2013 m. rugpjūčio mėnesio Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatytų pažeidimų ūkio subjektuose,
naudojančiuose dantų rentgeno aparatus teikiant odontologines paslaugas, suvestinė
Nr.

Ūkio subjekto pavadinimas

Data

Pažeidimo aprašymas
Neatlikti kokybės kontrolės bandymai

1.

2.

3.

UAB Dantų estetikos centras
Vilnius

2013-08-06

Nebaigti pakartotiniai radiacinės saugos
kursai

Janio Zinkaus IĮ
Jonava

2013-08-28

1. Techninė priežiūra (periodiškai
neatlikta techninė priežiūra)

Z. Romanovo stomatologijos
kabinetas
Kaunas

2013-08-22

2. Kita (neatnaujinti dokumentai)
1.
Darbuotojų
kvalifikacijos
ir
kvalifikacinio pasirengimo radiacinės
saugos
klausimais
reikalavimai
(periodiškai neišklausyti RS kursai)
2.
Duomenų
teikimas
Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrui (nepateikta
informacija apie pakeistą rentgeno
vamzdį)

Teisės aktas pagal kurį nustatytas
pažeidimas
Lietuvos higienos norma HN78:2009, 13 p.
Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-22
įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo
radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p
RSC direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai
ar laikinajam leidimui verstis veikla su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais gauti
ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis
veikla su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos
aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“
11.7.13. p.
Lietuvos higienos norma HN31:2008, 85 p.
Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-22
įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo
radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p
Sveikatos apsaugos ministro 2009-08-24
įsakymas Nr. V-675, 6.9. p.

4.

Reginos Omercienės
individuali įmonė
Jonava

2013-08-21

UAB "AKSTIDENTA"
Jonava

2013-08-21

UAB "Neodantė"
Jonava

2013-08-21

Viešoji įstaiga Kudirkos
Naumiesčio pirminės sveikatos
priežiūros centras
Kudirkos Naumiestis

2013-08-13

5.

6.

7.

1.
Darbuotojų
kvalifikacijos
ir
kvalifikacinio pasirengimo radiacinės
saugos
klausimais
reikalavimai
(periodiškai neišklausyti RS kursai)
1. Techninė priežiūra (periodiškai
neatlikta techninė priežiūra)

Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-22
įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo
radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p
RSC direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai
ar laikinajam leidimui verstis veikla su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais gauti
ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis
veikla su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos
aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“
11.7.13. p.
2. Licencijuojamos veiklos sąlygų Lietuvos Respublikos radiacinės saugos
pasikeitimai (Licencija nepatikslinta įstatymo 84 straipsnio 1 p. ir Lietuvos
pasikeitus ūkio subjekto pavadinimui)
Respublikos
Vyriausybės
2011-11-16
nutarimo Nr. 1347 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės
25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
licencijavimo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“ 30 p.
1. Pacientų radiacinės saugos užtikrinimo Lietuvos higienos norma HN73:2001, 51 p.
reikalavimai (neatlikta periodinė patikra
asmeninei apsaugos priemonei)
1. Licencijuojamos veiklos sąlygų Lietuvos Respublikos radiacinės saugos
pasikeitimai
(nepakeistas
licencijos įstatymo 84 straipsnio 1 p. ir Lietuvos
priedas pasikeitus įstaigos vadovui)
Respublikos
Vyriausybės
2011-11-16
nutarimo Nr. 1347 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės
25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su

2. Kita (neatnaujinti dokumentai)

8.

UAB "SANORUS"
Kaunas

2013-08-12

9.

Viešoji įstaiga Griškabūdžio
ambulatorija
Šakių rajonas

2013-08-09

3. Kontroliuojamosios ir stebimosios zonų
valdymo tvarka, ženklinimas (šaltinis
nepažymėtas pagrindiniu JS ženklu)
4. Pacientų radiacinės saugos užtikrinimo
reikalavimai (neatlikta periodinė patikra
asmeninei apsaugos priemonei)
5. Projektinių sprendinių įgyvendinimas
(neįrengtas paciento stebėjimas pagal
projektą)
1. Techninė priežiūra (periodiškai
neatlikta techninė priežiūra)

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
licencijavimo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo“ 30 p.
Lietuvos higienos norma HN31:2008, 85 p.
Lietuvos higienos norma HN73:2001, 47 p

Lietuvos higienos norma HN73:2001, 51 p

Lietuvos higienos norma HN31:2008, 21 p.

RSC direktoriaus 2011-11-28 įsakymas Nr.
82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai
ar laikinajam leidimui verstis veikla su
jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais gauti
ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis
veikla su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos
aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“
11.7.13. p.
1.
Darbuotojų
kvalifikacijos
ir Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-22
kvalifikacinio pasirengimo radiacinės įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo
saugos
klausimais
reikalavimai radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
(periodiškai neišklausyti RS kursai)
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p
2. Kita (neatnaujinti dokumentai)
Lietuvos higienos norma HN31:2008, 85 p.

10.

Vilmos Rugevičienės
stomatologijos klinika
Kaunas

2013-08-07

1.
Darbuotojų
kvalifikacijos
ir
kvalifikacinio pasirengimo radiacinės
saugos
klausimais
reikalavimai
(periodiškai neišklausyti RS kursai)
2. Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų
stebėsenų vykdymas (periodiškai neatlikti
dozės galios matavimai)
3. Kita (neatnaujinti dokumentai)
4. Pacientų radiacinės saugos užtikrinimo
reikalavimai (neatlikta periodinė patikra
asmeninei apsaugos priemonei)

11.

UAB „Bokštų odontologijos
centras“
Klaipėda

Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-22
įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo
radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 p
RSC direktoriaus 2007-11-16 įsakymo Nr.
63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų
stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 1
p.
Lietuvos higienos norma HN31:2008, 85 p.
Lietuvos higienos norma HN73:2001, 51 p

Neatlikta techninė priežiūra

Radiacinės saugos centro direktoriaus 201111-28 įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų,
kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui
verstis veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar
laikinojo leidimo verstis veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir
dokumentų formų patvirtinimo“ 11.7.13. p.

Nepateikti duomenys Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrui

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 2009-08-24 įsakymas Nr.V-675,
6.9. p

Neatnaujinti radiacinės saugos
dokumentai

Lietuvos higienos normos HN 31:2008, 85 p

2013-08-16

12.

VšĮ Kartenos PSPC
Kretinga

2013-08-16

Neatlikti darbo vietų matavimai

Neatlikta techninė priežiūra;
13.

UAB „Laimdenta“
Priekulė

2013-08-22

Sauliaus Štarkos odontologijos
klinika
Mažeikiai
UAB Viktor Šterkel įmonė
Šiauliai

2013-08-08

16.

UAB Imperial denta group
Radviliškis

2013-08-28

17.

VšĮ Papilės ambulatorija
Papilė

2013-08-27

14.

15.

2013-08-06

Radiacinės saugos centro direktoriaus 200711-16 įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų
apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo
taisyklių patvirtinimo“, 1 p.
Radiacinės saugos centro direktoriaus 201111-28 įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų,
kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui
verstis veikla su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar
laikinojo leidimo verstis veikla su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir
dokumentų formų patvirtinimo“ 11.7.13. p.

Nepateikti duomenys Valstybės
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir
darbuotojų apšvitos registrui

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 2009-08-24 įsakymas Nr.V-675,
6.9. p.

Patikrinimo metu nepateikti naudojamų
dantų rentgeno aparatų kokybės kontrolės
protokolai
Darbuotojas nebaigęs periodinių
radiacinės saugos kursų

HN 31:2008 84.9. p.

Procedūrinės duryse neįrengtas stiklo
langelis, kuris buvo numatytas projekte,
pacientui stebėti
Nepateikti metinės inventorizacijos
duomenys

HN 31:2008 13. p.

HN 31:2008 50. p.

Sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 6.9. p.

