DARBUOTOJŲ GAUNAMOS APŠVITOS STEBĖSENOS 2011 METŲ ATASKAITA
2011 metais Radiacinės saugos centre Profesinės apšvitos stebėsenos skyriuje atlikti 12585
individualiųjų dozių ekvivalento matavimai. Išorinės apšvitos dozės matuotos 2826 darbuotojams,
dirbantiems 553 medicinos, pramonės ir mokslo įstaigose.
2011 metais didžiąją dalį (87%) darbuotojų, kuriems buvo matuotos dozės, sudarė asmens
sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) darbuotojai. Mokslo ir pramonės darbuotojai sudarė po 4 %, likę
5% – kitų sričių darbuotojai. ASPĮ darbuotojų vidutinė metinė dozė buvo 0,24 mSv, didžiausia
užregistruota 2011 metais medicinos darbuotojo individualioji dozė buvo 9,2 mSv gydytojui
intervenciniam kardiologui. Pramonėje dirbantiems darbuotojams išmatuota didžiausia metinė dozė
buvo 2,9 mSv, vidutinė – 0,19 mSv. Mokslo srityje dirbantiems darbuotojams išmatuota didžiausia
metinė dozė buvo 0,52 mSv, o vidutinė – 0,04 mSv.
Pastaraisiais metais stebima pramonės darbuotojų gaunamų dozių mažėjimo tendencija,
medicinos ir mokslo srities darbuotojų vidutinė metinė dozė nekinta (2 pav.).
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2 pav. Medicinos, pramonės ir mokslo įstaigų darbuotojų vidutinių metinių apšvitos dozių
pasiskirstymas 2009–2011 m.
2011 metais didžioji dauguma (96%) išmatuotų metinių išorinės apšvitos dozių buvo
mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Didesnės už 1 mSv metinės dozės gautos 123
darbuotojams. 5 darbuotojams gautos metinės dozės didesnės už 6 mSv. Darbuotojų metinių dozių
pasiskirstymas pagal dozių intervalus per pastaruosius tris metus išlieka nepakitęs (1 pav.).
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1 pav. Profesinės apšvitos metinių dozių pasiskirstymas 2009–2011 m.
Atlikus 2011 metų išorinės apšvitos dozių analizę buvo įvertintos atskirų profesijų grupių
vidutinės (3 pav.) ir didžiausios metinės dozės.
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3 pav. Atskirose veiklos srityse dirbančių darbuotojų vidutinės metinės išorinės apšvitos
dozės 2009-2011 m.
Diagnostinės radiologijos srities gydytojų išmatuota vidutinė metinė dozė – 0,19 mSv,
didžiausia – 4,69 mSv. Radiologijos laborantų ir technologų išmatuota vidutinė metinė dozė – 0,16
mSv, didžiausia – 2,86 mSv, pagalbinių darbuotojų išmatuota vidutinė metinė dozė – 0,22 mSv,
didžiausia – 3,99 mSv. Odontologijos, kompiuterinės tomografijos ir spindulinės terapijos gydytojų
vidutinės metinės dozės buvo mažesnė nei 0,15 mSv. Didžiausias apšvitos dozes gauna
intervencinės radiologijos ir kardiologijos bei branduolinės medicinos darbuotojai, todėl atliekant
išmatuotų dozių analizę šiems darbuotojams buvo skirtas didesnis dėmesys.
Intervencinė radiologija ir kardiologija
Didesnes apšvitos dozes medicinos darbuotojų grupėje gauna intervencinės radiologijos ir
kardiologijos gydytojai. Jų dozės matuojamos dviem dozimetrais, nešiojamais virš ir po
apsauginėmis prijuostėmis. 2011 m. matuotos ir remiantis gautais matavimų rezultatais
apskaičiuotos efektinės dozės 62 intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojams (4 pav. ir 1
lentelė).
Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojo vidutinė metinė dozė buvo 1,66 mSv,
didžiausia efektinė dozė  7,19 mSv. Intervencinės radiologijos ir kardiologijos jaunesniojo ir
pagalbinio personalo vidutinė metinė dozė buvo 0,84 mSv, didžiausia efektinė dozė  4,61 mSv.
Vadovaujantis Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklėmis [3],
dozimetras, skirtas akių išorinės apšvitos lygiavertei dozei matuoti, nešiojamas virš individualiųjų
saugos priemonių kaklo srityje. Remiantis dozimetrų, nešiotų kaklo srityje virš apsauginių
prijuosčių parodymais, įvertinta, kad intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojų akių
dozės neviršija HN 73:2001 higienos normoje [1] nustatytų ribinių dozių akių lęšiukui (150 mSv).
Daugumos šios srities gydytojų įvertintos metinės lygiavertės dozės akims sudarė iki 10% (15 mSv)
ribinės dozės. Metinė dozė virš apsauginių prijuosčių didesnė nei 15 mSv išmatuota 22 gydytojams
(4 pav.). Didžiausia metinė išmatuota dozė kaklo srityje – 74,67 mSv.
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4 pav. Intervencinės radiologijos gydytojų, nešiojusių po du dozimetrus, virš asmeninių apsaugos
priemonių išmatuotas metinis individualiosios dozės ekvivalentas Hp(10)virš ir apskaičiuota metinė
efektinė dozė.
Intervencinės radiologijos bendrosios praktikos slaugytojams bei technologams, kurie
nešiojo po du dozimetrus išmatuotų dozių virš 10 % nustatytos ribinės dozės kaklo srityje nebuvo,
didžiausia kaklo srityje išmatuota dozė - 3,1 mSv (5 pav.).
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5 pav. Intervencinės radiologijos jaunesniojo ir pagalbinio medicinos personalo, nešiojusio po du
dozimetrus, virš asmeninių apsaugos priemonių išmatuotas metinis individualiosios dozės
ekvivalentas Hp(10)virš ir apskaičiuota metinė efektinė dozė.
Tarptautinės radiologinės saugos komisijos (ICRP) rekomenduojama lygiavertė dozės riba
akių lęšiukui yra 20 mSv vidutiniškai per 5 metus ir ne daugiau kaip 50 mSv vienerių metų
laikotarpiui. Analizės rezultatai rodo, kad gydytojų akių sritis vidutiniškai per metus gauna apie
15,2 mSv lygiavertę dozę, o didžiausia metinė lygiavertė dozė išmatuota virš asmeninės apsaugos
kaklo srityje buvo 74,67 mSv. Jaunesniojo personalo vidutinė lygiavertė dozė, išmatuota kaklo
srityje, buvo 3,7 mSv, didžiausia - 13,1 mSv (1 lentelė). Jei intervencinės radiologijos ir
kardiologijos gydytojai intervencinių procedūrų metu nenaudotų apsauginių švinuotų akinių, būtų
galima teigti, kad tokias dozes gavo akių lęšiukai. Rezultatai rodo, kad 17 intervencinės radiologijos
ir kardiologijos gydytojų virš asmeninių apsaugos priemonių kaklo srityje buvo užregistruotos
dozės didesnės nei 20 mSv, todėl visiems šios srities gydytojams būtina naudoti švinuotus akinius,
tam kad apsaugoti akies lęšiuką nuo gaunamos apšvitos.
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1 lentelė. Intervencinės radiologijos procedūras atliekančių darbuotojų, nešiojusių po du
dozimetrus, metinės vidutinės ir didžiausios dozės.
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Branduolinės medicinos srityje dirbantiems gydytojams išmatuota išorinės apšvitos vidutinė
metinė dozė buvo 0,09 mSv, didžiausia dozė – 0,26 mSv, radiologijos technologų vidutinė metinė
dozė – 0,99 mSv, didžiausia – 5,35 mSv, pagalbinių darbuotojų išmatuota vidutinė metinė dozė –
0,16 mSv, didžiausia – 0,94 mSv.
Branduolinės medicinos darbuotojai, dirbantys su atviraisiais šaltiniais, be išorinės apšvitos
gali gauti ir papildomą vidinę apšvitą. Tiems darbuotojams, kurių vidinė apšvita gali lemti 1 mSv ir
didesnę metinę dozę, turi būti atliekami radionuklidų aktyvumų kūne matavimai ir gautų dozių
įvertinimas. 2011 m. 19 branduolinės medicinos darbuotojams buvo atlikti radioaktyviojo jodo (131I)
aktyvumo skydliaukėje matavimai ir 16 radionuklidų aktyvumo visame kūne matavimai. Remiantis
Lietuvos higienos norma HN 112:2001 [2], vidinės apšvitos dozė skaičiuojama, kai metinė
kaupiamoji efektinė dozė yra ar gali būti didesnė už 0,1 mSv. Kaupiamosios efektinės dozės buvo
skaičiuotos 3 darbuotojams. Šių darbuotojų bendrosios efektinės dozės neviršijo 1 mSv per metus.
Rankų apšvitos stebėsena
Rankų apšvitos dozės matuotos 3 ASPĮ 37 darbuotojams (6 pav.). Vidutinė metinė gauta
rankų apšvitos lygiavertė dozė buvo 2,5 mSv, didžiausia – 55,8 mSv, kurią gavo radiologijos
technologas atlikęs branduolinės medicinos diagnostines procedūras. Remiantis išmatuotomis
dozėmis buvo įvertintos metinės dozės galūnėms ir nustatyta, kad ribinė dozė (500 mSv) galūnėms
nebuvo viršyta. Užregistruota didžiausia metinė dozė rankoms yra didesnė nei 10% nustatytos
metinės dozės ribos galūnėms. Rezultatai rodo, kad branduolinės medicinos darbuotojų rankos gali
gauti dozes didesnes nei 10% metinės dozės ribos, tokiais atvejais būtina rankų apšvitos stebėsena.
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6 pav. Rankų apšvitos metinių lygiaverčių dozių pasiskirstymas.
Išvados
Atlikus darbuotojų 2011 m. metinių dozių, matuotų Radiacinės saugos centre, analizę,
nustatyta, kad darbuotojų gautos metinės dozės neviršijo nustatytų ribinių dozių visam kūnui, akims
ir galūnėms. Vidutinė viso kūno gauta metinė efektinė dozė buvo 0,23 mSv ir sudarė tik 1 proc.
nustatytos ribinės dozės (20 mSv). Didžiausią vidutinę metinę dozę (1,66 mSv) gavo intervencinės
radiologijos ir kardiologijos gydytojai.
Rekomendacijos
1. Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojams rekomenduojama:
1.1. tam, kad apsaugoti akies lęšiuką nuo apšvitos ir galimo pakenkimo, gydytojams,
atliekantiems intervencines procedūras, naudoti švinuotus apsauginius akinius.
1.2. intervencinės radiologijos gydytojams procedūrų metu nenaudojantiems švinuotų
akinių tikslesnei akių gaunamai apšvitai nustatyti, nešioti specialius dozimetrus akių gautai apšvitai
matuoti.
2. Norint pagerinti rankų apšvitos stebėsenos rezultatus, branduolinės medicinos procedūras
atliekantiems darbuotojams, rekomenduojama:
2.1. sistemingai nešioti žiedo formos dozimetrus, tada, kai dirbama su šaltiniais
intensyviausiai ir įvertinus darbo dienų skaičių su šaltiniais per metus, prognozuoti gautą metinę
rankų apšvitos dozę.
2.2. tam, kad būtų registruojama didžiausia gaunama rankų apšvita, žiedo formos dozimetrą
nešioti taip, kad termoliuminescencinė tabletė būtų delno pusėje (7 pav.).

7 pav. Rekomenduojama dozimetro nešiojimo vieta,
atliekant branduolinės medicinos procedūras.
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