimus apie asmenis, kurie
kirsdami Lietuvos Respublikos valstybės sieną skleidė
padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę. Šiems asmenims buvo taikytas gydymas ar atliktos diagnostinės
procedūros radiofarmakologiniais preparatais. Daugiausia tokių asmenų sulaikyta Vilniaus oro uoste. Pateikus gydymą įrodančius dokumentus sulaikytiems
asmenims buvo leista kirsti valstybės sieną.
Praėjusiais metais Panevėžio rajone rastas II pavojingumo kategorijos paliktasis šaltinis – lygio matuoklis
su 137Cs (29 pav.).

In 2012, 86 radiological incidents were recorded and
investigated in Lithuania. The majority of them was
detention at the border crossing points of cargoes emitting
increased ionizing radiation. More than 94% of cargoes
(potassium fertilizer, fire-resistant building materials, ceramic
tiles, etc.) emitted ionizing radiation of naturally occurring
radionuclides.
The State Border Guard Service (VSAT) officers detained
an individual, who carried the clock of military airplane that
emitted increased ionizing radiation (Figure 28). The clock
contained 226 Ra.
In 2012, RSC received 7 notifications about the individuals,
who emitted increased ionizing radiation when crossing the
border of the Republic of Lithuania. These individuals had
received medical treatment or had had diagnostic procedures
with radiopharmaceuticals. Majority of individuals were
detained at Vilnius International Airport. Upon submission of
the documents proving medical treatment they were allowed
to cross the border of the State.
Last year in Panevėžys district the orphan source of II
risk category – level gauge with 137Cs source was found
(Figure 29).

28 pav. Karinio lėktuvo laikrodis / Figure 28. Clock of military airplane
29 pav. Lygio matuoklis / Figure 29. Level gauge
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Tokie lygio matuokliai sovietiniais laikais buvo
naudojami grūdų perdirbimo įmonėse. Atlikus aplinkos dozės galios matavimus ir ištyrus dirvožemį dėl
radioaktyviojo užterštumo nustatyta, kad paliktojo
šaltinio sandarumas nebuvo pažeistas ir radioaktyvioji tarša į aplinką nepasklido. Šaltinis teisės aktų
nustatyta tvarka perduotas VĮ Radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo agentūrai (RATA) sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.
Du kartus RSC specialistai gavo informacijos apie
dūmų jutiklius su 239Pu. Tokie paliktieji šaltiniai buvo
sutvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka.

These level gauges in Soviet times were used in grain
processing plants. After the ambient dose rate measurements
and testing the soil for radioactive contamination, it was
confirmed that hermeticity of the orphan source was not
damaged and radioactive contamination did not spread to
the environment. The source according to the requirements
of legislation was transferred to the Radioactive Waste
Management Agency (RATA) for disposal as radioactive
waste.
Twice RSC specialists received information on smoke
detectors with 239Pu. These orphan sources were managed
according to the requirements of legislation.

AVARINĖ PARENGTIS

EMERGENCY PREPAREDNESS

2012 m., atsižvelgiant į reorganizuotą RSC ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (RSC ESOC), parengta ir
patvirtinta nauja RSC ekstremaliųjų situacijų valdymo
plano versija. Siekiant užtikrinti tinkamą šio valstybės
lygio operacijų centro veiklą radiologinės ar branduolinės avarijos metu nemažai dėmesio skirta RSC specialistų mokymams, įgūdžiams formuoti ir tobulinti.
Kasmet vykdomi medicininės pagalbos specialistų, ugniagesių gelbėtojų, policijos, sienos apsaugos
pareigūnų radiacinės saugos mokymai suteikia jiems
žinių, kaip saugiai vykdyti savo funkcijas radiologinės
ar branduolinės avarijos atveju. 2012 m. surengti Kauno Greitosios medicinos pagalbos stoties specialistų,
Vilniaus, Šiaulių ir Panevėžio apskričių priešgaisrinių
gelbėjimo valdybų ir jų specializuotų komandų bei
Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio priešgaisrinių gelbėjimo
tarnybų ugniagesių gelbėtojų, Tauragės ir Telšių apskričių civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų radiacinės saugos mokymai.
2012 m. RSC avarinį pasirengimą stiprino dalyvaudamas tarptautinėse TATENA organizuotose pratybose ConvEx-2b ir NATO krizių valdymo pratybose
CMX 12. Be to, RSC kartu su Šalčininkų rajono savivaldybe organizavo ir vedė savivaldybės lygio civilinės
saugos stalo pratybas „Radiologinės avarijos vežant
radioaktyviąsias medžiagas likvidavimas“.
PAGD 2012 m. spalio 16–18 d. atliko kompleksinį (planinį) RSC civilinės saugos būklės patikrinimą.
RSC pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms
avarijoms bei galimoms kitoms ekstremalioms situacijoms, galinčioms daryti įtaką RSC darbui, veikla
įvertinta gerai.

Taking into account the reorganisation of RSC
Emergency Operations Centre (ESOC RSC), the new
version of RSC Emergency Management Plan was prepared
and approved in 2012. In order to ensure the activities of
this State level operations centre during radiological or
nuclear accident, focus was on RSC specialist training and
skill development.
Every year radiation protection training for medical
personnel, fire fighters-rescuers, police and State
border guard officers provides the knowledge on safe
performance of their functions in case of radiological or
nuclear accident. In 2012, civil servants and employees
from Kaunas Ambulance Station, from Fire and Rescue
Boards and their specialized teams in Vilnius, Šiauliai,
Panevėžys counties, from Fire and rescue services in
Kupiškis, Pasvalys, Rokiškis, from Civil protection forces
in Tauragė and Telšiai counties attended radiation
protection training.
In 2012, RSC strengthened emergency preparedness
by participating in international ConvEx-2b and NATO
crisis management exercise CMX 12 organised by IAEA.
In addition, RSC together with Šalčininkai district
Municipality organised and conducted the municipal
level civil protection table top exercise “Liquidation of
Radiological Accident in case of Transport of Radioactive
Materials”.
On 16–18 October 2012 PAGD conducted combined
(planned) inspection to assess RSC civil protection
preparedness. RSC preparedness for nuclear and
radiological accidents and other potential contingencies,
which could have an impact on RSC activity, was
evaluated as good.
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TATENA MISIJA LIETUVOJE

IAEA MISSION IN LITHUANIA

2012 m. spalio 1–11 d. Lietuvoje lankėsi TATENA
ekspertai. Šios misijos tikslas – įvertinti Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą reaguoti į
branduolines ir radiologines avarijas. Ekspertai vertino
teisinę bazę, avarijų valdymo, avarijos likviduotojų mokymo ir praktinio pasirengimo dirbti avarijos židinyje,
pasirengimo teikti medicinos pagalbą nukentėjusiems,
gyventojų apsaugomųjų veiksmų planavimo, radiacinės saugos, visuomenės informavimo ir kitas sritis.

On 1–11 October 2012 IAEA experts visited Lithuania. The
purpose of this mission was to assess the preparedness and
capabilities of Lithuanian state and Municipality institutions
to respond to nuclear and radiological emergencies. During
this mission, IAEA experts reviewed legislation, the areas of
preparedness to work in the site of accident, preparedness
to provide medical assistance to affected, protective action
planning for public, radiation protection, public information
and other areas.

TATENA misijos baigiamasis posėdis

IAEA Mission Final Meeting

Misijos veikloje dalyvavo 8 valstybės ir 6 savivaldybių
institucijos. Ekspertai pažymėjo, kad Lietuva sukūrė išsamią, skaidrią ir veiksmingą teisinę sistemą. Joje nustatytas
ir tarp institucijų paskirstytas įvairių tipų ekstremaliųjų
situacijų, tarp jų ir branduolinių bei radiologinių avarijų,
valdymas, o tokių avarijų valdymo ir pasekmių likvidavimo veikloje dalyvaujančios institucijos gerai supranta
savo funkcijas ir atsakomybę. Bendras visų valstybės ir
savivaldybių institucijų pasirengimas reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas buvo įvertintas gerai.

Eight State and six Municipality authorities participated in
the mission. Experts pointed out that Lithuania has developed
a comprehensive, transparent and effective legal system. It
defines and distributes among institutions the different types of
emergencies, including management of nuclear and radiological
accidents, while in the management of such accidents and
liquidation of consequences participating institutions are well
aware of their roles and responsibilities. Common preparedness
of the State and Municipality authorities to respond to nuclear
and radiological accidents was assessed as good.

VIII. RADIACINĖS SAUGOS
MOKYMAS

VIII. RADIATION PROTECTION
TRAINING

Radiacinės saugos mokymas – viena svarbiausių
apsaugos nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priemonių, padedanti formuoti tinkamą
visuomenės požiūrį į jonizuojančiąją spinduliuotę bei
saugų elgesį su šaltiniais.
Ypač daug dėmesio skirta tinkamam darbuotojų žinių
lygiui užtikrinti. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas

Radiation protection training - one of the most important
tools of protection against negative effects of ionizing radiation,
that helps to develop the right public attitude to ionizing
radiation and the safe handling of sources.
Particular attention was paid to ensure the adequate
level of staff knowledge. Since 1 May 2012 the Description of
Procedure for Compulsory Radiation Protection Training and
Instructing (Description) approved by the Minister of Health
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Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
tvarkos aprašas (Tvarkos aprašas). Siekiant pristatyti naujojo Tvarkos aprašo reikalavimus privalomąjį radiacinės
saugos mokymą organizuojančioms įstaigoms, surengtas
susitikimas su šių įstaigų atstovais.
Tvarkos apraše numatyta, kad privalomąjį radiacinės
saugos mokymą organizuojančios įstaigos kas penkerius
metus arba pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių privalomąjį radiacinės saugos mokymą, reikalavimams privalo atnaujinti privalomojo radiacinės saugos mokymo
programas. Mokymo įstaigos pagal šį reikalavimą parengė
ir RSC pateikė tvirtinti atnaujintas (naujai parengtas) privalomojo radiacinės saugos mokymo programas. 2012 m.
patvirtintos 54 privalomojo radiacinės saugos mokymo
programos. Pagal atnaujintas (naujai parengtas) privalomojo radiacinės saugos mokymo programas apmokyti
606 darbuotojai. 30 pav. pavaizduota, kokių sričių darbuotojai mokėsi radiacinės saugos 2012 m.
50

50
Procentai / Percentage

of Republic of Lithuania came into force. In order to introduce
the new Description requirements for the institutions
providing compulsory radiation protection training, meeting
was held with their representatives.
Description defines that every five years or in case of
changes in the legislation governing compulsory radiation
protection training, institutions providing compulsory
radiation protection training have to update their education
programmes for compulsory radiation protection training.
Training institutions, following this requirement, developed
and submitted for RSC approval updated (newly developed)
compulsory radiation protection training programmes.
In 2012, 54 compulsory radiation protection training
programmes were approved. 606 employees received training
according to the updated (newly developed) compulsory
radiation protection training programmes. Figure 30 shows
the profession areas of employees, who received radiation
protection training in 2012.
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Figure 30. Number of employees, who received
compulsory radiation protection training in 2012

Svarbu, kad lektoriai, mokantys radiacinės saugos,
būtų tinkamai pasirengę ir atsakingai vykdytų mokymo procese numatytas funkcijas. Siekdamas užtikrinti
aukštą lektorių kvalifikaciją RSC 2012 m. organizavo asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos,
atestaciją. RSC direktoriaus įsakymu sudaryta Atestavimo komisija vertino būsimų lektorių radiacinės saugos
žinias ir praktinius gebėjimus radiacinės saugos srityje.
Siekdamas užtikrinti privalomojo radiacinės saugos mokymo efektyvumą RSC patikrino privalomąjį
radiacinės saugos mokymą organizuojančių įstaigų

It is important that lecturers, who teach radiation
protection are properly prepared and responsibly carry
out the functions dedicated to them. In order to ensure
a high level of qualification of lecturers, in 2012, RSC
organised certification of individuals seeking to qualify to
teach radiation protection. The Certification Commission
approved by the Order of RSC Director evaluated the
radiation protection knowledge and practical skills of
future lecturers.
In order to ensure effectiveness of the compulsory
radiation protection training, RSC inspected compulsory
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(VšĮ Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centro, VšĮ Respublikinio energetikų mokymo centro
ir UAB „Kita kompetencija“) veiklą šioje srityje. Pagrindinis patikrinimo tikslas – įvertinti, kaip užtikrinamas
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių
privalomąjį radiacinės saugos mokymą, reikalavimų
vykdymas organizuojant privalomuosius radiacinės
saugos mokymus. Patikrinimų metu nenustatyta pažeidimų, kurie būtų turėję neigiamos įtakos mokytų
asmenų žinių kokybei.
Kaip ir kasmet, aktualiomis radiacinės saugos temomis rengti įvairūs seminarai ir kitokie informacinio pobūdžio renginiai tikslinių grupių atstovams: asmenims,
atsakingiems už radiacinę saugą ASPĮ, ugniagesiams
gelbėtojams, metalo laužo supirkimo ir perdirbimo
įmonių atstovams bei kitų sričių darbuotojams.
Aktyviai bendradarbiaudami su TATENA radiacinės
saugos ir susijusių sričių specialistai turėjo galimybę tobulinti žinias ir kelti kvalifikaciją užsienio šalyse. Tokio
pobūdžio renginiai taip pat organizuoti ir Lietuvoje.
Balandžio 18–20 d. TATENA kartu su RSC organizavo
regioninį seminarą „Nacionalinės švietimo ir mokymo
strategijos kūrimas radiacinės saugos, transportavimo
ir radioaktyviųjų atliekų saugumo klausimais“, kurio
metu Lietuvos ir užsienio šalių specialistai susipažino
su TATENA taikoma metodologija plėtojant radiacinės
saugos švietimo ir mokymo sistemą, skirtą radioaktyviosioms atliekoms saugoti ir transportuoti. Seminaro
dalyviai pristatė savo šalių radiacinės saugos švietimo
ir mokymo nacionalines strategijas. Teorines paskaitas paįvairino praktiniai užsiėmimai, darbas grupėse,
individualių pristatymų rengimas. Rugpjūčio 27–31 d.
TATENA kartu su RSC bei Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis organizavo regioninius
mokomuosius kursus hibridinio vaizdavimo taikant

TATENA ir RSC organizuoto
regioninio seminaro Vilniuje dalyviai
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radiation protection training providers (VšĮ “Slaugos
darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras”,
VšĮ “Respublikinio energetikų mokymo centras” and
UAB “Kita Kompetencija”). The main purpose of the
inspection - to assess the compliance with requirements
of the legislation of the Republic of Lithuania governing
compulsory radiation protection training during the
organisation of compulsory radiation protection training.
Inspections revealed no violations that would have a
negative impact on the quality of the knowledge of
trained people.
As every year, various seminars and other informative
events on relevant radiation protection topics were
prepared for the representatives of target groups:
radiation protection officers in ASPĮ, fire fighters-rescuers,
metal scrap and recycling business representatives and
employees from others fields.
Radiation protection and related fields professionals
had the opportunity to improve their knowledge
and qualification in foreign countries owing to active
cooperation with the IAEA. As well this kind of
events were organised in Lithuania. On 18–20 April
2012 IAEA and RSC organised the regional workshop
“Establishing a National Strategy for Education and
Training in Radiation, Transport and Waste Safety” in
Vilnius for Lithuanian and foreign specialists. The aim
was to provide the IAEA methodology for developing
education and training infrastructures in radiation
protection, devoted to the storage and transport of
radioactive waste. Workshop participants presented
their national radiation protection education and
training strategies. Theoretical lectures interlaced
with practical exercises, group work and individual
presentations. On 27–31 August 2012 IAEA together
with RSC and Vilnius University Hospital Santariškių

Participants of regional seminar
organised by IAEA and RSC in Vilnius

integruotos vieno fotono emisijos kompiuterinės tomografijos ir kompiuterinės tomografijos metodus
klausimais. Kursuose Lietuvos ir užsienio šalių branduolinės medicinos specialistai nagrinėjo hibridinio
vaizdavimo ir SPECT/CT technologijų klinikinio pritaikymo, vaizdų gavimo ir įvertinimo būdus.
Verta paminėti, kad pagal TATENA organizuojamų
mokslinių vizitų regionines programas 2012 m. RSC
lankėsi 7 stažuotojai iš 3 šalių (Baltarusijos, Tadžikistano, Gruzijos). Mokslinių vizitų metu stažuotojai supažindinti su Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūra ir
pagrindiniais šalies teisės aktais, reglamentuojančiais
radiacinę saugą, nagrinėta, kaip įgyvendinami radiacinės saugos reikalavimai, taip pat aptarti kiti aktualūs
radiacinės saugos klausimai.

Klinikos organised regional training courses for issues of
hybrid imaging using integrated single photon emission
computed tomography and computed tomography
methods. Lithuanian and foreign nuclear medicine
specialists attended training and got familiar with hybrid
imaging and SPECT/CT technology clinical application,
imaging and evaluation.
It is worth mentioning that in 2012, 7 trainees from 3
countries (Belarus, Tajikistan, Georgia) visited RSC according
to the IAEA organised scientific visit regional programmes.
During scientific visits trainees familiarised with the Lithuanian
radiation protection infrastructure, main legislation on
radiation protection, implementation of the radiation
protection requirements and other relevant radiation
protection issues.

IX. BENDRADARBIAVIMAS

IX. COOPERATION

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS
INSTITUCIJOMIS

COOPERATION WITH LITHUANIAN
INSTITUTIONS

Kaip ir kasmet, RSC sėkmingai bendradarbiavo su
įvairiomis švietimo ir mokslo įstaigomis, valstybinės
institucijomis, organizacijomis ir draugijomis. Verta
paminėti, kad aktyvus bendradarbiavimas su kitomis
valstybinės institucijomis padėjo tinkamai pasirengti
TATENA ekspertų misijai, kuri RSC bendradarbiavimą
su kitomis institucijomis, atsakingomis už pasirengimą
reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas, įvertino
kaip geros praktikos pavyzdį.

In the same manner as previous years, RSC continues a
successful cooperation with various educational and research
institutions, Government institutions, organisations and
societies. It is worth mentioning that the active cooperation
with other Government institutions has helped to prepare
for the IAEA expert mission. Mission concluded that RSC
cooperation with other authorities responsible for the
preparedness to respond to nuclear and radiological accidents
is a good practice example.

Seminaro „Valstybės institucijų veiksmai
įtarus ar nustačius radioaktyviųjų
krovinių kontrabandą“ akimirkos

Moments of workshop “Actions of State
Institutions in Case of Suspicion or Discovery
of Radioactive Goods Smuggling”
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2012 m. RSC specialistai dalyvavo įvairių institucijų
suburtose darbo grupėse. Vienas iš reikšmingesnių pavyzdžių – aktyvus RSC atstovų dalyvavimas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos darbo grupės kovai
su branduolinių medžiagų ir kitų šaltinių kontrabanda
veikloje. Ši darbo grupė įsipareigojo sudaryti sąlygas Lietuvos institucijoms aktyviau keistis aktualia informacija
bei koordinuoti bendradarbiavimą su užsienio partneriais
(mokymų, pratybų, techninės pagalbos, įrangos įsigijimo
ir kitais klausimais) branduolinio saugumo srityje.
2012 m. įkurtas Branduolinio saugumo kompetencijos centras prie VSAT organizavo ne vienerius mokymus branduolinio saugumo srityje, kuriuose RSC specialistai skaitė paskaitas, vedė praktinius užsiėmimus.
Pagal abipusio bendradarbiavimo sutartį RSC stažavosi keturi Pasieniečių mokyklos lektoriai. Atestavimo komisija jų žinias įvertino gerai ir pripažino lektorių
tinkamumą skaityti paskaitas konkrečiomis radiacinės
saugos temomis.
Aktyvus abipusis bendradarbiavimas yra prasmingas ir naudingas tiek RSC, tiek ir kitoms institucijoms
(PAGD, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Pasieniečių mokyklai ir kt.) siekiant užtikrinti
Lietuvos gyventojų radiacinę saugą.

In 2012, RSC specialists participated in various working
groups organised by institutions. One of the significant
examples – active participation of the representatives of RSC
in the activities of the Working Group of the Prime Minister
Office on fight against smuggling of nuclear and other sources.
This Working Group undertook responsibilities to intensify the
exchange of relevant information among Lithuanian authorities
and to coordinate cooperation with foreign partners in (training,
exercises, technical assistance, equipment acquisition and other
issues) the field of nuclear safety.
In 2012, the Nuclear Safety Competence Centre established
under VSAT organised more than one training on nuclear
safety, where RSC specialists gave lectures and practical
exercises.
Based on mutual agreement of cooperation four
lecturers from Border Guard School had internships at RSC.
Certification Commission assessed their knowledge as good
and acknowledged eligibility of the lecturers to give lectures on
specific radiation protection topics.
Active cooperation is meaningful and beneficial to both
RSC and other authorities (PAGD, the State Nuclear Power
Safety Inspectorate, the Border Guard School and other)
in order to ensure radiation protection of the Lithuanian
population.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
IR ATSTOVAVIMAS

INTERNATIONAL COOPERATION AND
REPRESENTATION

RSC specialistai dalyvavo Europos Komisijos (EK)
komitetų ir darbo grupių, TATENA Radiacinės saugos
standartų komiteto, Radiacinės ir branduolinės saugos
ekspertų darbo grupės prie Baltijos jūros valstybių tarybos (BJVT), Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacijos (HERCA) ir jos
grupių veikloje.
Bendradarbiavimas su EK dažniausiai vyksta dirbant darbo grupėse ir komitetuose bei naudojantis
informacijos keitimosi tinklais. Daug dirbta Euratomo
sutarties 31-ojo straipsnio ekspertų darbo grupėje. Ji
2012 m. svarstė aktualius medicininės apšvitos mažinimo klausimus, nagrinėjo Fukušimos Dajiči AE avarijos
pasekmes žmonių sveikatai.
Teikti siūlymai dėl HERCA profesinės apšvitos darbo grupės parengto komandiruotų asmenų apšvitos dozių paso ir elektroninės jo formos, taip pat dėl
pacientų išleidimo iš branduolinės medicinos skyriaus
bendros informacinės kortelės formos, pildyti medicininės apšvitos darbo grupės parengti klausimynai ir
nagrinėti kitų darbo grupių parengti dokumentai.

RSC specialists participated in activities of the European
Commission (EC) committees and working groups, of the
IAEA Radiation Safety Standards Committee, of the Nuclear
and Radiation Safety Expert Group of the Baltic Sea States
Council (CBSS) and of the Association of the Heads of
European Radiological Protection Competent Authorities
(HERCA) and its groups.
The cooperation with the EC usually takes place through
the working groups and committees, as well as information
exchange networks. A lot of work carried out in the expert
working group of Euratom Treaty Article 31. In 2012, this group
debated relevant medical exposure reduction issues and the
consequences to human health after Fukushima NPP accident.
Proposals provided to the dose passport for outside
workers and its electronical form drafted by HERCA
occupational exposure working group. As well, the
questionnaires prepared by the medical exposure working
group were submitted, proposals provided for the unified
information card form on release of patients out of nuclear
medicine department and the documents of other working
groups were considered.
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RSC atstovai Branduolinės ir radiacinės saugos ekspertų grupės prie BJVT bendruose posėdžiuose nagrinėjo TATENA parengtą unifikuotą duomenų keitimosi
būdą, aptarė nacionalinių avarinės parengties centrų
kūrimą šalyse bei siūlymus naujam projektui, kurio
metu būtų sukurta programinė įranga gama spektrometrų spektrams konvertuoti avarijos atvejais. Grupės
posėdžiuose taip pat buvo nagrinėti įvykusių keitimosi
informacija pratybų rezultatai ir aptartos priemonės
nustatytiems trūkumams šalinti.
Vadovaujant Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai RSC specialistai kartu su kitų valstybės
institucijų ir JAV vyriausybės atstovais aktyviai dalyvavo rengiant tarpusavio bendradarbiavimo sutartį
branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų kontrabandos ir terorizmo prevencijos srityje bei rengiant veiksmų planą šiai sutarčiai įgyvendinti. RSC padėjo JAV
vyriausybės Energetikos departamento tarnyboms
rengti kursus fizinės saugos ir reagavimo į šaltinių
vagystes, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų
kontrabandos bei objektų, turinčių didelio aktyvumo
šaltinius, bylų parengimo klausimais. Šie kursai skirti
ASPĮ atstovams, saugos kompanijoms, policijos pareigūnams, muitinės darbuotojams ir kitų organizacijų
specialistams.
Svarbu pažymėti, kad 2012 m. RSC specialistai pradėjo vykdyti du ES finansuojamus projektus. Vienas jų
yra Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros
stiprinimas ir techninės paramos organizacijų vystymas
Azerbaidžane“, kuris ir bus įgyvendinamas Azerbaidžane. Šį projektą vykdyti padeda CPVA. RSC specialistai
Azerbaidžano kolegoms padės peržiūrėti esamą teisinę
bazę, lygins ją su ES direktyvomis ir tarptautinėmis sutartimis, padės parengti nacionalinę strategiją, kai kurių
įstatymų pataisas bei radiacinės saugos reglamentavimo
procedūras. Taip pat praėjusiais metais RSC kartu su
UAB „Lokmis“ pradėjo įgyvendinti ES techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine
apšvita Kroatijos Respublikoje“. Šio projekto metu RSC
specialistai padės sukurti kokybės kontrolės programas
ir įvertinti pacientų gaunamą apšvitą Kroatijoje, parengs
informaciją apie pacientų radiacinę saugą bei organizuos keletą mokomųjų renginių.

RSC representatives reviewed the format of a unified
document exchange prepared by the IAEA in the joint
meetings of the Nuclear and Radiation Safety Expert Group
of CBSS and discussed the national emergency preparedness
centres in countries and proposals for a new project to
create the software for conversion of the spectra of gamma
spectrometers during accident. During the working group
meetings the results of performed exercise on information
exchange were discussed and measures to address identified
weaknesses were disputed.
Under the leadership of the Lithuanian Ministry of
Foreign Affairs, RSC specialists, along with representatives
of other State institutions and the US Government
representatives actively participated in the preparation of
the mutual agreement of cooperation on the prevention of
smuggling of nuclear and radioactive materials and terrorism
and preparation of an action plan for the implementation of
this agreement. RSC helped Offices of the US Government
Department of Energy to organise courses on issues of
physical security and response to theft of sources, smuggling
of nuclear and radioactive materials and facilities with high
activity sources and file preparation. These courses were
designated to ASPĮ representatives, security companies,
police officers, customs employees and specialists of other
organisations.
It is important to note that in 2012, RSC specialists
launched two EU funded projects. One of them is
the Twinning project “Strengthening Radiation Safety
Infrastructure and Development of Supporting Services
of the Republic of Azerbaijan” and it will be implemented
in Azerbaijan. This project is supported by CPVA. RSC
specialists will help Azerbaijan colleagues to review the
existing legalisation, to compare it with the EU directives
and international agreements, to develop a national strategy
and amendments of certain laws and to prepare procedures
for radiation protection regulation. Last year as well RSC
together with enterprise Lokmis UAB started to implement
EU technical assistance project Health Protection in Relation
to Medical Exposure – Re-launch, in Croatia. During the
project, RSC specialists will help to develop the quality
control programmes, to assess medical exposure in Croatia,
to prepare information on radiation protection of patients
and organise several training events.
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X. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

X. PUBLIC INFORMATION

Siekiant paprastai ir suprantamai informuoti gyventojus apie jonizuojančiąją spinduliuotę, jos naudojimo sritis
ir su tuo susijusias radiacinės saugos problemas rengiama RSC informacinių biuletenių „Radiacinė sauga“ serija.
2012 m. išleisti 4 šio informacinio biuletenio numeriai, kuriuose aptarti radiacinės saugos aspektai vykdant mamografijos patikros dėl krūties vėžio programą, nagrinėtos
darbuotojų ir pacientų radiacinės apsaugos priemonės
taikant pozitronų emisijos tomografijos metodą ir atliekant intervencinės radiologijos procedūras, pateikta veiklos su šaltiniais licencijavimo naujienų, apžvelgta iš įvairių
šaltinių gyventojų gaunamos apšvitos stebėsena ir jos rezultatai, analizuoti gyventojų apsaugos įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai bei plataus vartojimo gaminių,
kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų medžiagų, poveikio gyventojų sveikatai klausimai.

To inform people about ionizing radiation in an easily
understandable way, its areas of use and the associated
problems of radiation protection, RSC develops newsletters
series “Radiation Protection”.
In 2012, four numbers of this newsletter were
published. Topics covered on the radiation protection
aspects of the mammography screening for breast
cancer programme, occupational and patient radiation
protection measures for the positron emission
tomography and interventional radiology procedures,
news on licensing activities with the sources. Issues such
as public exposure monitoring for various sources and
its results, protection of the population in the event of
radiological or nuclear accident and effects on human
health from consumer products containing radioactive
substances are included.

ISSN 2029–106X

Radiacinės
saugos
centras

TURINYS
1 p.

Intervencinė radiologija

2 p.

Intervencinės radiologijos
procedūrų metu gautos
apšvitos vertinimo dydžiai
ir vienetai bei pacientų
patiriama apšvita

4 p.

Intervencinės
radiologijos darbuotojų
gaunama apšvita

4 p.

Jonizuojančioji
spinduliuotė ir katarakta

6 p.

Darbuotojų bei pacientų
apšvitos optimizavimo
principai
Tarptautinės organizacijos,
nagrinėjančios pacientų
radiacinės saugos problemas:

Tarptautinė atominės energijos
agentūra (TATENA)
www.iaea.org

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS

ir pacientams, kuriems buvo ar bus at
liktos IR procedūros, bei gyventojams,
besidomintiems IR aktualijomis.
Leidinyje apžvelgsime IR procedū
rų metu naudojamą įrangą, apsaugines
priemones, įvairių procedūrų metu me
dicinos darbuotojų ir pacientų patiriamą
apšvitą, taip pat šios apšvitos mažinimo
principus ir priemones.

Intervencinė radiologija
IR – radiologijos sritis, skirta įvairių
susirgimų diagnostikai ir gydymui nau
dojant jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinius. IR procedūrų metu į paciento
kraujagysles įvedami kateteriai ir nau
dojama kita invazinė, mažai traumuo
janti įranga, taikant tik vietinę nejaut
rą ir kontroliuojant visą intervencijos
procesą rentgenoskopijos, ultragarso,
magnetinio rezonanso, kompiuterinės
tomografijos vaizdinimo priemonėmis.
Šios procedūros turi daug privalu
mų palyginti su sudėtingomis invazinė
mis chirurginėmis procedūromis. Jos
yra sąlyginai paprastesnės, sumažina
infekcijų patekimo riziką ir organizmo
atsigavimo laiką. Paprastai IR procedū
ros atliekamos angiografais – rentgeno

Radiacinės
saugos
centras

2012 m. birželis Nr. 12

Gerbiamieji skaitytojai,
Pristatome dvyliktąjį Radiacinės sau
gos centro informacinio biuletenio nu
merį, skirtą intervencinės radiologijos
(IR) procedūras atliekantiems gydyto
jams, taip pat šiose procedūrose daly
vaujantiems bei esantiems netoli pacien
to medicinos darbuotojams (operacinės
slaugytojams ir radiologijos laboran
tams bei pagalbiniams darbuotojams)

aparatais, naudojamais šių procedūrų
metu (1 pav.). Šiuolaikiniai angiogra
fai – tai daugiafunkcė sistema, pade
danti operatyviai aptikti menkiausius
pokyčius kraujagyslėse ir audiniuose.
Vidinės žmogaus organizmo struktū
ros kokybiškai pavaizduojamos moni
toriuose ir yra galimybė apdoroti bei
pagerinti vaizdą realiu laiku ir atlikus
procedūrą. Stebimi vaizdai yra išsaugo
mi, juos galima peržiūrėti vėliau, taip
pat įrašyti į skaitmenines laikmenas ir
(ar) persiųsti. Angiografo valdymas yra
gana paprastas, bet juo dirbantis gy
dytojas turi būti susipažinęs su visomis
aparato funkcijomis ir galimybėmis,
kurios jam padės optimizuoti darbą,
sumažinti paciento ir savo apšvitą ir

RADIACINĖ SAUGA
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACINIS BIULETENIS

TURINYS
Gyventojų apšvitos
stebėsena Lietuvoje

2 p.

Apšvita nuo gamtinės
kilmės radionuklidų

4 p.

Apšvita nuo dirbtinės
kilmės radionuklidų

6 p.

Būsimų Visagino,
Baltarusijos ir Baltijos
atominių elektrinių
galimos įtakos gyventojų
apšvitai vertinimas

Tarptautinės organizacijos,
nagrinėjančios gyventojų
apšvitos ir radiacinės saugos
problemas:

Pristatome tryliktąjį Radiacinės saugos
centro (RSC) informacinio biuletenio numerį, skirtą nuo įvairių jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių gyventojų gaunamos
apšvitos stebėsenai ir jos rezultatams aptarti. Leidinyje apžvelgsime Lietuvos gyventojų
gaunamą apšvitą nuo gamtinės ir dirbtinės

Jonizuojančioji spinduliuotė, kaip vienas iš gamtos veiksnių, yra nuo pat žemės
atsiradimo. Ši spinduliuotė atsiranda skylant vieniems bei susidarant kitiems cheminių elementų izotopams arba generuojama dirbtiniu būdu. Gamtinė jonizuojančioji
spinduliuotė žmogų pasiekia iš kosmoso,
statybinių medžiagų bei grunto. Jos visiškai išvengti neįmanoma, tačiau egzistuoja
įvairūs būdai jai kontroliuoti ir, jeigu reikia,
mažinti. Kita spinduliuotės rūšis, jau kaip
žmogaus rankų ir proto rezultatas, susidaro
naudojant medžiagas, turinčias radionuklidų. Ši spinduliuotė vadinama dirbtinės kilmės jonizuojančiąja spinduliuote ir jai taikomi apribojimai bei griežta kontrolė. Yra
tikimybė, kad nepagrįsta apšvita ateityje
11 %
36 %

25 %

14 %

Pasaulio sveikatos
organizacija
www.who.int

1 pav.
Angiografas

2012 m. išleisti informaciniai biuleteniai
„Radiacinė sauga“
Nuolat atnaujinamoje RSC interneto svetainėje pateikiami gyventojams ir specialistams skirti įvairūs leidiniai,
informaciniai pranešimai, skelbiama daug naudingos informacijos. 2012 m. RSC interneto svetainėje paskelbti 79 informaciniai pranešimai apie RSC veiklą, radiacinės saugos
būklę ir jos pokyčius, naujienas, radiacinės saugos priežiūrą
ir kontrolę, organizuojamus renginius, mokymus ir kitas
aktualijas. Iš jų 30 informacinių pranešimų buvo skelbti
BNS informacinėje bazėje, Sveikatos apsaugos ministerijos
(SAM) interneto svetainėje, publikuoti specializuotoms
temoms skirtuose portaluose: „Lietuvos sveikata“, „Vakarų
Lietuvos medicina“, pateikti Lietuvos Respublikos odontologų rūmų svetainėje bei naujienų agentūrų portaluose ir
kitose visuomenės informavimo priemonėse.
RSC specialistai, tiesiogiai bendraudami su įvairių visuomenės grupių atstovais seminarų, ekskursijų ar kitokių
renginių metu, dažnai sulaukia įvairių sričių specialistų ir
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Tarptautinė radiologinės
saugos komisija
www.icrp.org

2012 m. rugsėjis Nr. 13

kilmės radionuklidų bei RSC atliekamus tyrimus ir kitą veiklą šiai apšvitai vertinti siekiant
tinkamai užtikrinti visuomenės sveikatos
saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir taip sumažinti vėžinių
susirgimų bei genetinių pakitimų išsivystymo tikimybę.

Gyventojų apšvitos stebėsena Lietuvoje

Tarptautinė atominės
energijos agentūra
(TATENA)
www.iaea.org

Pasaulio sveikatos
organizacija
www.who.int

Radiacinės
saugos
centras

Gerbiamieji skaitytojai,

1 p.

Tarptautinė radiologinės
saugos komisija
www.icrp.org

TATENA specializuotoje
svetainėje „Pacientų
radiacinė sauga“
http://rpop.iaea.org
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RADIACINĖ SAUGA

3%

11 %

Radonas patalpose
Profesinė apšvita
Kosminė spinduliuotė ir išorinė apšvita lauke
Išorinė apšvita patalpose
Medicininė apšvita
Radionuklidai maiste ir geriamajame vandenyje

1 pav. Gyventojų gaunamos apšvitos nuo
įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių pasiskirstymas, procentais

gali lemti pakitimus ląstelėse, vėžinius darinius bei genetinius pokyčius.
Gyventojų apšvitos stebėsena yra svarbus visuomenės sveikatos uždavinys. Šios
stebėsenos paskirtis – radiologinių tyrimų
pagrindu vertinti šalies gyventojų nuo įvairių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
poveikio gaunamą apšvitą, stebėti apšvitos
kaitos tendencijas bei teikti rekomendacijas
apšvitai mažinti. Vertinama gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės nulemta apšvita, nuolat stebima, ar gyventojai gali
gauti apšvitą nuo radionuklidų maiste, geriamajame vandenyje, statybinėse medžiagose,
patalpų ore, grunte, gyvenamojoje aplinkoje
ir pan. Gyventojų apšvita vertinama ir netikėtų incidentų ar avarijų metu, kai reikia imtis
neatidėliotinų sprendimų, gyventojus apsaugančių veiksmų siekiant užtikrinti kuo mažesnę gyventojų gaunamą apšvitą.
Mūsų šalyje gyventojų apšvitos stebėsena vykdoma jau kelis dešimtmečius.
Pirmieji radiologiniai maisto, geriamojo
vandens, dirvožemio, kitų aplinkos komponentų tyrimai pradėti 1965 m. įsteigus
laboratoriją Respublikinėje sanitarijosepidemiologijos stotyje.
Gyventojų apšvitos vertinimą bei nuolatinę stebėseną reglamentuoja tarptautiniai susitarimai, kuriuos yra ratifikavusi ir
Lietuva. Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) patvirtintos Branduolinio saugumo ir Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos
įpareigoja visas valstybes užtikrinti, kad
branduolinės energetikos įrenginio ar susidariusių atliekų sukeliama spinduliuotė
visose veiklos stadijose darbuotojams ir

TURINYS
1 p.

Gyventojų apsauga
įvykus branduolinei ar
radiologinei avarijai

4 p.

Plataus vartojimo
gaminiai, jų įtaka
žmogaus sveikatai
ir radiacinės saugos
užtikrinimas
Daugiau informacijos apie
branduolines ir radiologines
avarijas bei radiacinės saugos
priežiūrą galite rasti:

Tarptautinė atominės
energijos agentūra
(TATENA)
www.iaea.org
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http://ec.europa.eu/index_lt.htm

Tarptautinė radiologinės
saugos komisija
www.icrp.org

Pirmoje leidinio dalyje aptarsime apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio priemones, taikomas gyventojams
įvykus radiologinei ar branduolinei avarijai.
Antrojoje dalyje supažindinsime su plataus vartojimo gaminiais, turinčiais radioaktyviųjų medžiagų, jų poveikiu žmogaus sveikatai
ir radiacinės saugos užtikrinimo priemonėmis.

Gyventojų apsauga įvykus branduolinei
ar radiologinei avarijai
Nors branduolinės avarijos įvyksta retai, tačiau dėl padarytos žalos gyventojų
sveikatai ir aplinkai žmonės jas ilgai prisimena ir vertina kaip dideles katastrofas.
Didžiausią pėdsaką žmonių atmintyje
paliko 1986 m. įvykusi Černobylio atominės elektrinės avarija, kurios priežastis
ir pasekmes iki šiol nagrinėja garsūs pasaulio mokslininkai. 2011 m. kovo mėn.
Japonijos Fukušimos prefektūroje įvykusi
branduolinė avarija parodė, kad tokios
katastrofos gali įvykti ne tik dėl įrangos
gedimo, žmonių padarytų klaidų, bet ir
dėl didelių stichinių gamtos nelaimių –
žemės drebėjimo, cunamio.

Europos Komisija

Pasaulio sveikatos
organizacija
www.who.int

2012 m. gruodis Nr. 14

Gerbiamieji skaitytojai,
Pristatome keturioliktąjį Radiacinės
saugos centro (RSC) informacinio biuletenio numerį, skirtą gyventojų apsaugos įvykus radiologinei ar branduolinei
avarijai klausimams aptarti, taip pat
supažindinti su plataus vartojimo gaminiais, kurių sudėtyje yra radioaktyviųjų
medžiagų.

1 pav. 2011 m. branduolinė avarija
Japonijoje

Tačiau daug dažnesnės yra radiologinės avarijos (įvyksta pažeidžiant darbo
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais technologijos procesus ar dėl kitų
priežasčių).

Kur gali įvykti branduolinės avarijos?
Jų gali įvykti atominių elektrinių reaktoriuose, mokslinių tyrimų reaktoriuose, branduolinį kurą naudojančiuose povandeniniuose
laivuose, ledlaužiuose. Lietuvoje branduolinė avarija vis dar galima Ignalinos atominėje elektrinėje, kurios reaktoriuose tebesaugomas panaudotas branduolinis kuras.
Kur gali įvykti radiologinės avarijos?
Radiologinių avarijų įvyksta naudojant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius medicinoje, pramonėje, žemės ūkyje ir moksle.
Šaltiniai gali būti pamesti, pavogti ar kitaip
netinkamai kontroliuojami. Radiologinės
avarijos gali būti sukeltos ir piktavališkais
tikslais panaudojant vadinamąją „nešvarią
bombą“, kai prie sprogstamųjų medžiagų
pridedama lakių radioaktyviųjų medžiagų.
Galima ir labai reta radiologinė avarija –
aplinkos tarša radionuklidais nukritus Žemės palydovui, kuriame yra branduolinių
medžiagų. Avarijų priežastimis taip pat gali
būti prietaisų, aparatūros gedimas, jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio apvalkalo
mechaninis pažeidimas, gaisras šaltinio
aplinkoje, transporto avarija vežant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius.
Praėjusiais metais Lietuvoje užregistruoti 135 atvejai, kai buvo nustatyta padidėjusi jonizuojančioji spinduliuotė. Visus šiuos
atvejus ištyrę RSC specialistai nustatė, kad
gyventojai papildomos avarinės jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos nepatyrė.
Kas gali atsitikti įvykus branduolinei
ar radiologinei avarijai? Įvykus branduolinei avarijai aplinkoje paprastai pasklinda

RSC newsletters series “Radiation Protection”
published in 2012
RSC web site is constantly updated, it publishes
various publications for the residents and practitioners,
information briefings and a lot of useful information. In
2012, on RSC’s website 79 briefings about RSC activities,
radiation protection condition, development and news,
radiation protection supervision and control, organised
events, training and other issues. BNS information
database, the Ministry of Health (SAM) website and
internet portals with specialised topics: “Lithuanian
health”, “Western Lithuanian medicine”, Lithuanian
Dentistry Chamber website and other news agencies
websites and public media published 30 of these
briefings.
RSC specialists often receive various questions
directly communicating with representatives of
different society groups, specialists of different fields and
residents in seminars, tours and other events. Residents

gyventojų klausimų. Gyventojai užduoda jiems aktualius
klausimus skambindami telefonu ir rašydami RSC elektroniniu paštu. Interneto svetainėje pradėtas informacinių pranešimų ciklas „Gyventojai teiraujasi“, kuriame apžvelgiami
įdomesni ar dažniausiai gyventojų užduodami klausimai.
Artėjant 2011 m. kovo 11 d. Japonijos Fukušimos
Dajiči AE įvykusios avarijos metinėms RSC, siekdamas
dar kartą aptarti ir įvertinti šios avarijos priežastis, pasekmes žmonėms ir gamtai, reagavimo į avariją ypatumus Japonijoje ir Lietuvoje, 2012 m. vasario 14 d. organizavo atsakingųjų institucijų pasitarimą.

ask relevant to them questions on the phone and by
emails. Briefing series “Residents ask” was launched
on the website, which observes interesting and most
common asked questions given by residents.
On the first anniversary event after 11 March 2011,
Japan’s Fukushima Daiichi NPP accident, on 14 February
2012 RSC organised meeting to the competent
authorities to once again discuss and assess the causes
of the accident, the consequences for people and
environment, accident response characteristics in Japan
and Lithuania.

Pasitarimo, skirto avarijai Japonijos Fukušimos Dajiči AE
aptarti, akimirkos

Moments from meeting on discussions on Fukushima
Daiichi NPP accident in Japan

Pasitarimo metu RSC pateikė Fukušimos Dajiči
AE avarijos priežasčių, pasekmių, gyventojų apsaugos
priemonių taikymo Japonijoje ir RSC veiksmų renkant
ir teikiant informaciją visuomenei ir žiniasklaidai bei
atliktų radiologinių tyrimų rezultatų apžvalgą. Pasitarime taip pat buvo įvertinta šios avarijos metu įgyta
patirtis, nagrinėta visuomenės informavimo radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais sistema ir aptarti
pasitaikę nesklandumai.
2012 m. lankėsi užsienio šalių delegacijos, nemažai
mokinių ir studentų, kurie buvo supažindinti su RSC
veikla, jiems buvo parodytos laboratorijos, papasakota
apie įrangą, atliekamus tyrimus, atsakyta į dominančius radiacinės saugos klausimus.
Gegužės mėnesį RSC lankėsi Vilniuje vykusio Tarptautinės aplinkos sveikatos federacijos, SAM, Lietuvos
higienistų ir epidemiologų sąjungos organizuoto 12-ojo
pasaulinio aplinkos sveikatos kongreso „Naujos technologijos, sveikas žmogus ir aplinka“ dalyviai. Jie supažindinti su RSC struktūra ir atliekamomis funkcijomis
vykdant radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę Lietuvoje bei vertinant gyventojų, pacientų ir darbuotojų
gaunamą apšvitą.
Birželio 7 d. RSC kartu su SAM ir Lietuvos radiacinės
saugos draugija surengė tarptautinę konferenciją „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių ir

During this meeting, RSC presented the overview of
Fukushima Daiichi NPP accident causes, consequences,
population protection measures in Japan and RSC actions
taken to collect and provide information to the public and
the media as well the results of carried out radiological
monitoring. The meeting discussion also included review
of accident experience, public information system
on radiological and nuclear accidents and occurring
shortcomings in the system.
In 2012, the foreign countries delegations visited RSC, a
number of students were acknowledged with the activities
of RSC, they observed the laboratories, the equipment and
investigations were presented to them, they satisfied their
interest in radiation protection issues.
The participants of the 12th World Congress on
Environmental Health “New Technologies, Healthy Person
and Environment” held in May in Vilnius and organised by
International Federation of Environmental Health, SAM and
Lithuanian Union of Hygienists and Epidemiologists visited
RSC. The participants got familiar with RSC structure and
functions of radiation protection supervision and control
in Lithuania and functions on evaluation of public, medical
and occupational exposure.
International conference “Public exposure and lessons
learned during accidental events in the world” was
organised on 7 June 2012 by RSC together with SAM and
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branduolinių avarijų metu“. Ši konferencija organizuota RSC penkiolikos metų veiklos sukakčiai paminėti bei
aktualiems radiacinės saugos, radioekologijos, gyventojų apšvitos vertinimo, branduolinio saugumo, branduolinės energetikos plėtros, radioaktyviųjų atliekų
tvarkymo, pasirengimo ir reagavimo į branduolines ir
radiologines avarijas, taršos, paskleistos radiologinių ir
branduolinių avarijų metu, poveikio gyventojų apšvitai
vertinimo klausimams aptarti.

Lithuanian Radiation Protection Society. This conference
was dedicated to the 15 years anniversary of RSC activities
and to discuss radiation protection issues, radioecology,
evaluation of public exposure, nuclear safety, development
of nuclear energy, management of radioactive waste,
preparedness and response to nuclear and radiological
accidents and the impact of contamination, spread in the
event of radiological and nuclear accidents, to the public
exposure assessment issues.

Tarptautinės konferencijos akimirkos

Moments of international conference

Siekiant plačiau informuoti visuomenę radiacinės saugos klausimais toliau bendradarbiauta su Sveikatos radiju.
RSC specialistai, dalyvaudami radijo laidose, pacientams ir
gyventojams pasakojo apie medicininę apšvitą, nėščiųjų
radiacinės saugos užtikrinimą, jonizuojančiąją spinduliuotę būste ir aplinkoje, informavo apie RSC veiklos sritis.

In order to increase public awareness of radiation protection
issues collaboration with the “Health Radio” continued. RSC
professionals participated in radio programmes and advised
patients and public on medical exposure, radiation protection
of pregnant women, ionizing radiation in housing and
environment, informed about RSC activities.

XI. TEISĖS AKTAI

XI. LEGISLATION

2012 m. patvirtinti šie radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
» Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 115 dėl darbuotojų
apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės ratifikavimo (Žin., 2012, Nr. 143-7376);
» Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d.
nutarimas Nr. 94 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Nelegalių
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-649);
» Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-6 „Dėl Gyventojų
apšvitos stebėsenos (monitoringo) 2012–2016 metų
programos patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 6-201);
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In 2012, the following legal acts were enacted:
» Law on International Labour Organisation Convention of the
Republic of Lithuania No. 115 On the Protection of Workers
Against Ionizing Radiation Ratification (Official Gazette, 2012,
No. 143-7376).
» Resolution No. 94 of 25 January 2012 of the Government of
the Republic of Lithuania „On the Amendment of Resolution
No. 280 of 16 March 2005 of the Government of the Republic
of Lithuania „On the Approval of Rules of Management of
Illegal Ionizing Radiation Sources and Objects Contaminated
with Radionuclides” (Official Gazette, 2012, No. 15-649).
» Order No. V-6 of 4 January 2012 of the Minister of Health
of the Republic of Lithuania „On the Approval of the Public
Exposure Monitoring Programme for 2012–2016” (Official
Gazette, 2012, No. 6-201).

» Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.
kovo 5 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos“
pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 46-2262);
» Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-904 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m.
rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 114-5786);
» Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2012 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga
pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2012,
Nr. 120-6035);
» Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012
m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1091 „Dėl Branduolinės
energetikos objektų vykdomos maisto produktų, jų žaliavų ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 141-7293);
» Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio
18 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti
teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos
nuostatų patvirtinimo ir Asmenų, siekiančių įgyti teisę
mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2012, Nr. 10-452);
» Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio
23 d. įsakymas Nr. V-3 „Dėl Nepageidaujamų įvykių,
sukėlusių ar galėjusių sukelti nepagrįstą ir / ar neplanuotą pacientų apšvitą, asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, teikiančiose spindulinės terapijos paslaugas,
registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012,
Nr. 12-546);
» Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. vasario
24 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63
„Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012,
Nr. 26-1217);
» Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. liepos
19 d. įsakymas Nr. V-92 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 65V
„Dėl Radiacinės saugos priemonių taikymo civilinėje aviacijoje ir orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012,
Nr. 88-4638);
» Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-113 „Dėl Patalpų, įrangos ir
prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
plombavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012,
Nr. 135-6942).

» Order No. V-320 of 11 April 2012 of the Minister of Health
of the Republic of Lithuania „On the Amendment of Order
No. 102 of 11 March 1999 of the Minister of Health of the
Republic of Lithuania “On the Order of Operational Closure
of Generators of Ionizing Radiation” (Official Gazette, 2012,
No. 46-2262).
» Order No. V-904 of 26 September 2012 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Amendment
of Order No. V-687 of 7 September 2005 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania “On the Approval of
Regulations on Security of Sources of Ionizing Radiation”
(Official Gazette, 2012, No. 114-5786).
» Order No. V-928 of 10 October 2012 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of
the Lithuanian Hygiene Standard HN 52:2012 “Radiation
Protection in Industrial Radiography” (Official Gazette, 2012,
No. 120-6035).
» Order No. V-1091 of 30 November 2012 of the Minister of
Health of the Republic of Lithuania „On the Approval of
Description of Procedure of Foodstuffs, Their Raw Materials
and Drinking Water Radiological Monitoring Performed by
Nuclear Facilities” (Official Gazette, 2012, No. 141-7293).
» Order No. V-2 of 18 January 2012 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Approval of Statute
of Certification Commission for Persons Seeking to Acquire
Right to Teach Radiation Protection and Composition of
Certification Commission for Persons Seeking to Acquire
Right to Teach Radiation Protection” (Official Gazette, 2012,
No. 10-452).
» Order No. V-3 of 23 January 2012 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Approval of Description
of Procedure for Registration of Adverse Events with Actual
or Potential Unjustified and / or Unplanned Exposure of
Patients in Health Care Institutions Providing Radiotherapy
Services” (Official Gazette, 2012, No. 12-546).
» Order No. V-31 of 24 February 2012 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Amendment of Order
No. 63 of 16 November 2007 of the Director of the Radiation
Protection Centre „On the Approval of Rules of Monitoring
of Workers Exposure and Workplaces” (Official Gazette, 2012,
No. 26-1217).
» Order No. V-92 of 19 July 2012 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Amendment of
Order No. 65V of 28 September 2011 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Approval of Description
of Procedure for Applying Radiation Protection Measures in
Civil Aviation and Assessment of Aircraft Crews Exposure”
(Official Gazette, 2012, No. 88-4638).
» Order No. V-113 of 19 November 2012 of the Director of the
Radiation Protection Centre „On the Approval of Description
of Procedure for Sealing of Premises, Equipment and Devices
Containing Sources of Ionizing Radiation” (Official Gazette,
2012, No. 135-6942).
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XII. PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI

XII. PUBLICATIONS

RSC, siekdamas informuoti visuomenę radiacinės
saugos klausimais, nuolat leidžia naujas knygas, brošiūras, metodines rekomendacijas ir kitus leidinius, kuriuose skaitytojai supažindinami su žalingu jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiu žmogaus organizmui,
radioaktyviųjų atliekų tvarkymu, radono problema
patalpose, gamtine bei dirbtine darbuotojų ir gyventojų apšvita, paliktųjų šaltinių tvarkymu bei kitomis temomis. Leidiniai platinami seminarų, mokomųjų kursų
metu, taip pat skelbiami RSC interneto svetainėje.

In order to inform public on radiation protection
issues RSC continuously publishes new books,
brochures, methodological recommendations to provide
information on hazardous health effects of ionizing
radiation, radioactive waste management, indoor radon
problems, natural and made occupational and public
exposure, detection and management of orphan sources
and other topics. Publications are delivered during
seminars, training courses and can be found published
on RSC website.

2012 m. parengti nauji leidiniai:
Radiacinės saugos centro 2011 metų veiklos ataskaita. Vilnius, 2012, 56 p.;
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis,
Nr. 11. Vilnius, 2012 m. gegužė, 6 p.;
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis,
Nr. 12. Vilnius, 2012 m. rugpjūtis, 6 p.;
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis,
Nr. 13. Vilnius, 2012 m. lapkritis, 6 p.;
Radiacinės saugos centro informacinis biuletenis,
Nr. 14. Vilnius, 2012 m. gruodis, 6 p.

New publications drafted in 2012:
2011 Annual Report, Radiation Protection Centre, Vilnius,
2012, p. 56.
Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection
Centre, No. 11, Vilnius, May 2012, p. 6.
Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection
Centre, No. 12, Vilnius, August 2012, p. 6.
Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection
Centre, No. 13, Vilnius, November 2012, p. 6.
Newsletter “Radiation Protection”, Radiation Protection
Centre, No. 14, Vilnius, December 2012, p. 6.

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

RSC specialistai nuolat dalyvauja mokslinėse konferencijose, rengia mokslinius straipsnius, kurie publikuojami tiek
užsienio, tiek Lietuvos specializuotuose mokslo leidiniuose.

RSC specialists constantly participate in scientific
conferences, their scientific articles are published in
specialised foreign and Lithuanian publications.

2012 m. publikuoti šie straipsniai:
» V. Grigonienė, A. Čepulienė, F. Sakalauskas, J. Marcinkevičius, J. Žiliukas. Patient Doses Due to Diagnostic
Nuclear Medicine Examinations in Lithuania. Medical
Physics in the Baltic States 2012: Proceedings of the
10th International Conference on Medical Physics,
8-10 November, 2012, Kaunas, Lithuania, p. 115-119;

Articles published in 2012:
» V. Grigonienė, A. Čepulienė, F. Sakalauskas, J. Marcinkevičius,
J. Žiliukas. Patient Doses Due to Diagnostic Nuclear
Medicine Examinations in Lithuania. Medical Physics in the
Baltic States 2012: Proceedings of the 10th International
Conference on Medical Physics, 8-10 November, 2012,
Kaunas, Lithuania, p. 115-119.

» R. Ladygienė, A. Urbonienė, A. Skripkienė, L. Pilkytė,
R. Kievinas. Radionuklidų sklaidos iš Fukušimos Daiichi atominės elektrinės prognozavimas ir taršos radio
nuklidais matavimai Lietuvoje. Visuomenės sveikata,
2012, priedas Nr. 2. Tarptautinės konferencijos „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių
ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga, p. 40;

» R. Ladygienė, A. Urbonienė, A. Skripkienė, L. Pilkytė,
R. Kievinas. Forecasting of the dispersion of radionuclides
from Fukushima Daiichi NPP and the measurements of
radionuclide contamination in Lithuania. “Visuomenės
sveikata”, 2012/ annex No. 2. Proceedings of the international
conference “Public exposure and lessons learned during
accidental events in the world”, p. 40.

» A. Urbonienė, J. Žiliukas. Branduolinės medicinos darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena. Visuomenės sveikata, 2012, priedas Nr. 2. Tarptautinės konferencijos
„Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga, p. 22-25;

» A. Urbonienė, J. Žiliukas. Monitoring of external occupational exposure in nuclear medicine. “Visuomenės sveikata”,
2012/ annex No. 2. Proceedings of the international conference “Public exposure and lessons learned during accidental events in the world”, p. 22-25.

» J. Marcinkevičius, A. Čepulienė, L. Krynke, V. Pupkaitė, F. Sakalauskas, J. Žiliukas. Pacientų gaunama apšvita medicininių diagnostinių procedūrų metu Lietuvoje. Visuomenės

» J. Marcinkevičius, A. Čepulienė, L. Krynke, V. Pupkaitė,
F. Sakalauskas, J. Žiliukas. Medical exposure during medical
diagnostic procedures in Lithuania. “Visuomenės sveikata”,
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sveikata, 2012, priedas Nr. 2. Tarptautinės konferencijos
„Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių
ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga, p. 18-20;

2012/ annex No. 2. Proceedings of the international
conference “Public exposure and lessons learned during
accidental events in the world”, p. 18-20.

» R. Kievinas, R. Ladygienė, L. Pilkytė. Radono patalpose
nulemtos gyventojų apšvitos ir vėžinių susirgimų rizikos
tyrimai, sudarant Lietuvos radono žemėlapį. Visuomenės sveikata, 2012, priedas Nr. 2. Tarptautinės konferencijos „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga, p. 13;

» R. Kievinas, R. Ladygienė, L. Pilkytė. Public exposure from
indoor radon and cancer risk research used for the radon
mapping in Lithuanian. “Visuomenės sveikata”, 2012/ annex
No. 2. Proceedings of the international conference “Public
exposure and lessons learned during accidental events in
the world”, p. 13.

» J. Siaurys. Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių prevencija ir tvarkymas. Visuomenės sveikata,
2012, priedas Nr. 2. Tarptautinės konferencijos „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių
ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga, p. 6-9;

» J. Siaurys. Prevention and management of the orphan
sources of ionizing radiation. “Visuomenės sveikata”, 2012/
annex No. 2. Proceedings of the international conference
“Public exposure and lessons learned during accidental
events in the world”, p. 6-9.

» R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Žukauskienė. Investigation into 137Cs found in the soil profile within Vilnius region and estimation of inhabitants exposed to
137Cs transferred through the food chain. Journal of
Environmental Engineering and Landscape Management, 2012; 20:3, 213-220;

» R. Ladygienė, A. Orentienė, L. Žukauskienė. Investigation
into 137Cs found in the soil profile within Vilnius
region and estimation of inhabitants exposed to
137Cs transferred through the food chain. Journal of
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XIII. ĮVYKIAI IR DATOS

XIII. EVENTS AND DATES

2012 m. vasario mėn. praėjus vieneriems metams
nuo 2011 m. kovo 11 d. Japonijos Fukušimos Dajiči AE
įvykusios avarijos RSC, siekdamas aptarti ir įvertinti šios
avarijos priežastis, pasekmes žmonėms ir gamtai, reagavimo į ją ypatumus Japonijoje ir Lietuvoje, organizavo atsakingųjų institucijų pasitarimą. Pasitarimo metu
RSC pateikė Fukušimos Dajiči AE avarijos priežasčių,
pasekmių, gyventojų apsaugos priemonių taikymo Japonijoje ir RSC veiksmų renkant ir teikiant informaciją
visuomenei ir žiniasklaidai bei atliktų radiologinių tyrimų rezultatų apžvalgą.

February 2012: after one year from 11 March 2011,
Japan’s Fukushima Daiichi NPP accident, RSC organised
meeting to the competent authorities to discuss and assess
the causes of the accident, the consequences for people
and environment, accident response characteristics in
Japan and Lithuania. During this meeting, RSC presented
the overview of Fukushima Daiichi NPP accident causes,
consequences, population protection measures in Japan
and RSC actions taken to collect and provide information
to the public and the media as well the results of carried
out radiological monitoring.

2012 m. vasario mėn. RSC pradėjo vykdyti TATENA
nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą
„Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“
bei parengė biologinės dozimetrijos metodų taikymo
gautai apšvitai vertinti 2013–2015 m. programą.

February 2012: RSC started to implement IAEA
national technical cooperation project “Establishment of
the National Laboratory of Biological Dosimetry to Perform
Cytogenetic Analysis of Ionizing Radiation Exposure
and Biological Dose Assessment” and the developed
programme on the application of biodosimetry methods
for exposure assessment for 2013–2015.
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2012 m. vasario mėn. suderintos EK inspektorių
grupės, kuri 2011 m. rugsėjo 19–23 d. Lietuvoje tikrino
šalies atitiktį Euratomo sutarties 35 straipsnio nuostatoms, pagrindinės patikrinimo išvados bei techninė
ataskaita. Konstatuota, kad Lietuvoje vykdomos priemonės visiškai atitinka Euratomo sutarties 35 straipsnio įpareigojimus.

February 2012: main conclusions of the inspection
and technical report of the EC inspectors group, that on
19–23 September 2011 in Lithuania inspected country’s
compliance with the provisions of Article 35 of the Euratom
Treaty, coordinated. Stated that the measures taken by
Lithuania fully comply with the provisions of Article 35 of
the Euratom Treaty.

2012 m. kovo mėn. RSC, suderinęs su Telšių rajono savivaldybės administracija, surengė Telšių apskrities
civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, atliekančių gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus likviduojant branduolines ar radiologines avarijas ir šalinant jų padarinius, mokymus ir praktinius užsiėmimus su dozimetrine ir radiometrine įranga.

March 2012: RSC, in agreement with Telšiai district
Municipality Administration, held training and practical
classes with dosimetric and radiometric equipment for
Telšiai county civil protection forces civil servants and
employees engaged in rescue, search and immediate works
in liquidation of the nuclear or radiological accidents and
diminishing of their consequences.

2012 m. balandžio mėn. kartu su TATENA Vilniuje
organizuotas regioninis seminaras „Nacionalinės švietimo ir mokymo strategijos kūrimas radiacinės saugos,
transportavimo ir radioaktyviųjų atliekų saugumo klausimais“, kurio metu Lietuvos ir užsienio šalių specialistai
susipažino su TATENA taikoma metodologija plėtojant
radiacinės saugos švietimo ir mokymo sistemą, skirtą radioaktyviosioms atliekoms saugoti ir transportuoti.

April 2012: RSC and IAEA organised the regional
workshop “Establishing a National Strategy for Education
and Training in Radiation, Transport and Waste Safety” in
Vilnius to provide the IAEA methodology for developing
education and training infrastructures in radiation
protection, devoted to the storage and transport of
radioactive waste for Lithuanian and foreign specialists.

2012 m. gegužės mėn. RSC lankėsi Tarptautinės
aplinkos sveikatos federacijos, SAM, Lietuvos higienistų
ir epidemiologų sąjungos organizuoto 12-ojo pasaulinio
aplinkos sveikatos kongreso „Naujos technologijos, sveikas žmogus ir aplinka“ dalyviai. Jie supažindinti su RSC
struktūra ir atliekamomis funkcijomis vykdant radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę Lietuvoje bei vertinant
gyventojų, pacientų ir darbuotojų gaunamą apšvitą.
2012 m. birželio mėn. kartu su SAM ir Lietuvos radiacinės saugos draugija organizuota tarptautinė konferencija „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis
radiologinių ir branduolinių avarijų metu“. Ši konferencija buvo skirta RSC penkiolikos metų veiklos sukakčiai paminėti bei aktualiems radiacinės saugos, radioekologijos, gyventojų apšvitos vertinimo, branduolinio
saugumo, branduolinės energetikos plėtros, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, pasirengimo ir reagavimo į
branduolines ir radiologines avarijas, taršos, paskleistos
radiologinių ir branduolinių avarijų metu, poveikio gyventojų apšvitai vertinimo klausimams aptarti.
2012 m. birželio mėn. RSC kartu su CPVA laimėjo ES paskelbtą konkursą Dvynių projektui „Radiacinės
saugos infrastruktūros stiprinimas ir tehninės paramos
organizacijų vystymas Azerbaidžane“ įgyvendinti. Šio
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May 2012: participants of the 12th World Congress on
Environmental Health “New Technologies, Healthy Person
and Environment” organised by International Federation
of Environmental Health, SAM and Lithuanian Union of
Hygienists and Epidemiologists visited RSC and got familiar
with RSC structure and functions of radiation protection
supervision and control in Lithuania and functions on
evaluation of public, medical and occupational exposure.
June 2012: International conference “Public exposure
and lessons learned during accidental events in the world”
was organised by RSC together with SAM and Lithuanian
Radiation Protection Society. This conference was dedicated
to the 15 years anniversary of RSC activities and to discuss
radiation protection issues, radioecology, evaluation of
public exposure, nuclear safety, development of nuclear
energy, management of radioactive waste, preparedness
and response to nuclear and radiological accidents and the
impact of contamination, spread in the event of radiological
and nuclear accidents, to the public exposure assessment
issues.
June 2012: RSC and CPVA won a competition for
announced EU funded Twinning Project Strengthening
of Radiation Safety Infrastructure and Development of
Supporting Services of the Republic of Azerbaijan. The aim
of this project is to strengthen the radiation protection

projekto tikslas – Azerbaidžane stiprinti radiacinės saugos infrastruktūrą, užtikrinančią žmonių ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

infrastructure for ensuring the safety of people and the
environment from harmful effects of ionizing radiation in
Azerbaijan.

2012 m. rugpjūčio mėn. kartu su TATENA ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis organizuoti regioniniai mokymo kursai „Hibridinis vaizdavimas: integruota vieno fotono emisijos kompiuterinė
tomografija ir kompiuterinė tomografija (SPECT/CT)“.
Jų metu Lietuvos ir užsienio šalių branduolinės medicinos specialistai nagrinėjo hibridinio vaizdavimo ir
SPECT/CT technologijų klinikinio pritaikymo, vaizdų
gavimo ir įvertinimo būdus.

August 2012: RSC together with IAEA and Vilnius
University Hospital Santariškių Klinikos organised regional
training courses “Hybrid imaging: integrated single
photon emission computed tomography and computed
tomography (SPECT/CT)”. Lithuanian and foreign nuclear
medicine specialists attended training and got familiar
with hybrid imaging and SPECT/CT technology clinical
application, imaging and evaluation.

2012 m. rugsėjo mėn. su Europos socialinio fondo
agentūra (ESFA) sudaryta projekto „Mokymai radiacinės
saugos klausimais“, įgyvendinamo pagal 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“, finansavimo ir administravimo
sutartis. Vykdant projekto veiklas bus tobulinami radiacinės saugos specialistų gebėjimai, reikalingi RSC strateginiams tikslams radiacinės saugos srityje pasiekti bei
norint tinkamai dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose.
Vykdant projektą bus parengtos radiacinės saugos specialistų mokymo programos, metodinė ir mokomoji
medžiaga, organizuoti mokymai.
2012 m. spalio mėn. PAGD atliko kompleksinį
(planinį) RSC civilinės saugos būklės patikrinimą. RSC
pasirengimas branduolinėms ir radiologinėms avarijoms bei galimoms kitoms ekstremalioms situacijoms,
galinčioms daryti įtaką RSC veiklai, įvertintas gerai.

September 2012: RSC signed implementation, financing
and administration contract for the project “Training in
Radiation Protection Issues” with The European Social
Fund Agency (ESFA) according to the Priority Axis 4 of the
Human Resources Development Programme for 2007–2013
“Developing Qualifications of the State Institutions and
Agencies Employees”. The project activities will focus on
competence improvement of the radiation protection
specialists to help them in implementation of RSC strategic
goals in radiation protection field and participation in
the EU decision-making and implementation of decision
assurance processes. The radiation protection specialists’
training programmes, methodology and teaching materials
will be developed and training will be organised.
October 2012: PAGD conducted combined (planned)
inspection to assess RSC civil protection preparedness. RSC
preparedness for nuclear and radiological accidents and
other potential contingencies, which could have an impact
on RSC activity, was evaluated as good.

2012 m. spalio mėn. Lietuvoje lankėsi TATENA
ekspertai. Jų misijos tikslas – įvertinti Lietuvos institucijų pasirengimą ir gebėjimus reaguoti į branduolines
ir radiologines avarijas. Misijos metu ekspertai lankėsi
valstybės, savivaldybės institucijose ir kitose įstaigose,
susijusiose su avariniu planavimu, pasirengimu ir reagavimu valstybės, savivaldybės bei objekto lygmenimis.
RSC vykusio baigiamojo posėdžio metu ekspertai teigiamai įvertino Lietuvos parengtį reaguoti į galimas branduolines bei radiologines avarijas ir institucijų atstovams
pateikė preliminarius misijos rezultatus bei pasiūlymus,
kaip tobulinti pasirengimą šioms avarijoms.

October 2012: the IAEA experts visited Lithuania. The
purpose of this mission was to assess the preparedness
and capabilities of Lithuanian institutions to respond
to nuclear and radiological emergencies. During this
mission, IAEA experts visited Government, Municipal and
other institutions involved in emergency management,
preparedness and response on the State, Municipal and
facility levels. In the IAEA mission Final meeting experts
positively assessed Lithuanian preparedness to respond
to nuclear and radiological accidents and presented
preliminary findings on results to the representatives of
the institutions and recommendations on improvement of
emergency preparedness.

2012 m. lapkričio mėn. Ministro Pirmininko tarnybos iniciatyva RSC organizuotas seminaras „Valstybės
institucijų veiksmai įtarus ar nustačius radioaktyviųjų

November 2012: On the initiative of the Prime
Minister Office, the workshop “Actions of State Institutions
in Case of Suspicion or Discovery of Radioactive Goods
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krovinių kontrabandą“. Seminaro tikslas – gerinti valstybės lygio institucijų pasirengimą reaguoti į radioaktyviųjų krovinių kontrabandos išaiškinimą bei institucijų
bendradarbiavimą esant tokio pobūdžio ekstremalioms situacijoms.

Smuggling” was organised in RSC premises. The purpose
of the workshop was to improve the preparedness of
the State level institutions to respond to the detection
of the smuggling of radioactive cargoes and institutional
cooperation in the case of such contingency situations.

2012 m. lapkričio mėn. RSC vyko seminaras „Target Folder“, kurį organizavo JAV SANDIA nacionalinės
laboratorijos darbuotojai, o koordinavo JAV ambasados atstovai. Seminaro tikslas – supažindinti dalyvius
su objekto, turinčio šaltinių, apsaugos aplanko sudarymo principais ir jo panaudojimu teroristinio užpuolimo ar kritinės situacijos atveju. Seminare dalyvavo
policijos, apsaugos tarnybų, Vilniaus universiteto Onkologijos instituto bei Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų atstovai.

November 2012: RSC held seminar „Target Folder“,
organised by the US SANDIA national laboratory employees
and coordinated by US embassy representatives. Purpose
of the seminar was to familiarize participants with creation
principles of the protection folder for a facility that has
sources and the use of it in a terrorist attack or an emergency.
Representatives from the police, the security services,
the Institute of Oncology Vilnius University and Vilnius
University Hospital Santariškių Klinikos representatives
attended this seminar.

2012 m. lapkričio mėn. kartu su Šalčininkų rajono savivaldybės administracija surengtos Šalčininkų
rajono civilinės saugos sistemos pajėgų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, atliekančių gelbėjimo, paieškos
ir neatidėliotinus darbus likviduojant branduolines ar
radiologines avarijas ir šalinant jų padarinius, savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybos „Radiologinės avarijos vežant radioaktyviąsias medžiagas likvidavimas“.

November 2012: RSC together with Šalčininkai
district Municipality Administration held municipal level
civil protection table exercise “Liquidation of Radiological
Accident in case of Transport of Radioactive Materials” for
Šalčininkai county civil protection forces civil servants and
employees engaged in rescue, search and immediate works
in liquidation of the nuclear or radiological accidents and
diminishing of their consequences.

2012 m. lapkričio mėn. su ESFA sudaryta projekto „Radiacinės saugos centro vidaus administravimo ir
veiklos valdymo tobulinimas“, kuris bus įgyvendinamas
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioritetą „Viešojo administravimo
subjektų sistemos tobulinimas“, finansavimo ir administravimo sutartis, kuria siekiama tobulinti RSC vidaus
administravimą ir veiklos valdymą. Vykdant projektą
bus įdiegtas RSC veiklos vertinimo modelis ir patobulinta dokumentų valdymo bei duomenų perdavimo
sistema.

November 2012: RSC signed implementation, financing
and administration contract for the project “Improvement
of Internal Administrative and Management Activities in
Radiation Protection Centre” with The European Social
Fund Agency (ESFA) according to the Priority Axis 4 of
the Human Resources Development Programme for
2007–2013 “Development of Public Administration Entities
System”, which aims to improve RSC internal administration
and activity management. The project activities will focus
on implementation of RSC performance evaluation model
and improvement of document management and data
transfer system.

2012 m. lapkričio mėn. RSC kartu su UAB „Lok
mis“ pradėjo įgyvendinti ES techninės paramos projektą „Sveikatos apsauga, susijusi su medicinine apšvita
Kroatijos Respublikoje“. Projekto metu RSC ekspertai
padės Kroatijos Valstybinės radiologinės ir branduolinės saugos tarnybai (SORNS) bei atrinktoms ligoninėms sudaryti kokybės kontrolės programas, įvertinti
pacientų gaunamą apšvitą, parengti pacientams ir gydytojams informaciją apie radiacinę saugą medicinoje
bei sustiprinti SORNS galimybes organizuoti laboratorijų, atliekančių profesinės apšvitos tyrimus, palyginamuosius bandymus ir vertinti jų rezultatus.

November 2012: RSC together with enterprise Lokmis
UAB started to implement EU technical support project
“Health Protection in Relation to Medical Exposure – Relaunch, in Croatia”. During the project RSC experts will
help the State Office for Radiological and Nuclear Safety
of Croatia (SORNS) and pilot hospitals to develop the
quality control programmes, to assess medical exposure in
Croatia, to prepare information on radiation protection of
patients and physicians and strengthen SORNS capabilities
in organising comparative tests and evaluation of the
results of laboratories conducting occupational exposure
analysis.
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SANTRUMPOS 		

ABBREVIATIONS

AE –
AEV –
ASPĮ –
BEO –
CPVA –
EK –
ES –
ESOC –
PAGD –

atominė elektrinė
ekspozicijos valdymo sistema
asmens sveikatos priežiūros įstaiga
branduolinės energetikos objektas
Centrinė projektų valdymo agentūra
Europos Komisija
Europos Sąjunga
Ekstremalių situacijų operacijų centras
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos
RATA – VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
TATENA – Tarptautinė atominės energijos agentūra
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos

NPP –
AEC –
ASPĮ –
NF –
CPVA –
EC –
EU –
ESOC –
PAGD –
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