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APIE RADIACINĖS SAUGOS CENTRĄ
PASKIRTIS

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), kurios paskirtis – vykdyti žmo
nių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
(toliau – šaltiniai), išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais,
reguliuojamąją kontrolę.

MISIJA

Užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojan
čiosios spinduliuotės poveikio.

VIZIJA

Aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, visuomenė ir aplinka apsaugota nuo
nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, saugus šaltinių naudojimas.

KOKYBĖS VADYBOS
SISTEMA

Vienas pagrindinių RSC prioritetų – užtikrinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvu
mą bei teikiamų paslaugų kokybę, todėl buvo įdiegta kokybės vadybos siste
ma (toliau – KVS). 2018 m. RSC KVS pakartotinai sertifikuota pagal standarto
LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. Daugelis RSC atliekamų radiologinių tyrimų
ir bandymų taip pat akredituoti pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 rei
kalavimus.

FINANSINIAI IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 2018 m. tai sudarė 890,2 tūkst. Eur, iš ku
rių 812,8 tūkst. Eur skiriama darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 63,7 tūkst. Eur – įstaigai išlaikyti. Likusi
suma – 13,7 tūkst. Eur – panaudota Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) techninės pa
galbos nacionalinio projekto „Pacientų radiacinės saugos taikant spindulinę terapiją ir branduolinę mediciną na
cionalinės infrastruktūros stiprinimas standartizuojant kokybės laidavimą ir kokybės kontrolės procedūras bei jų
diegimas gydymo įstaigose“ kofinansavimui.
RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamų už teikiamas mokamas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas (pajamų įmokų lėšos). 2018 m. pajamų įmokų panaudota 117,1 tūkst. Eur.
Atskiriems pavedimams bei projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos (toliau –
ES) bei tarptautinių organizacijų). 2018 m. gauta 7,6 tūkst. Eur projektui 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005 „Informaci
jos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“ įgyvendinti,
3 tūkst. Eur – iš tarptautinių organizacijų. RSC finansavimo šaltiniai ir apimtys pateikti 1 pav.
2018 m. pabaigoje RSC dirbo 49 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau –
specialistai), kurių 65 proc. sudarė moterys, amžiaus vidurkis buvo 45 metai. 90 proc. dirbančių specialistų yra įgiję
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 5 – mokslų daktarai (2 pav.). Specialistai tobulino kvalifikaciją tiek Lietuvoje
(visi specialistai), tiek ir užsienio valstybėse (17 specialistų).

atgal į turinį
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1 pav. RSC finansavimo šaltiniai
11,5 %

0,7 %
0,3 %

2 pav. RSC darbuotojų pasiskirstymas
pagal išsilavinimą
44
4
1

87,5 %

Valstybės biudžeto lėšos
Pajamų įmokų lėšos
ES lėšos
Tarptautinių organizacijų lėšos

Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Aukštesnysis išsilavinimas
Vidurinis išsilavinimas

Vienas RSC specialistas apdovanotas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro padėka už ilgametį
ir atsakingą darbą, profesionalumą ir svarų indėlį į Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą.
Siekiant įgyvendinti Radiacinės saugos ir Viešojo administravimo įstatymų nuostatas bei optimizuoti RSC
finansinius ir žmogiškuosius išteklius, sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1194 patvir
tinta nauja RSC administracijos struktūra (nuo 2019 m. sausio 1 d.).

RADIACINĖS SAUGOS BŪKLĖS APŽVALGA
RSC vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities
veiklą su šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę, kuri apima radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos
reglamentavimą, radiacinės saugos vertinimą, veiklos su šaltiniais įteisinimą, teisės aktų, reglamentuojančių ra
diacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų vykdymo priežiūrą ir kt.
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre saugomi duomenys apie
13,5 tūkst. šaltinių, o duomenys apie darbuotojų apšvitos dozes papildyti 6 131 nauju įrašu. Kaip ir ankstesniais
metais, šių duomenų kitimo tendencijos išliko panašios: jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau – ge
neratoriai) skaičius nuolat didėja, o radioaktyviųjų šaltinių mažėja, taip pat didėja medicinos darbuotojų dozių
įrašų skaičius, nes daugėja veterinarijos, odontologijos ir spindulinės diagnostikos sričių darbuotojų.
Metų pabaigoje Lietuvoje veikla su šaltiniais buvo vykdoma pagal 1 587 RSC išduotas licencijas vykdyti
veiklą su šaltiniais (toliau – licencija), 26 veiklos vykdytojai vykdė registruotą veiklą su šaltiniais.
Radiacinės saugos požiūriu prižiūrimų ūkio subjektų skaičius Lietuvoje siekė 1 755, įskaitant ir tuos ūkio
subjektus, kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau jų vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai
jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar ra
dioaktyviosiomis medžiagomis užterštą objektą.
Profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad apšvitą patiriančių darbuotojų (toliau – darbuotojai)
apšvita neviršija Lietuvoje nustatytų metinių ribinių dozių ir tinkamai užtikrinama šių darbuotojų radiacinė sauga.

atgal į turinį
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Apžvelgus pacientų apšvitos stebėsenos rezultatus galima teigti, kad vidutinė pacientų apšvita skirtingų
spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu beveik nekinta, bet atliekamų procedūrų
daugėja, todėl šiek tiek didėja ir gyventojų patiriama apšvita. Kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam gyvento
jui, kaip ir ankstesniais metais, neviršijo 1 mSv. Pacientų apšvita stebima periodiškai atliekant šių asmenų apšvitos
dozių vertinimą. Pacientų gaunamos apšvitos dozės vertinamos standartinių spindulinės diagnostikos ir interven
cinės radiologijos procedūrų metu taikant diagnostinius atskaitos lygius. 2018 m. Lietuvoje pirmą kartą nustatyti
intervencinės radiologijos procedūrų diagnostiniai atskaitos lygiai įgyvendinant 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos
direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų (toliau – direktyva 2013/59/Euratomas), reikalavimus.
Taip pat, remiantis ilgalaikiais pacientų stebėjimo Lietuvoje rezultatais, patikslinti diagnostiniai atskaitos lygiai,
taikomi rentgenografijos, kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos procedūrų metu.
2018 m. nustatyta, kad Lietuvos gyventojų iš įvairių šaltinių (išskyrus profesinę apšvitą) patiriama apšvita
(3,37 mSv) nuo 2017 m. nepakito ir yra panaši į kitose Europos šalyse gyventojų patiriamą metinę apšvitą
(~3,5 mSv). Didžiausią apšvitą Lietuvos gyventojai patyrė dėl gamtinių radioaktyviųjų radono dujų gyvenamųjų
pastatų ore, spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų. Branduolinės energetikos objektų
(toliau – BEO) veikla nulemia mažesnę nei 10 µSv Lietuvos gyventojų apšvitą.
Radiologinių incidentų ar avarijų, keliančių riziką gyventojų ir darbuotojų radiacinei saugai ir sveikatai, ne
buvo. Lietuvoje išlieka panaši registruojamų radiologinių incidentų tendencija. RSC tyrė ir vertino 18 radiologinių
incidentų, kurių didžiąją dalį sudarė pasienio kontrolės punktuose sulaikyti dirbtinės kilmės radionuklidais užteršti
kroviniai bei radionuklidais užteršti objektai.

SVARBIAUSI ĮVYKIAI
BALANDIS
Kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija organizuotas seminaras „Minint Černobylio atominės elektri
nės avarijos metines: nauji iššūkiai rengiantis galimoms branduolinėms avarijoms“, kurio metu pranešimus skaitė
RSC, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ir Aplinkos apsaugos agentūros atsto
vai. Apžvelgti įvairiais stebėsenos laikotarpiais atliktų maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens, miško uogų
ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų radiologinių tyrimų rezultatai, gyventojų apšvitos stebėsenos plėtros, pasirengi
mo ir reagavimo į branduolines avarijas klausimai.

Seminaras „Minint Černobylio atominės elektrinės avarijos metines: nauji iššūkiai rengiantis galimoms branduolinėms avarijoms“

atgal į turinį
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GEGUŽĖ
Kartu su Branduolinio saugumo kompetencijos centru organizuotos taktinės tarpinstitucinės pratybos
„Oro vartai 2018“. Jų tikslas – įvertinti ir tobulinti kompetentingų institucijų pasirengimą ir pajėgumus aptikti ir
užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas, skatinti institucijų bendradarbia
vimą ir sąveikos koordinavimą.

Taktinės tarpinstitucinės pratybos „Oro vartai 2018“

BIRŽELIS
Organizuotas Lietuvos, Latvijos ir Estijos radiacinę saugą reguliuojančių institucijų specialistų susitikimas,
kurio metu nagrinėti medicininės apšvitos stebėsenos pasiekimai, radono darbo vietose tyrimų rezultatai, profe
sinės apšvitos dozių registravimo ir bendradarbiavimo klausimai.
Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymą,
kuris įsigaliojo 2018 m. rugsėjo 1 d. Šis įstatymas priimtas siekiant direktyvą 2013/59/Euratomas perkelti į Lietuvos
Respublikos nacionalinę teisę.

RUGPJŪTIS
Su Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV) Energetikos departamento bei „Sandia“ nacionalinės laborato
rijos specialistais organizuoti mokymai tema „Radioaktyvių medžiagų fizinės saugos įvertinimas“. Mokymų daly
viams paskaitų, diskusijų ir praktinių užsiėmimų metu buvo suteikta išsami informacija apie tarptautinius reika
lavimus, taikomus radioaktyviųjų šaltinių fizinei saugai, taip pat efektyvios radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos
organizavimą ir užtikrinimą įstaigose, kuriose dirbama su radioaktyviaisiais šaltiniais.

RUGSĖJIS

Belgijos specialistai veda seminarą radioaktyviųjų
medžiagų kontrolės metalo supirktuvėse tema

atgal į turinį

Įgyvendinant RSC ir Belgi
jos Radioelementų instituto (IREElit) 2018 m. dvišalę sutartį pagal
Belgijos vykdomą Rytų ir Vidurio
Europos šalių BEO saugos stipri
nimo projektą RSC lankėsi IRE-Elit
specialistai, kurie vedė seminarą
radioaktyviųjų medžiagų kontro
lės metalo supirktuvėse tema.
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RUGSĖJIS
Kartu su JAV Energetikos departamento įgaliotosios tarnybos Los Alamos nacionalinės laboratorijos spe
cialistais organizuoti mokymai, kurių metu pristatyta interaktyvi mokymo priemonė RAILS, skirta jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidžiančiam radioaktyviajam šaltiniui aptikti, šio šaltinio sudėtyje esantiems radionuklidams nu
statyti ir saugiai sutvarkyti tokį šaltinį. Taip pat RSC vestas techninis seminaras radiologinių tyrimų įrangos veikimo
ir gedimų šalinimo klausimais.

RSC kartu su JAV specialistais organizuotas seminaras šaltinių aptikimo tema

LAPKRITIS
Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) ekspertai vertino, kaip Lietuva laikosi Tarptautinių sveikatos
priežiūros taisyklių, kurių tikslas – sustabdyti, kontroliuoti įvairių ligų plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti ir už
tikrinti visuomenės sveikatos institucijų reagavimą, įskaitant ir šalies pasirengimą užtikrinti gyventojų apsaugą
branduolinių ar radiologinių avarijų atveju.

PSO misija

Siekdamas perkelti direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatas į Lietuvos nacionalinę teisę, RSC parengė
16 teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, projektų.

atgal į turinį
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1. RADIACINĖS SAUGOS
REGULIUOJAMOJI KONTROLĖ
Jonizuojančioji spinduliuotė dėl savo naudingų savybių efektyviai taikoma įvairiose ūkinės veiklos srityse.
Vis dėlto be teikiamos naudos jonizuojančioji spinduliuotė gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, todėl siekiama, kad
bet kokia veikla su šaltiniais visuomenei teiktų didesnę naudą nei žalą, o apšvita būtų kiek galima mažesnė, atsi
žvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Pagrindiniai RSC vykdomos radiacinės saugos reguliuojamosios
kontrolės rodikliai Lietuvoje 2018 m. pavaizduoti 3 pav.

3 pav. Radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai Lietuvoje
APŠVITĄ
PATIRIANČIŲ
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS

ŠALTINIŲ
SKAIČIUS

13 524

8 158

PRIŽIŪRIMŲ
ŪKIO SUBJEKTŲ
SKAIČIUS

REGISTRUOTŲ
VEIKLŲ SKAIČIUS

GALIOJANČIŲ
LICENCIJŲ
SKAIČIUS

26

1 587

1 755

1.1. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registras
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – registras) kau
piami duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus šaltinius, t. y. radioaktyviuosius (uždaruosius ir
atviruosius) šaltinius, generatorius. Šaltinių skaičiaus kitimas 2014–2018 m. pavaizduotas 4 pav.

8 800

8 800

8 800

10 000

8 800

8 914

4 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2014–2018 m.

0

2014

2015

2016

3 447
2017

1 277

3 291
1 877

2 000

3 162
1 953

4 000

3 046
2 087

6 000
2 932
2 062

Šaltinių skaičius

8 000

2018

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai
Dūmų jutikliuose esantys uždarieji radioaktyvieji šaltiniai

atgal į turinį
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2018 m. dėl pakitusių teisės aktų reikalavimų iš registro išregistruoti šaltiniai, kuriems netaikoma reguliuo
jamoji kontrolė, dėl to sumažėjo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių skaičius. Daugiausia uždarųjų radioaktyviųjų
šaltinių naudojama įvairiuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.), spektrometruose, krovinių ir bagažo
kontrolės, kalibravimo įrangoje. Medicinoje uždarieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje,
kraujui švitinti, kaip įrenginių, skirtų dozės galiai išmatuoti ir įrangai kalibruoti, etaloniniai šaltiniai.
2018 m., kaip ir ankstesniais metais, generatorių skaičius Lietuvoje toliau didėjo. Didžiąją generatorių dalį
(~85 proc.) sudarė medicininė įranga. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2014–2018 m. pa
vaizduotas 5 pav.

612

2 030

51
74
33
19

17

17

27

29

48
71

51
70

610

641
49
66
17
26

606

1 916

1 801

1 673
658
51
69

100
17
25

Jonizuojančiosios spinduliuotės
generatorių skaičius

1 000

2 138

5 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2014–2018 m.

10

1
Terapija

2014

2015

Intervencinė radiologija

Mamografija

2016

2017

Kompiuterinė tomografija

2018

Diagnostika

Odontologija

1 820

1 763

1 677

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių,
naudojamų odontologijoje, skaičius

1 513

1 599

6 pav. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2014–2018 m.

256

229

193

154

307

1 000

11

6

9

10

11

11

100

1

2014

Dantų kompiuteriniai tomografai
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Panoraminiai rentgeno aparatai

2017

2018

Intraoraliniai rentgeno aparatai
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Generatorių: rentgeno diagnostinių aparatų, kompiuterinių tomografų, mamografų, angiografų, rent
geno terapijos aparatų skaičius beveik nekinta, o odontologijoje naudojamų rentgeno aparatų skaičius kiek
vienais metais didėja, nes vis daugiau odontologijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoraminės bei
tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2014–
2018 m. pavaizduotas 6 pav.
Atvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei įvai
riuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2018 m. gautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas viršijo 8,5 TBq.

1.2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimas
2018 m. išduotos 72 naujos licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir 1 laikinasis leidimas.
2018 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujai Radiacinės saugos įstatymo redakcijai, kurioje nustatyta, kad veikla su
šaltiniais gali būti įteisinta ir registravimo būdu, jeigu ši veikla atitinka Radiacinės saugos įstatymo 1 priede pateik
tą registruojamos veiklos rūšių sąraše nurodytą veiklos rūšį, registruotos 26 tokios veiklos.
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79 licencijų turėtojai dėl įvairių priežasčių baigė veiklą su šaltiniais ir jų turėtų licencijų galiojimas buvo
panaikintas, 11 licencijų turėtojų jų licencijų galiojimas sustabdytas. 2 licencijų turėtojai nusprendė tęsti su
stabdytą veiklą, todėl panaikintas jų licencijų galiojimo sustabdymas. 35 licencijų turėtojai pakeitė savo pava
dinimus arba įmonės kodus, arba buveinės registravimo adresus, arba teisines formas, todėl jų licencijos buvo
patikslintos. 7 pav. pateikiamas 2012–2018 m. RSC išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.

Priedų skaičius

9 pav. 2012–2018 m. RSC pakeistų licencijų priedų skaičiaus palyginamasis kitimas
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Labai svarbi licencijos dalis yra jos priedas, kuriame, įvertinus radiacinės saugos požiūriu aktualius
veiksnius, įrašomos licencijuojamos veiklos sąlygos – tinkamai pasirengę dirbti darbuotojai, nurodomi šal
tiniai ir šaltinių naudojimo patalpos bei vietos. Keičiantis veiklos su šaltiniais sąlygoms, licencijos turėtojas
privalo apie tai pranešti RSC ir toliau vykdyti veiklą pasikeitusiomis veiklos sąlygomis gali tik gavęs teigiamą RSC
sprendimą. 9 pav. pateikiamas 2012–2018 m. RSC pakeistų licencijų priedų skaičiaus palyginamasis kitimas.

1.3. Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
Pagrindiniai RSC vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždaviniai – teikti metodinę pagalbą
ir konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip jie laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuo
jančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė
pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones.
2018 m. patikrintas 641 ūkio subjektas, iš jų 161-ame nustatyta radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių
fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus.
2018 m.

PATIKRINTA
ŪKIO SUBJEKTŲ

641

atgal į turinį

PATIKRINIMAI

729

PATIKRINIMAI
ATLIEKANT
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DAŽNIAUSI RADIACINĖS SAUGOS PAŽEIDIMAI:
apšvitą patiriantys darbuotojai nemokomi radiacinės saugos;
l
neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta techninės priežiūros sutartis;
l
neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai;
l
nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis;
l
nepateikti duomenys registrui;
l
neatlikti kokybės kontrolės bandymai.
l
Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančią
ja spinduliuote, 11-ai ūkio subjektų taikyta administracinė atsakomybė – paskirtos baudos.
Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus siekdami įvertinti, kaip laikomasi radiacinės
saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. 2018 m., tęsiant ankstesniais metais pradėtas vykdyti
priemones, atlikti patikrinimai, kurių metu vykdyta asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) pakarto
tinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė. Be to, atlikti patikrinimai siekiant įvertinti, kaip veiklos
vykdytojai, vykdantys veiklą su mažos dozės galios brachiterapijos šaltiniais, laikosi teisės aktuose nustatytų reika
lavimų ir užtikrina darbuotojų, teikiančių paslaugas pooperaciniu laikotarpiu, radiacinę saugą.
Patikrinimų metu nustatyta, kad pakartotinės rentgeno diagnostikos procedūros neturi reikšmingos
įtakos pacientų patiriamai apšvitai, nes atliekamos labai retai (0,02–0,04 proc. visų ASPĮ atliekamų procedū
rų) ir dažniausiai dėl to, kad pacientas tyrimo metu sujudėjo, kilo ūmių sveikatos sutrikimų arba dėl techni
nių veiksnių (pvz., rentgeno įrangos gedimų). Visi registruoti atvejai ASPĮ yra ištiriami numatant prevencines
priemones jų pasikartojimo tikimybei mažinti, tačiau pastebėta, kad ASPĮ galimai registruoja ne visas pakar
totines rentgeno diagnostines procedūras, todėl jų skaičius gali būti didesnis.
Taip pat nustatyta, kad tikrintose ASPĮ vykdoma veikla su mažos dozės galios brachiterapijos šaltiniais
atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus, tačiau darbuotojų, kurie prižiūri pacientus po mažos dozės galios
procedūrų, instruktavimui radiacinės saugos klausimais skiriama per mažai dėmesio.
Ūkio subjektai, planuojantys įsigyti radioaktyviųjų medžiagų ar grąžinantys gamintojui panaudotus už
daruosius radioaktyviuosius šaltinius bei perduodantys galutinai sutvarkyti veikloje susidariusias radioakty
viąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas (toliau –
leidimas). Vežti radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius) gali tik ūkio
subjektai, registravę tokią veiklą ar turintys RSC šiai veiklai išduotą licenciją (atsižvelgiant į šaltinių pavojingu
mo kategoriją) bei besilaikantys griežtų radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimų. Išduoti
29 leidimai radioaktyviosioms medžiagoms ir 3 – radioaktyviosioms atliekoms vežti (10 pav.).
10 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis
9%

19 %
54 %
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atgal į turinį

Įvežti radioaktyviąsias medžiagas iš ES šalies
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Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ne ES šalį
Išvežti radioaktyviąsias medžiagas į ES šalį
Vežti radioaktyviąsias medžiagas šalies viduje
Vežti radioaktyviąsias atliekas šalies viduje
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11 pav. Išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas
kitimo tendencijos 2014–2018 m.
2014

34

2015

34
38

2016

47

2017
2018

32

Vertinant leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas pokyčius 2014–2018 m.
pastebimas leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas padidėjimas 2017 m. Leidimų
skaičius 2018 m. vėl grįžo į 2014–2015 m. lygį (11 pav.).
RSC pareigūnai, siekdami įvertinti, kaip ūkio subjektai, savo veikloje naudojantys atviruosius radioaktyviuo
sius šaltinius, laikosi radionuklidų išmetimą į aplinką (nutekamuosius vandenis arba orą) reglamentuojančių teisės
aktų, vykdė šios veiklos patikrinimus. Jų metu radionuklidų išmetimo į aplinką pažeidimų nenustatyta. Be to, ūkio
subjektai, kurių veikla susijusi su radionuklidų išmetimu į aplinką, privalo nustatytu periodiškumu teikti ataskaitas
apie išmestus radionuklidus. RSC įvertino 15 ūkio subjektų pateiktas ketvirčių ir metų ataskaitas apie išmestus į
aplinką radionuklidus bei jų aktyvumą. Paminėtina, kad 2018 m. siekiant mažinti ūkio subjektų administracinę
naštą atsisakyta leidimų išmesti radionuklidų į aplinką išdavimo procedūros.
Siekdami užtikrinti apsaugą nuo neteisėto radioaktyviųjų šaltinių užvaldymo ar pagrobimo bei veiksmų,
kurie dėl jonizuojančiosios spinduliuotės tiesiogiai arba netiesiogiai keltų riziką žmonių sveikatai ir saugumui,
RSC pareigūnai atliko ūkio subjektų, savo veikloje naudojančių radioaktyviuosius šaltinius, fizinės saugos patik
rinimus. Daugiausia dėmesio skirta tiems ūkio subjektams, kurie verčiasi veikla su I–III pavojingumo kategorijos
radioaktyviaisiais šaltiniais. Apibendrinus patikrinimų rezultatus nustatyta, kad, nuolat keičiantis radioaktyviųjų
šaltinių fizinės saugos reikalavimams, kai kurie ūkio subjektai stokoja žinių, kaip tinkamai įgyvendinti naujai ke
liamus reikalavimus ir užtikrinti radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą. Reaguodamas į ūkio subjektų poreikius RSC
2018 m. kartu su JAV Energetikos departamento ir „Sandia“ nacionalinės laboratorijos ekspertais organizavo mo
kymo kursus radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos sistemų vertinimo tema.
Bendradarbiaujant su vartojimo gaminių importuotojais nuolat kaupiama statistinė informacija apie tai,
kiek ir kokių vartojamųjų gaminių įvežama į Lietuvą, kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi. Kaip ir kasmet, gau
siausiai importuojama įvairios paskirties apšvietimo lempų ir jų komponentų, kurių gamyboje naudojamos
kriptono (85Kr), torio (232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios dujos. Vis dar pasitaiko atvejų, kai žmo
nės įsigyja sendaikčių (senovinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų ir kitų prietaisų skalių, stiklo, keramikos
gaminių ir papuošalų, pagamintų XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje), kurių gamybai buvo naudoja
mos radioaktyviosios medžiagos siekiant išgauti tam tikras spalvas ar švytėjimą. RSC specialistai vartojamųjų
gaminių paieškas atliko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionų sendaikčių turguose, antikvariatuose bei
panašiose prekybos vietose. Patikrinimų metu gaminių, kurių gamybai naudotos radioaktyviosios medžiagos,
aptikta, tačiau dozės galia tokių gaminių paviršiuje neviršijo teisės aktuose nustatytų leistinų lygių.

atgal į turinį
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Laikrodis, kurio gamybai panaudotos radioaktyviosios medžiagos

RSC, siekdamas kelti radiacinės saugos kultūrą ir padėti ūkio subjektams lengviau suprasti teisės aktų
reikalavimus, teikė konsultacijas, metodinę pagalbą, parengė ir išleido informacinių leidinių, atnaujino vie
šųjų konsultacijų skiltį, vedė mokomuosius seminarus. RSC interneto svetainėje skelbiami ūkio subjektų daž
niausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos, šiems atsakymams suteiktas viešai paskelbtos konsultacijos
statusas.
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, 2018 m. kontro
liuotas įvežamo medienos ir durpių kuro ir iš įvežtinio kuro gautų pelenų radioaktyvusis užterštumas. Šia
kontrole siekiama užtikrinti, kad iš teritorijų, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis po avarijos Černoby
lio atominėje elektrinėje (toliau – Černobylio AE), į Lietuvą nepatektų medienos ir durpių kuro, o tokį kurą
naudojančiose įmonėse nesusidarytų radioaktyviųjų pelenų. Medienos kuro pelenai dažnai naudojami dir
voms tręšti, todėl radioaktyviųjų medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir
mitybos grandine – į žmogaus organizmą.
Vykdant radiacinės saugos priežiūrą, iš įvežamų siuntų atrinkti kontrolei medienos kuro bei medienos
kuro pelenų bandiniai katilinėse ir šiluminėse elektrinėse, taip pat patikrinimų metu vertinta, kaip medienos
kurą naudojančios įmonės vykdo pelenų radioaktyviojo užterštumo 137Cs radionuklidu savikontrolės reikala
vimus.
Ištyrus atrinktus iš Rusijos Federacijos Kalugos, Tulos, Briansko ir Oriolo sričių, Ukrainos ir Baltarusijos
Respublikų (toliau – trečiųjų šalių) įvežto medienos ir durpių kuro bandinius nustatyta, kad 90 proc. bandinių
atitiko teisės akto reikalavimus (juose 137Cs aktyvumo koncentracija neviršijo leistino 30 Bq/kg lygio). Ne
atitikusiam minėto reikalavimo medienos ir durpių kurui nebuvo leista patekti į Lietuvą ir siuntos grąžintos
į kilmės šalį. Reikia paminėti, kad 2018 m. iš trečiųjų šalių įvežto durpių kuro bandiniuose 137Cs aktyvumo
koncentracija, palyginti su ankstesniais metais, gerokai sumažėjo.
2018 m. 96 proc. susidariusių pelenų buvo tinkami naudoti žemės ūkyje. Dauguma katilinių ir šiluminių
elektrinių naudoja medienos kurą, kuriame yra nedidelė 137Cs aktyvumo koncentracija, todėl susidariusius
pelenus galima naudoti be apribojimų.
Siekiant patvirtinti, kad lietuviškoje medienoje 137Cs radionuklido kiekis yra nedidelis ir lietuviško me
dienos kuro nereikia tikrinti dėl radioaktyviojo užterštumo, 2018 m. atlikti Biržų, Veisiejų ir Varėnos regioninių

atgal į turinį

14

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA • 2018

padalinių girininkijų miškų medienos užterštumo 137Cs radionuklidu tyrimai. Tyrimų rezultatai patvirtino, kad
šių miškų medienoje 137Cs radionuklido kiekis yra labai nedidelis, vidutiniškai apie 3,5 Bq/kg, ir jis panašus,
kaip 2017 m. tirtoje Alytaus, Druskininkų ir Prienų urėdijų miškų medienoje.

Tikrinamas įvežamo į Lietuvą medienos kuro radioaktyvusis užterštumas

1.4. Patalpų projektų ekspertizė
Tam, kad gyventojai būtų tinkamai apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, jau projektuo
jant patalpas, kuriose planuojama naudoti šaltinius, būtina nurodyti, kokiomis priemonėmis bus užtikrinama dar
buotojų ir gyventojų radiacinė sauga. Atliekant radiacinės saugos (specialiąją) projektų ekspertizę įvertinami visi
radiacinės saugos aspektai, įskaitant galimą darbuotojų ir gyventojų apšvitą. Dauguma projektų atitinka teisės
aktų reikalavimus ir geros praktikos rekomendacijas, todėl suderinami iškart. Tačiau vis dar pasitaiko projektų, kai
būtina atlikti pakartotinę ekspertizę, nes projektuotojai pateikia ne visą ekspertizei atlikti reikiamą informaciją.
Siekiant sumažinti pakartotinai vertinamų projektų kiekį, atlikta dažniausiai projektuose nepateikiamų duo
menų ir radiacinės saugos sprendinių apžvalga. Projektuotojai buvo supažindinti su šios apžvalgos rezultatais,
todėl pagerėjo rengiamų projektų kokybė.
2018 m. atlikta 216 patalpų projektų ekspertizių. Jų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 12 pav.
Taip pat RSC pagal kompetenciją dalyvavo teritorijų planavimo ir statinių statybos procese ir tikrino pateik
tas paraiškas dėl statybos leidimo išdavimo. Patikrintos 8 paraiškos.
12 pav. Atliktų patalpų projektų ekspertizių pasiskirstymas pagal veiklos sritis
2

1
20
1

76

atgal į turinį
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Veterinarija
Pramonė
Rentgeno diagnostika
Spindulinė terapija
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2018 m.
ATLIKTA
PATALPŲ
PROJEKTŲ
EKSPERTIZIŲ

ĮVERTINTA
STATYBOS AR
REKONSTRAVIMO
PROJEKTŲ

216

8

1.5. Pasirengimas Baltarusijos AE veiklos pradžiai
Rengdamasis Baltarusijos AE veiklos pradžiai, RSC dalyvavo darbo grupės, sudarytos Valstybiniam gyvento
jų apsaugos planui branduolinės ar radiologinės avarijos atveju (toliau – Valstybinis gyventojų apsaugos planas)
patikslinti, veikloje, organizavo tarpinstitucinius pasitarimus, kurių metu diskutavo dėl tinkamo pasirengimo Vals
tybiniame gyventojų apsaugos plane numatytoms užduotims įgyvendinti. Taip pat parengta sprendimų paramos
sistemos (ARGOS) prognozės rezultatų analizė vertinant blogiausią Baltarusijos AE avarijos scenarijų ir valstybės
institucijoms pateikta siūlymų dėl Lietuvoje taikytinų apsaugomųjų veiksmų.
Stiprindamas institucijų ir savivaldybių pasirengimą reaguoti į galimas avarijas Baltarusijos AE, RSC dalyvavo
Valstybinio lygio civilinės saugos stalo pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduoli
nei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“, Vilniaus, Kaišiadorių, Švenčionių,
Trakų rajonų savivaldybių civilinės saugos pratybose bei Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų komi
sijos posėdyje. Taip pat organizuoti ir vesti radiacinės saugos mokymai, kurių metu apmokyta daugiau kaip 130
į branduolines ar radiologines avarijas reaguojančių institucijų specialistų (greitosios medicinos pagalbos stoties
darbuotojų, policijos pareigūnų, ugniagesių gelbėtojų).
Siekiant iš anksto pasirengti vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane RSC pavestas funkcijas orga
nizuoti ir koordinuoti antžeminę radiacinę žvalgybą, parengtas šioms funkcijoms vykdyti skirto dokumento pro
jektas, sudaryti rekomenduojami žvalgybos maršrutai, numatyti žvalgybos grupių komplektavimo, laboratorinio
tinklo veiklos apimčių ir kt. aspektai.
2018 m. išbandytos mobilios jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo sistemos MONA, sumontuotos
sraigtasparnyje, galimybės matuoti jonizuojančiąją spinduliuotę ir sudaryti radioaktyviosiomis medžiagomis už
terštos teritorijos žemėlapį įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai.

Radiacinė žvalgyba iš oro

atgal į turinį
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Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. Baltarusijos AE planuoja pradėti veiklą, 2018 m. išplėsta maisto ir geriamo
jo vandens tyrimų stebėsena galimoje Baltarusijos AE įtakos teritorijoje, imant bandinius iš 7 stebėsenos taškų
(13 pav.). Taip pat palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną, 50 km atstumu nuo Baltarusijos AE, atlikti aplinkos dozės
ekvivalento matavimai ir dirvožemio mėginių tyrimai 10 naujų taškų.
13 pav. Maisto ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos mėginių atrinkimo vietos
Baltarusijos AE galimoje įtakos zonoje Lietuvos teritorijoje

1.6. Radiologiniai incidentai ir jų prevencija
2018 m. RSC užregistravo, tyrė ir vertino 18 Lietuvoje kilusių radiologinių incidentų (14 pav.).
Didelę registruojamų incidentų dalį sudarė sulaikyti dirbtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai bei
radionuklidais užteršti objektai (laikrodis, senoviniai matavimo prietaisai, kurių skalės padengtos dažais su 226Ra).

atgal į turinį
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14 pav. 2018 m. radiologinių incidentų pasiskirstymas
2

2
1
1

4

1

3

4

Nepagrįsta medicininė apšvita
Pavogti jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę asmenys
Gamtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai
Dirbtinės kilmės radionuklidais užteršti kroviniai
Aptikti paliktieji šaltiniai
Radionuklidais užteršti objektai
Nepagrįsta nemedicininė apšvita

Tirti du radiologiniai incidentai ASPĮ dėl pacientų nepagrįstai patirtos apšvitos (nutrauktas tyrimas dėl pa
blogėjusios paciento būklės ir gauti netinkami vaizdai diagnozei nustatyti dėl radiofarmakologinio preparato inje
kavimo sistemos klaidos). Taip pat tirtas atvejis, kai, pasienio kontrolės poste stacionaria rentgeno kontrolės siste
ma peršvietus krovininį automobilį ir atlikus detalų patikrinimą, automobilio puspriekabėje buvo rasta ir išlaipinta
14 nelegaliai į šalį mėginusių patekti asmenų. Atlikus konservatyvų vertinimą nustatyta, kad asmenys patyrė
apšvitą (nuo 6 iki 8,6 µSv), kuri neviršijo nustatytos 10 µSv nemedicininės procedūros metu apšvitinamo žmogaus
apribotosios dozės vieno skenavimo metu.
Nagrinėti 7 paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių aptikimo ir radionuklidais užterštų objektų nustatymo atvejai
(priešgaisriniai dūmų jutikliai su 241Am radionuklidu, Antrojo pasaulinio karo laikų laikrodis ir senoviniai matavi
mo prietaisai, kurių skalės padengtos dažais su 226Ra radionuklidu, kt.). Taip pat suveikus stacionariems jonizuo
jančiosios spinduliuotės lygio matavimo vartams pasienio kontrolės posto teritorijoje buvo sulaikytas asmuo,
kuris su savimi turėjo jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaiso detektorių.

Aptikti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai

Stiprinant pasirengimą reaguoti į branduolines ar radiologines avarijas organizuota ir dalyvauta skirtingo
lygio avarinės parengties pratybose, tarptautinių avarinės parengties tinklų veikloje ir valstybės lygio stalo praty
bose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis me
džiagomis masinio susibūrimo vietoje“.

atgal į turinį
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RSC atstovai kartu su Branduolinio saugumo kompetencijos centru organizavo ir dalyvavo taktinėse tarp
institucinėse pratybose „Oro vartai 2018“, kurių tikslas – įvertinti ir tobulinti kompetentingų institucijų pasiren
gimą ir pajėgumus aptikti bei užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms panaudojant radioaktyviąsias medžiagas,
plėtoti dalyvaujančių institucijų bendradarbiavimą ir sąveikos koordinavimą.
Dalyvauta TATENA‘os organizuotose tarptautinėse avarinės parengties pratybose „ConvEx-2c“. Pratybų
metu patikrintas šalių narių, prisijungusių prie Konvencijos dėl ankstyvojo pranešimo apie branduolinę avariją,
pasirengimas reaguoti į radiologines avarijas, turinčias tarpvalstybinį poveikį.
Rengtos RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vidinės funkcinės pratybos „Paliktojo jonizuojančio
sios spinduliuotės šaltinio sutvarkymas“. Šių pratybų metu įvertinti numatyti veiksmai, kurie atliekami radus pavo
jingą radinį RSC patalpose.

Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojų mokymai ir tarpinstitucinės pratybos „Oro vartai 2018“

2018 m.

TIRTA
RADIOLOGINIŲ
INCIDENTŲ

18

APMOKYTA
PIRMŲJŲ
REAGUOTOJŲ

> 130

PRATYBOS

9

Siekiant sumažinti incidentų skaičių, kai paliktieji radioaktyvieji šaltiniai gali nulemti nepagrįstą gyventojų
apšvitą, nuolat vykdomos jų paieškos programos. 2018 m. patikrintos 2 teritorijos Vilniaus mieste: buvusi karinė
teritorija Burbiškių miške ir išmontuojamų garažų masyvas prie Vilniaus vakarinio aplinkkelio Pumpėnų g. Radio
aktyviojo užterštumo nenustatyta.
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RSC specialistai kartu su kitomis viešąjį saugumą užtikrinančiomis tarnybomis dalyvavo atliekant prevenci
nius veiksmus dėl galimo piktavališko radioaktyviųjų medžiagų panaudojimo Lietuvos šimtmečio dainų šventės
„Vardan tos...“ renginiuose bei Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje renginyje Kaune.
Atsižvelgdamas į egzistuojančias radiologines grėsmes, Lietuvos pasienyje statomos Baltarusijos AE ke
liamą pavojų, RSC ypatingą dėmesį skyrė apšvitai biologinės dozimetrijos metodais nustatyti. PSO ekspertai
teigiamai įvertino RSC pasirengimą nustatyti avarinę apšvitą biologinės dozimetrijos metodais ir pasiūlė pri
sijungti prie PSO biologinės dozimetrijos tinklo (WHO BioDoseNet), kurio paskirtis – reaguoti į branduolines ar
radiologines avarijas.
Drauge su kitais RENEB (Parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione
biologinės dozimetrijos tinklas) nariais dalyvauta TATENA‘os organizuotose „Convex-2“ pratybose.

1.7. Radiacinės saugos mokymas
Lietuvos radiacinės saugos mokymo sistema 2018 m.

MOKYMO
ĮSTAIGOS

12

RADIACINĖS
SAUGOS
TEMOMIS
ATESTUOTI
LEKTORIAI

41

GALIOJANČIOS
MOKYMO
PROGRAMOS

114

Vadovaudamasis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimais, veiklos vykdytojas, prieš pradėdamas vei
klą su šaltiniais, o vėliau ne rečiau kaip kas penkerius metus, privalo užtikrinti, kad asmenys, atsakingi už radiacinę
saugą, ir darbuotojai būtų mokomi radiacinės saugos, taip pat darbuotojai, dirbantys su I–III pavojingumo katego
rijų radioaktyviaisiais šaltiniais, ir asmenys, atsakingi už fizinę saugą, būtų mokomi radioaktyviųjų šaltinių fizinės
saugos (toliau – fizinė sauga).
Siekiant užtikrinti radiacinės ir fizinės saugos mokymo organizavimo kokybę 2018 m. atnaujintas Radiacinės
ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas, kurį patvirtino sveikatos apsau
gos ministras.
RSC, vykdydamas radiacinės saugos mokymo priežiūrą, derino ūkio subjektų, vykdančių radiacinės saugos
mokymą, naujai parengtas mokymo programas, vadovavo radiacinės saugos žinių vertinimo komisijoms, admi
nistravo radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazę.
Siekdamas aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias, RSC organizavo seminarus, bendradarbiavo su tarptau
tinėmis organizacijomis, skatino įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
bendradarbiaudamas su visuomenės sveikatos biurais rengė susitikimus su gyventojais.
Minint Černobylio AE avarijos 32-ąsias metines, kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija organizuotas
seminaras „Minint Černobylio AE avarijos metines: nauji iššūkiai rengiantis galimoms branduolinėms avarijoms“.
Jo metu pristatytos Černobylio ir Fukušimos AE avarijų likvidavimo metu padarytos klaidos bei išmoktos pamo
kos, nagrinėti galimi branduolinių avarijų pavojai ir parengties uždaviniai. Taip pat aptarta ankstyvojo radiacinio
pavojaus perspėjimo sistema RADIS, pristatyta kaimyninių šalių atominių elektrinių saugos apžvalga ir iššūkiai
Lietuvai, apžvelgta dirbtinių radionuklidų sukeltos gyventojų apšvitos stebėsenos istorija bei gyventojų apšvitos
stebėsenos plėtros aspektai.
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Seminaro „Minint Černobylio AE avarijos metines: nauji iššūkiai rengiantis galimoms branduolinėms avarijoms“ akimirkos

RSC specialistai dalyvavo ir skaitė pranešimus kitų institucijų organizuotuose renginiuose (Lietuvos radio
logijos technologų asociacijos seminare, 21-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Mokslas – Lietuvos ateitis“,
tarptautinėje konferencijoje „Aktualios ekstremaliosios situacijos ir pasirengimas joms“ ir kt.). Taip pat RSC spe
cialistai skaitė pranešimus Kauno, Visagino, Kretingos ir Ignalinos rajonų savivaldybių gyventojams, vedė pažin
tines ekskursijas mokymo įstaigų studentams bei moksleiviams, seminarus ir mokymus pedagogams, rentgeno
diagnostikos skyrių technologams, odontologams ir kt.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentų vizitas RSC

RSC organizavo mokslinius vizitus ir stažuotes penkiems TATENA‘os siuntimu į Lietuvą atvykusiems radia
cinės saugos specialistams iš Izraelio, Nepalo, Latvijos ir Sakartvelo. Mokslinių vizitų ir stažuočių metu atvykę
radiacinės saugos specialistai susipažino su radiacinės saugos infrastruktūra Lietuvoje. RSC taip pat koordinavo
regioninius techninės paramos TATENA‘os projektus, teikė TATENA‘os ekspertams svarstyti Lietuvos įvairių sričių
specialistų nominacijas dėl dalyvavimo šios organizacijos renginiuose.
2018 m.

SUDERINTA
RADIACINĖS
SAUGOS MOKYMŲ
PROGRAMŲ

32
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TATENA'OS
STAŽUOTOJAI
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1.8. Radiacinės saugos reglamentavimas
Siekdamas įgyvendinti Radiacinės saugos įstatymą ir perkelti direktyvos 2013/59/Euratomas nuostatas
į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, RSC rengė ir derino teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą,
projektus.
Priimti šie svarbiausi radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI:
l
Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 pakeitimo įstatymas;
l
Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-1190 2, 8, 24, 25 straipsnių,
devintojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas.
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
l
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatai;
l
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės;
l
Paliktųjų radioaktyviųjų šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir
daliųjų medžiagų ir radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų objektų tvarkymo taisyklės;
l
Grėsmių radioaktyviesiems šaltiniams analizės atlikimo tvarkos aprašas.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
l
Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“;
l
Nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių medžiagoms, susidarančioms veiklos su jonizuojančio
sios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spin
duliuotės šaltiniais, metu, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašas;
l
Radioaktyviosiose medžiagose esančių radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės
objektų, išskyrus branduolinės energetikos objektus, ir atliekant mokslinius tyrimus leidžiamųjų lygių
nustatymo, radioaktyviųjų medžiagų išmetimo į aplinką plano rengimo, derinimo ir radiologinės ste
bėsenos tvarkos aprašas;
l
Veiklų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, įskaitant vartojimo gaminių gamybą, importą ir numatomą
naudojimą, pagrįstumo vertinimo tvarkos aprašas;
l
Diagnostiniai atskaitos lygiai, taikomi spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedū
rų metu;
l
Asmenų, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiančių atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti rei
kalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus, ir (ar) apšvitos dozių
įvertinimą, pripažinimo tvarkos aprašas;
l
Radiacinės saugos eksperto, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos ekspertą, pripažinimo tvarkos aprašas;
l
Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašas;
l
Duomenų teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui
tvarkos aprašas;
l
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir Radiacinės saugos
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai.

atgal į turinį

22

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA • 2018

2. RADIOLOGINĖS
BŪKLĖS STEBĖSENA
Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės povei
kio, vykdyta gyventojų apšvitos stebėsena, apimanti apšvitos vertinimą esamosios, planuotos ir avarinės ap
švitos situacijose. 2018 m. tirta ir analizuota daugiau nei 20 veiksnių, lemiančių Lietuvos gyventojų apšvitą.

2.1. Gyventojų apšvitos vertinimas
Vykdant gyventojų patiriamos apšvitos stebėseną, vertinama apšvita dėl maiste, geriamajame vandenyje,
ore, statybinėse medžiagose, dirvožemyje, iškritose, vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radio
nuklidų. Taip pat įvertinamas galimas BEO poveikis gyventojų apšvitai ir matuojamas iš aplinkos gautos apšvitos
dozės ekvivalentas.
2018 m. ištyrus pagrindinių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų) (15 ir 16 pav.)
ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų bei geriamojo vandens mėginius nustatyta, kad ilgaamžių dirbtinių 137Cs ir
90
Sr radionuklidų aktyvumo koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose, atrinktose skirtinguose Lietu
vos regionuose, taip pat ir Ignalinos AE poveikio teritorijose, nedidelė. Tik natūralių vandens telkinių žuvyse
(16 pav.) ir miško grybuose nustatoma didesnė 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija, kuri dėl šių pro
duktų mažo suvartojimo yra nereikšminga gyventojų apšvitai. Geriamajame vandenyje dirbtinės kilmės ra
dionuklidų nenustatyta, o metinė efektinė apšvitos dozė, gaunama dėl jame esančių gamtinių radionuklidų,
gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.
15 pav. 137Cs aktyvumo koncentracija maisto produktuose 1965–2018 m., Bq/kg
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16 pav. 90Sr aktyvumo koncentracija maisto produktuose 1965–2018 m., Bq/kg
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Vertinant BEO įtaką gyventojų apšvitai radiologinė stebėsena vykdoma uždaromos Ignalinos AE teritorijo
je. Šioje teritorijoje atliekami aplinkos dozės ekvivalento bei į atmosferos orą ir vandenį išmetamų radionuklidų
aktyvumo koncentracijos tyrimai. Remiantis tyrimų rezultatais įvertinta reprezentanto metinė efektinė dozė dėl į
aplinkos orą ir vandenį patekusių radionuklidų (17 pav.), kuri neviršija 10 µSv per metus.
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17 pav. Metinė reprezentanto apšvita dėl į aplinką išmestų radionuklidų 2005–2018 m.
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Taip pat vykdyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologi
nės būklės stebėsena. Radiologinei būklei vertinti matuota gama dozės galia, paimti ir radiologiškai ištirti
kontrolinių gręžinių vandens, grunto ir grybų mėginiai. Kaip ir ankstesniais metais, viename iš gręžinių tričio
aktyvumo koncentracija (18 pav.) siekė 1 250 Bq/l ir buvo šiek tiek mažesnė nei 2017 m. Tai galimai lėmė
sausringa vasara. Toliau nuo kaupo išsidėsčiusiuose gręžiniuose tričio aktyvumo koncentracija buvo artima
foniniam lygiui. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būk
lės stebėsenos rezultatai parodė, kad radionuklidų į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir jie negali
nulemti papildomos gyventojų apšvitos.
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18 pav. Tričio aktyvumo koncentracijos gręžinyje Nr. 4 kitimas 2000–2018 m.

Tričio aktyvumo koncentracija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programoje numa
tyta išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir perduoti jos teritoriją ne
kontroliuojamai naudoti. Iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išimtos radioaktyviosios atliekos bus
tvarkomos Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose. Vykdydamas šioje programoje numatytus
uždavinius, 2018 m. RSC suderino Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutinio eksploatavimo nutrauki
mo plano projektą.
Vienu svarbiausių gyventojų apšvitos šaltinių ir 2018 m. buvo gamtinės radioaktyviosios radono dujos.
Atlikti radono (222Rn) tyrimai patalpų ore ir geriamajame vandenyje. Radono patalpų ore tyrimai, atlikti Mažei
kių ir Telšių rajonų savivaldybių teritorijose esančiuose pastatuose, parodė, kad šių teritorijų gyventojai patiria
2,85±0,40 mSv per metus apšvitą dėl radono patalpų ore. Ištyrus 35 geriamojo ir mineralinio vandens mėginius
nustatyta, kad 222Rn aktyvumo koncentracija neviršijo leistino 100 Bq/l lygio.
Pagal 2018 m. atliktų tyrimų rezultatus atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis (19 pav.) ir tyrimų rezulta
tai pateikti Europos Komisijos (toliau – EK) Jungtinių tyrimų centro Aplinkos ir tvarkymo institutui, administruo
jančiam Europos radono žemėlapį (https://geoserver.jrc.ec.europa.eu/remon/About/Atlas-of-Natural-Radiation/
Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration).
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19 pav. Lietuvos radono žemėlapis

Nustatyta, kad 2018 m. Lietuvos gyventojo metinė efektinė dozė, nulemta maiste, geriamajame vande
nyje, ore, statybinėse medžiagose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų (2,37 mSv), nuo 2017 m. nepakito
ir yra panaši į kitose Europos šalyse gyventojų iš aukščiau minėtų šaltinių patiriamą metinę apšvitą (~2,5 mSv).
Vertinant Lietuvos gyventojų patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės
šaltinių atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai 50 km spinduliu aplink Ignalinos AE bei palyginimui 32
stebėsenos taškuose Kupiškio rajone. 2017 m. išplėsta stebėsena Vilniaus apskrityje 50 km atstumu nuo Balta
rusijos AE parinkus 10 naujų aplinkos dozės ekvivalento matavimo taškų (20 pav.). Tokie tyrimai taip pat atlie
kami ir didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, kuriuose pasirinkta po
10 stebėsenos taškų. Apskaičiuotas Ignalinos AE regiono vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,68 ±
0,04 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio rajono vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento
(0,67 ± 0,06 mSv) (20 pav.). Vidutinė metinė aplinkos dozė 2018 m. Vilniaus apskrityje buvo 0,64 ± 0,03 mSv.
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose vidutinė metinė aplinkos dozė buvo 0,68 ± 0,02 mSv, didžiausias meti
nis aplinkos dozės ekvivalentas (0,89 mSv) nustatytas viename iš Panevėžio stebėsenos taškų, o mažiausias
(0,54 mSv) – viename iš Kupiškio rajono stebėsenos taškų.
Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia aplinkoje 2018 m. kito nuo 59 nSv/h iki
104 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš
aplinkos 2018 m. gavo apie 0,14 mSv vidutinę efektinę dozę. Kas pusmetį atnaujinamus aplinkos dozės ekviva
lento tyrimų rezultatus galima peržiūrėti RSC interneto svetainėje (www.rsc.lt → Atviri duomenys → Vidutinė
aplinkos dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose).
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20 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas Ignalinos ir Kupiškio rajonuose,
didžiausiuose Lietuvos miestuose ir naujuose stebėsenos taškuose Vilniaus apskrityje

2.2. Profesinės apšvitos vertinimas
Pagrindiniai profesinės apšvitos stebėsenos tikslai – remiantis išorinės ir vidinės apšvitos, dozės galios dar
bo vietose ar kitų matavimų rezultatais įrodyti, kad neviršijami ištyrimo lygiai ir ribinės dozės, įvertinti apšvitą
patiriančių darbuotojų naudojamų radiacinės saugos priemonių efektyvumą ir radiacinės saugos požiūriu sukurti
saugias darbo sąlygas.
RSC atlieka ne tik apšvitą patiriančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių matavimus ir apšvitos do
zių įvertinimą, bet ir analizuoja bei vertina visų registre esančių darbuotojų gautas apšvitos dozes. 2018 m. registro
duomenimis, atlikta 5 648 darbuotojų apšvitos stebėsena. Didžiausios metinės efektinės dozės, užregistruotos
BEO darbuotojui, intervencinės kardiologijos gydytojui ir branduolinės medicinos radiologijos technologui, siekė
atitinkamai 15,5, 11,3 ir 3,7 mSv.
Kai kurių sričių darbuotojams (intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos, mokslo ar kt.), patirian
tiems akių ir galūnių apšvitą, registruojamos ne tik efektinės, bet ir akių bei galūnių apšvitos dozės. Atlikta 163 dar
buotojų akių apšvitos stebėsena matuojant individualiosios dozės ekvivalentus akių dozimetrais arba dozimet
rais, nešiojamais kaklo srityje virš individualiųjų apsaugos priemonių. Didžiausią akies lęšiuko metinę lygiavertę
dozę 10,9 mSv gavo intervencinės radiologijos gydytojas. Rankų apšvitos stebėsena žiedo formos dozimetrais
atlikta 108 darbuotojams. Didžiausią rankų metinę lygiavertę dozę 82,8 mSv gavo gydytojas radiologas, atliekantis
intervencinės radiologijos procedūras.
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Siekiant detaliau ištirti intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojus, dėl darbo specifikos gaunan
čius gerokai didesnes išorinės apšvitos dozes, 2017–2018 m. vykdyta programa, skirta intervencinės radiologijos ir
kardiologijos darbuotojų akių ir galūnių gaunamoms metinėms lygiavertėms dozėms įvertinti, joms prognozuoti
ir palyginti su nustatytomis metinėmis ribinėmis dozėmis.
Vykdant šią programą akių ir galūnių dozimetrais atlikta 89 darbuotojų 322 individualiųjų dozių ekvivalentų
matavimų. Intervencinės kardiologijos gydytojo didžiausias per mėnesį akių dozimetru išmatuotas individualio
sios dozės ekvivalentas buvo 1,8 mSv, rankos – 13,9 mSv, kojos – 3,1 mSv. Matuotos ne tik intervencinės radiolo
gijos ir kardiologijos gydytojų, bet ir operacinės slaugytojų ir radiologijos technologų gaunamos akių ir galūnių
apšvitos dozės. Didžiausias per mėnesį išmatuotas individualiosios dozės ekvivalentas prie operacinės slaugytojos
akies buvo 0,5 mSv, ant rankos – 0,4 mSv, kojos – 0,95 mSv.
Per vieną mėnesį išmatuoti individualiosios dozės ekvivalentai ir surinkta informacija apie intervencinės
radiologijos darbuotojų vidutinį darbo krūvį buvo panaudoti prognozuojant darbuotojų akių ir galūnių gaunamas
metines lygiavertes dozes. Apibendrintos prognozuojamos didžiausios akies lęšiuko ir galūnių metinės lygiaver
tės dozės pateiktos 21 pav.

500

500

500

21 pav. Prognozuojamų intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akies lęšiuko ir galūnių
didžiausių metinių lygiaverčių dozių palyginimas su nustatytomis ribinėmis dozėmis

400
Gydytojų didžiausios metinės
lygiavertės dozės, mSv
Ribinės dozės, mSv
Operacinės slaugytojų didžiausios
metinės lygiavertės dozės, mSv

Akies lęšiuko

Rankos

8,7

0

29,1

100

10,7
20
2,9

200

4,5

154,2

300

Kojos

Prognozuojami rezultatai parodė, kad ribinės dozės neviršijamos, tačiau intervencinės radiologijos ir kardio
logijos darbuotojų, turinčių didesnius darbo krūvius, akys ir rankos gali gauti metines lygiavertes dozes, didesnes
nei 5 mSv (akys) ir 150 mSv (rankos). Todėl veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad teisės aktų nustatyta tvarka
būtų atliekama intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų, turinčių didesnius darbo krūvius, akių ir
rankų apšvitos stebėsena.
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22 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių pasiskirstymas pagal dozių intervalus ir atskiras profesijų grupes:
*– gydytojai, vidurinio lygmens, techniniai ir pagalbiniai darbuotojai

Branduolinės energetikos
darbuotojai

15,47

0,52

Intervencinės radiologijos
ir kardiologijos gydytojai

11,33

1,63

Intervencinės radiologijos
ir kardiologijos pagalbiniai
ir techniniai darbuotojai

8,82

0,89

Intervencinės radiologijos
ir kardiologijos vidurinio
lygmens darbuotojai

8,12

1,06

Branduolinės medicinos
vidurinio lygmens darbuotojai

0,68

Rentgeno diagnostikos
darbuotojai*

2,84

0,2

Pramonės
radiografuotojai

0,31

Spindulinės terapijos
darbuotojai*

0,21

Odontologijos
darbuotojai*

0,15

Veterinarijos darbuotojai

0,2

Branduolinės medicinos
techniniai ir pagalbiniai
darbuotojai

Didžiausia metinė dozė
Vidutinė metinė dozė

3,71

1,63

1,11

0,98

0,77

Kompiuterinės
tomografijos darbuotojai*

0,40
0,15

Mokslo ir mokymo
darbuotojai

0,39
0,04

Branduolinės
medicinos gydytojai

0,35
0,16
0

0,51 %
0,3 %

5,78 %

0,74
0,31
93,41 %

5

DARBUOTOJŲ
METINIŲ APŠVITOS
DOZIŲ SKAIČIUS

10

< 1 mSv
[1–6) mSv
[6–10) mSv
[10–20) mSv

15

Metinė bendroji efektinė dozė, mSv
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Be išorinės apšvitos, papildomai įvertinta branduolinės medicinos darbuotojų, dirbančių su atviraisiais ra
dioaktyviaisiais šaltiniais, vidinė apšvita. 10 darbuotojų, dirbančių su 131I šaltiniais, skydliaukės aktyvumo matuo
kliu atlikti 37 vidinės apšvitos tyrimai. Didžiausias išmatuotas 131I aktyvumas skydliaukėje siekė 307 Bq. Didžiausia
apskaičiuota kaupiamoji efektinė dozė buvo apie 0,07 mSv. Detaliau tirti nereikėjo, nes ši dozė neviršijo ištyrimo
ir registravimo lygių.
2018 m. profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad branduolinės energetikos, intervencinės radio
logijos ir kardiologijos bei branduolinės medicinos darbuotojai patiria didesnes apšvitos dozes, palyginti su kitų
sričių apšvitą patiriančiais darbuotojais (22 pav.), tačiau jų, kaip ir visų kitų darbuotojų, apšvita neviršija nustatytų
metinių ribinių dozių. Tai rodo, kad veiklos vykdytojai tinkamai užtikrina apšvitą patiriančių darbuotojų radiacinę
saugą.
Remiantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tam tikrais atvejais turi būti atlie
kamas civilinės aviacijos orlaivių įgulų narių apšvitos vertinimas. RSC prižiūri, kaip orlaivių bendrovės įgyvendina
radiacinės saugos priemones civilinėje aviacijoje: ar bendrovėje vykdoma orlaivių įgulų narių radiacinės saugos
programa, ar vertinama orlaivių įgulų narių apšvita, ar registruojami, saugomi ir teikiami RSC apšvitos vertinimo
duomenys. Orlaivių įgulų narių (skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje) apšvitą privaloma vertinti ir, atsi
žvelgiant į vertinimo rezultatus, taikyti tam tikras radiacinės saugos priemones. Išanalizavus orlaivių bendrovių
pateiktus duomenis nustatyta, kad didžiausia 2018 m. įvertinta orlaivio įgulos nario metinė apšvitos dozė buvo
3,32 mSv, vidutinė – 1,12 mSv. Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos orlaivių bendrovių įgulų narių apšvita išlieka
mažesnė nei daugelio kitose Europos šalyse dirbančių orlaivių įgulų narių, nes yra mažesnis Lietuvos orlaivių įgulų
narių darbo krūvis ir skiriasi skrydžių maršrutai.

2.3. Medicininės apšvitos vertinimas
Lietuvoje daugėja medicininėje radiologijoje (spindulinė diagnostika, intervencinė radiologija ir spindulinė
terapija) naudojamos modernios įrangos, kuria atliekama vis daugiau procedūrų. Tai sąlygoja medicininės apšvitos
didėjimą, todėl labai svarbu užtikrinti pacientų radiacinę saugą. Ji užtikrinama taikant pagrįstumo ir optimizavimo
principus. Pagrįstumo principas įpareigoja įvertinti paskirtos procedūros būtinumą, optimizacijos principas api
ma praktinius medicininės radiologijos procedūrų aspektus (pvz., įrangos ir parametrų parinkimą, diagnostinius
atskaitos lygius (toliau – DAL)). Spindulinių diagnostinių ir intervencinės radiologijos procedūrų metu yra nuolat
vertinama pacientų patiriama apšvita. Atliekant pacientų apšvitos vertinimą surenkami duomenys apie konkrečią
spindulinės diagnostikos ar intervencinės radiologijos procedūrą, suskaičiuojama vidutinė pacientų grupės apšvi
ta šios procedūros metu ir palyginama su nustatytais DAL.
Pacientų apšvitos stebėsena vykdoma nuo 2012 m. 2018 m. buvo tęsiama 2017–2023 m. medicini
nės radiologijos procedūrų metu gaunamos apšvitos stebėsenos programa. Jos tikslas – įvertinti spindulinės
diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų patiriamą apšvitą, šių procedūrų skai
čiaus kitimą bei teikti siūlymus dėl medicininės apšvitos optimizavimo. Vykdant šią programą buvo renkami
duomenys apie pacientams atliktas spindulinės diagnostikos procedūras ir analizuojamos pacientų patirtos
apšvitos (23 pav.). Nustatyta, kad 2018 m. pacientų gautos apšvitos dozės buvo panašios į ankstesniais me
tais gautas apšvitos dozes. Remiantis ilgalaikių pacientų apšvitos stebėsenos programų rezultatais patikslinti
rentgenografijos, kompiuterinės tomografijos ir branduolinės medicinos procedūrų DAL bei naujai nustatyti
intervencinės radiologijos procedūrų DAL.
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23 pav. Vidutinė pacientų patiriama apšvita (išreikšta dozės ir ploto sandaugos vertėmis, angl. DAP – Dose Area
Product) atliekant rentgenografijos procedūras Lietuvoje ir nustatyti jų DAL
5
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AP
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2,71
1,59
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Stuburo
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0,92
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0,3

2

1,27
1,4
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3

3

0,11
0,2
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4

Dubuo
AP

DAL rentgenografijoje

Anksčiau pacientų apšvitos duomenis vertino tik RSC. Pastaraisiais metais ASPĮ dirbantys medicinos fi
zikai vis dažniau savarankiškai vertina pacientų patiriamą apšvitą, o vidutinėms apšvitoms viršijus nustatytus
DAL – aiškinasi viršijimo priežastis ir taiko korekcinius veiksmus optimizuodami pacientų patiriamą apšvitą.
Galima pasidžiaugti, kad ASPĮ požiūris į pacientų apšvitos vertinimą keičiasi ir kyla radiacinės saugos kultūra.
Labai svarbu, kad gerai veiktų rentgeno diagnostikos įranga. Jos techniniai parametrai turi atitikti gamin
tojo nustatytas vertes ir tai užtikrinama periodiškai atliekant rentgeno diagnostikos įrangos kokybės kontrolės
bandymus. Jų atlikimo tvarką, pobūdį ir periodiškumą reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 78:2009
„Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ (toliau – HN
78:2009) reikalavimai. RSC specialistai atliko įvairių rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymus
(24 pav.) ir didžioji patikrintų rentgeno diagnostikos aparatų dalis atitiko HN 78:2009 reikalavimus (122 rentge
no diagnostikos aparatai iš 127), kai kurie reikalavimų neatitikę rentgeno aparatai yra nebenaudojami, o kiti,
atlikus remonto darbus ir pakartotinius kokybės kontrolės bandymus, toliau eksploatuojami.
24 pav. Atliktų įvairių rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų skaičius ir jų rezultatai
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3. VYKDOMI PROJEKTAI
TATENA‘OS KOORDINUOTŲ TYRIMŲ PROJEKTAS
RSC specialistai, dalyvaudami TATENA‘os koordinuotų tyrimų 2017–2021 m. projekte „MEDBIODOSE:
biologinės dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje
ir intervencinėje radiologijoje“, kartu su Klaipėdos universitetine ligonine ir Nacionaliniu vėžio institutu ci
togenetiniais metodais tyrė galimą vėžiu sergančių pacientų radiojautrumo ir spindulinės terapijos gydymo
sukeltų šalutinių reakcijų sąryšį. Atlikta daugiau kaip 80 citogenetinių tyrimų vertinant 36 krūties ar prostatos
vėžiu sergančių pacientų individualų radiojautrumą.

DVIŠALĖ SUTARTIS SU BELGIJOS RADIOELEMENTŲ INSTITUTU
Įgyvendinant RSC ir Belgijos Radioelementų instituto (IRE-Elit) dvišalę sutartį IRE-Elit specialistai se
minare dalijosi Belgijos Karalystės radioaktyvaus užterštumo kontrolės metalo laužo, atliekų supirkimo ir
perdirbimo vietose patirtimi. Taip pat RSC specialistai stažavosi IRE-Elit laboratorijose geriamojo vandens ir
maisto produktų tyrimų srityje.

TATENA’OS NACIONALINIS
TECHNINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS LIT6006
2018 m. pradėtas įgyvendinti nacionalinis projektas „Pacientų radiacinės saugos, atliekant spinduli
nės terapijos ir branduolinės medicinos procedūras, užtikrinimo gerinimas tobulinant valstybinę priežiūros
sistemą, parengiant ir ligoninėse įdiegiant standartizuotas kokybės laidavimo ir kokybės kontrolės bandy
mų procedūras“. Šio projekto tikslas – atnaujinti teisinį reglamentavimą ir parengti rekomendacijas, skirtas
kokybiškai ir vienodai kokybės laidavimo užtikrinimo sistemai ASPĮ, atliekančiose spindulinės terapijos ir
branduolinės medicinos procedūras, užtikrinti bei metodikai, kaip vertinti kokybės kontrolės bandymų ir
dozimetrinių matavimų rezultatus dozimetrinių auditų metu, parengti. Projektas įgyvendinamas bendradar
biaujant su Santaros klinikų, Nacionalinio vėžio instituto, LSMUL Kauno klinikų ir Kauno technologijos uni
versiteto specialistais. Įgyvendinant šį projektą siekiama gerinti pacientams teikiamas spindulinės terapijos
ir branduolinės medicinos procedūras.

KARTU SU NACIONALINIU VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRU
VYKDOMAS PROJEKTAS NR. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005
Kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru (NVSC) toliau vykdomas projektas
Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005 „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo
ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“. Per metus įgyvendintos net kelios projekto veiklos. Siekdami,

atgal į turinį

32

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA • 2018

kad asmenims, besikreipiantiems į RSC konsultacijos, visuomet būtų suteikta kokybiška ir vienoda konsul
tacija nepriklausomai nuo to, kas ją teikė, RSC specialistai parengė vienodo konsultavimo ir konsultacijų
vertinimo procedūros aprašymą. Bendras standartas leis RSC specialistams teikti kokybiškesnes konsulta
cijas, o specialistams, atsakingiems už jų vertinimą, vienodai vertinti suteiktų konsultacijų kokybę. Taip pat
RSC specialistai, teikiantys konsultacijas, dalyvavo mokymuose klientų aptarnavimo ir konsultavimo tema.
Iš viso apmokyti 45 asmenys. Be to, įgyvendinant projektą atnaujinta ir ryšio įranga – įsigyta naujų telefonų
(3 mobilūs ir 42 stacionarūs).

4. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
RSC jau daug metų siekia kuo plačiau informuoti gyventojus aktualiais radiacinės saugos klausimais.
2018 m. apie RSC veiklą, radiacinės saugos būklę ir jos pokyčius, gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepagrįstos apšvitos, naujienas, organizuojamus renginius ir kitas
aktualijas RSC interneto svetainėje paskelbta 90 informacinių pranešimų, dalis jų publikuota ir kitose visuomenės
informavimo priemonėse.
Radiacinės saugos klausimais parengta įvairių leidinių: brošiūrų, lankstinukų ir plakatų. Siekiant plačiau
supažindinti visuomenę su RSC vykdoma veikla užtikrinant visuomenės sveikatą nuo galimo jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikio išleistas leidinys „Radiacinės saugos centro metinė ataskaita 2017“, kuriame pristatomi
svarbiausi RSC nuveikti darbai ir pasiekimai įvairiose veiklos srityse.
Nemažai dėmesio skirta pasirengimo branduolinėms avarijoms aktualijoms apžvelgti. Parengta lankstinuko
„Kaip atpažinti radiologinių ir branduolinių avarijų metu sukeltus sveikatos pakenkimus“ nauja redakcija.
Jame aptariami klinikiniai jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio požymiai, gydytojo veiksmai įtarus sveikatos
pakenkimus dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, radiologinių avarijų sukeltų sveikatos pakenkimų diag
nostikos aspektai. Sukurtame plakate „Kaip elgtis branduolinės avarijos atveju?“ pateikiama apibendrintos
informacijos, kaip gyventojai turėtų elgtis įvykus branduolinei avarijai, aptarti gyventojų perspėjimo signalai ir
rekomendacijos dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo. Plakate plačiau paaiškinti skydliaukės apsaugos nuo žalingo
radioaktyviojo jodo poveikio aspektai.
RSC specialistai lietuvių ir anglų kalbomis parengė lankstinuką „Biologinė dozimetrija“, skirtą Lietuvos
galimybėms ir pastarųjų penkerių metų pasiekimams biologinės dozimetrijos srityje aptarti. Jame nurodoma, kaip
galima nustatyti apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote ir įvertinti jos dozę naudojant biologinius žymenis, apžvelg
tos dažniausiai taikomų citogenetinių metodų galimybės.
Taip pat parengtas lankstinukas „Radonas darbo vietoje: ką reikia žinoti darbdaviui ir darbuotojui?“,
kuriame pateikta informacijos apie radoną ir jo keliamą riziką žmogaus sveikatai, radono patekimo į patalpas bū
dus ir kokių priemonių turi imtis darbdaviai, įrengę darbo vietas rūsiuose ir po žeme.
Siekiant informuoti gyventojus Lietuvos BEO poveikio jų saugai ir aplinkai klausimais, kartu su VATESI su
rengti susitikimai su Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių gyventojais tema „Branduolinės energetikos objektų
poveikis gyventojų saugai ir aplinkai“. Susitikimų su Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių gyventojais metu
taip pat buvo dalijami RSC išleisti leidiniai, skirti pasirengimui raguoti į branduolines avarijas.
RSC specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, teikė interviu įvairiais radiacinės saugos klau
simais ir daugiausia pasakojo apie galimą pavojų Lietuvos gyventojų sveikatai ir aplinkai mūsų šalies pa
sienyje pradėjus veikti saugumo reikalavimų neatitinkančiai Baltarusijos AE, Valstybinį gyventojų apsaugos
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Susitikimai su Ignalinos rajono ir Visagino savivaldybių gyventojais

nuo branduolinės ar radiologinės avarijos planą, gaisrų Černobylio AE zonoje galimą pavojų Lietuvos gy
ventojams, miško grybų ir uogų radioaktyvųjį užterštumą, radono ir jo produktų būste bei aplinkoje poveikį
žmonių sveikatai.
Dalyvaudami įvairiose konferencijose, seminaruose, susitikimuose radiacinės saugos klausimais RSC
specialistai nuolat rengia mokslinius straipsnius, kurie publikuojami tiek užsienio, tiek Lietuvos specializuo
tuose leidiniuose.
Palaikydamas grįžtamąjį ryšį su gyventojais bei siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų koky
bę, RSC atliko paslaugų gavėjų apklausą. Respondentų atsakymai į pateiktus klausimus ir jų siūlymai, pasta
bos ir komentarai parodė, kad dauguma respondentų RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai
gerai ir gerai.
2018 m.

INFORMACINIŲ
PRANEŠIMŲ

90
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5. BENDRADARBIAVIMAS
BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS
RSC specialistai bendradarbiavo su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu, Branduolinio sau
gumo kompetencijos centru bei kitomis institucijomis organizuodami valstybinio lygio tarpinstitucines pratybas ir
stiprindami pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms. Taip pat organizavo pasitarimus
su SAM, Ekstremalių sveikatai situacijų centro, Ugdymo plėtotės centro atstovais.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Vykdydamas pagal Jungtinę panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sau
gos konvenciją prisiimtus įsipareigojimus, RSC atstovas kartu su Lietuvos delegacija dalyvavo Vienoje TATE
NA‘os organizuotame šalių ataskaitų 6-ajame peržiūros susitikime (konferencijoje). Susitikimo metu prista
tyta Lietuvos įsipareigojimų vykdymo tvarkant radioaktyviąsias atliekas nacionalinė ataskaita, atsakyta į kitų
šalių pateiktus klausimus.
TATENA. Bendradarbiaujant su TATENA‘a vykdyti regioniniai ir nacionaliniai techninio bendradarbiavimo bei
koordinuotų tyrimų projektai. RSC specialistai kaip ekspertai dalyvavo TATENA‘os organizuotose misijose vertinda
mi kitų šalių radiacinės saugos infrastruktūrą.
ESOREX. RSC specialistai, naudodamiesi ESOREX platforma, kiekvienais metais teikia informaciją apie
Lietuvos darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos ir jos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei
įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie
Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto sve
tainėje www.esorex-platform.org.
EK EURATOMO SUTARTIES 31 STRAIPSNIO EKSPERTŲ GRUPĖ. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų
grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo aktualiais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų
bei komentarų dėl šių darbo grupių parengtų dokumentų.
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– atominė elektrinė
– asmens sveikatos priežiūros įstaiga
– branduolinės energetikos objektai
– Europos Komisija
– Europos Sąjunga
– Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacija
– Sveikatos apsaugos ministerija
– Tarptautinė atominės energijos agentūra
– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
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