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JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAI

BIOLOGINIS JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS POVEIKIS

RADIACINĖS SAUGOS PRINCIPAI

JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS APŠVITOS PAVOJUS

GYVENTOJŲ APŠVITOS
KONTROLĖ

Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai skirstomi į gamtinius ir dirbtinius. Gamtinės kilmės šaltiniai žmones veikė nuo neatmenamų laikų. Tai radonas, kosminė
spinduliuotė ir grunte, statybinėse medžiagose bei maiste esantys radionuklidai.
Prie jų prisidėjo dirbtiniai šaltiniai: branduolinio ginklo bandymų iškritos, branduolinės
energetikos įrenginių į aplinką išmesti radionuklidai.

Pagrindinė žmogaus audinių dalelė yra ląstelė. Jonizuojančioji spinduliuotė
gali sukelti žalingus pokyčius joje. Priklausomai nuo apšvitos dozės ir jos galios,
veikiant jonizuojančiajai spinduliuotei gali pasireikšti atsitiktiniai ir lemtieji
efektai.

PRAKTINĖ VEIKLA

Įgyvendinant pagrindinį radiacinės saugos tikslą ir siekiant sumažinti žmonių
apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, labai svarbu nustatyti apšvitos ribines dozes.

Visus žmones neišvengiamai veikia aplinkoje esantys gamtiniai
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Kai kurie patiria dirbtinių šaltinių,
naudojamų pramonėje, asmens sveikatos priežiūros bei mokslo ir mokymo
įstaigose, jonizuojančiąją spinduliuotę.
Gyventojų ribinės dozės yra nustatomos, siekiant apsaugoti gyventojus
nuo praktinėje veikloje naudojamų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
apšvitos. Jos netaikomos medicininės apšvitos atvejais bei gyventojų apšvitai
nuo gamtinių šaltinių.

Aplinkybės

Atsitiktiniai efektai

Lemtieji efektai

DIDELĖ APŠVITOS
DOZĖ, gauta per trumpą
laiką:
Vėžiniai susirgimai,
paveldimos ligos

Viso kūno
Lietuvos gyventojų apšvitos šaltiniai ir jų lemiamos apšvitos dozės
Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai yra plačiai naudojami ir praktinėje veikloje. Statinio elektros krūvio neutralizavimo, technologinių procesų reguliavimo ir kontrolės prietaisai, matuokliai, kalibravimo šaltiniai, naudojami pramonėje ir moksle, bei
medicinoje naudojamos radioaktyviosios medžiagos ir rentgeno spinduliuotės generatoriai lemia papildomą žmonių apšvitą. Todėl kiekvieno jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio naudotojo, o kartu ir visos valstybės rūpestis – gyventojų ir aplinkos
radiacinė sauga bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumas.

Pykinimas, laikinas
nevaisingumas,
katarakta, vidinis
kraujavimas,
spindulinė liga, mirtis

Tam tikro kūno ploto

Vėžiniai susirgimai,
paveldimos ligos

Radiaciniai odos
nudegimai

MAŽA APŠVITOS DOZĖ
arba DIDELĖ APŠVITOS
DOZĖ, gauta per ilgą laiką

Vėžiniai susirgimai,
paveldimos ligos

Poveikis nestebimas

RADIACINĖ SAUGA
Radiacinė sauga – tai teisinių, techninių, technologinių, statybos, higienos
bei darbų saugos, aplinkos saugos normų, taisyklių ir priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio, visuma.
Už radiacinės saugos reglamentavimą, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę, radiacinės saugos būklės ištyrimą, vertinimą ir prognozavimą bei
tinkamą pasirengimą galimoms radiacinėms avarijoms atsakingos valstybės valdymo institucijos, kurių veiksmus koordinuoja Radiacinės saugos centras. Šio
centro specialistai rengia gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą reglamentuojančius
teisės aktus, tvarko valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų
apšvitos registrą, vykdo veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo bei valstybės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės funkcijas, atlieka
gyventojų galimos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote tyrimus.
RSC Kauno skyrius
RSC Šiaulių skyrius
Daugiau informacijos:
Radiacinės saugos centras (RSC)
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8~5) 236 19 36
Faks. (8~5) 276 36 33
El. p. rsc@rsc.lt, http://www.rsc.lt
Informacija ištisą parą tel. (8~698) 10 328

Aušros g. 44, LT-44156 Kaunas,
Tel. (8~37) 33 37 60
El. p. kaunas@rsc.lt

Vilniaus g. 229, LT-76343 Šiauliai
Tel. (8~41) 52 46 44
El. p. siauliai@rsc.lt

RSC Klaipėdos skyrius
Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda,
Tel. (8~46) 38 33 08
El. p. klaipeda@rsc.lt

RSC Panevėžio skyrius
Respublikos g. 13, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8~45) 46 36 77
El. p. panevezys@rsc.lt

Leidinį parengė Kristina Tumosienė. Pakartotiną leidinio spausdinimą ﬁnansavo Europos Komisija
pagal PHARE projektą „Branduolinių ir radiacinių avarijų parengties stiprinimas Lietuvoje“, 2006 m.
Išleido LĮ „Kriventa“.

RADIACINĖ
SAUGA

Žmogaus veikla, kurios metu gali padidėti apšvita nuo jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių arba dėl kurios gali padidėti apšvitintų žmonių skaičius
ar jų apšvitos tikimybė, yra vadinama veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, arba praktine veikla. Branduolinė energetika, diagnostika
ir gydymas medicinoje, prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
naudojimas pramonėje yra praktinės veiklos pavyzdžiai.
Praktinė veikla vykdoma vadovaujantis šiais radiacinės saugos principais:
1. Pagrįstumo – veiklos teikiama ekonominė, socialinė ir kitokia nauda
žmogui ar visuomenei turi būti didesnė nei daroma žala žmonių sveikatai ir
aplinkai.
2. Optimizavimo – atskirų asmenų ir visos visuomenės apšvita turi būti
tokia maža, kokią įmanoma pasiekti protingai naudojant radiacinės saugos
priemones, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Tai ALARA
principas (iš anglų k. ,,As Low As Reasonable Achievable“ ).
3. Ribojimo – visų veiklos rūšių sąlygota dozių suma negali viršyti ribinių
dozių, nustatytų darbuotojams, mokiniams (studentams) ir gyventojams.

Nepriimtiną pavojų lemia per daug didelė dozė, nepriimtina įprastinėmis
sąlygomis. Iki šio lygio dozė gali būti toleruojama.
Toleruojamą pavojų lemia toleruojama dozė, kuri gali būti nepageidautina,
tačiau toleruojama, jei tik imamasi optimalių radiacinės saugos priemonių.
Toleruojamų dozių intervalas prasideda nuo bet kuriuo atveju priimtinų dozių.
Priimtiną pavojų sąlygoja priimtinos dozės – jų niekada nereikia mažinti.
Ribinė dozė – tai didžiausia dozė, kokią gali gauti darbuotojai, mokiniai,
studentai ir gyventojai per nurodytą laiką dėl išorinės ir vidinės apšvitos.
Darbuotojai – tai asmenys, dirbantys su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais. Jie yra veikiami
apšvitos, kurios dozės gali
viršyti gyventojams nustatytas ribas.
RSC nuotr.

Atsitiktiniai efektai gali pasireikšti įvykus pokyčiams vienoje ar keliose
ląstelėse. Šis efektas neturi dozės veikimo slenksčio, gali pasireikšti ir esant
mažoms apšvitos dozėms. Atsitiktinio
efekto atsiradimo tikimybė proporcinga apšvitos dozei, o efekto sunkumas
nepriklauso nuo jos dydžio.

Lemtieji efektai atsiranda ląstelėms žuvus ar pakitus jų funkcijoms.
Egzistuoja slenkstinės dozės, kurias
viršijus pasireiškia lemtieji efektai.
Didėjant dozėms, biologinė žala virš
slenkstinės dozės didėja. Kuo gauta
dozė didesnė, tuo simptomai pasireiškia greičiau.

Radiacinės saugos tikslas – išvengti lemtųjų jonizuojančiosios spinduliuotės efektų ir iki priimtinų lygių sumažinti atsitiktinių efektų atsiradimo tikimybę.

RSC nuotr.

RSC nuotr.

Ribojimo principas netaikomas asmenims, gaunantiems apšvitą medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų metu, savanoriškai (kai tai nesusiję
su jų darbu) padedantiems pacientams, dalyvaujantiems medicininiuose bei
biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose.
Darbuotojų ir gyventojų apšvitos atveju naudojami individualios dozės ribojimai ir ištyrimo lygiai, medicinoje nustatomi rekomenduojamieji medicininės apšvitos lygiai:
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RSC nuotr.

RSC nuotr.

RSC nuotr.

MEDICININĖS APŠVITOS
KONTROLĖ

Su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais dirbantys darbuotojai gauna
papildomos apšvitos, kuri vadinama profesine apšvita.
Dozės ribojimas – tai numatomas individualiosios dozės, kurią gali lemti
konkretus šaltinis, ribojimas, taikomas optimizuojant radiacinę saugą.
Ištyrimo lygis – dydžio, tokio kaip efektinė dozė, radionuklidų aktyvumas,
vienetinio ploto ar tūrio tarša, vertė, kurią viršijus turi būti išsamiai išmatuoti šie ir
su jais susiję parametrai ir nustatytos ištyrimo lygio viršijimo priežastys.
Rekomenduojamieji lygiai – dažniausiai standartine įranga atliekamų medicininių tyrimų metu standartinio svorio žmonių grupių gautos apšvitos dozės
(rentgeno diagnostikoje) arba radiofarmakologinių preparatų aktyvumai (branduolinėje medicinoje). Šių lygių neviršijama taikant pažangias diagnostines metodikas ir tinkamai eksploatuojant įrangą.

Apribojant gyventojų dozes atsižvelgiama į apšvitą, kurią gali lemti kiekviena
planuojama praktinė veikla. Paprastai dozės vertinamos gyventojų atstovams –
kritinei grupei. Tai grupė žmonių, kurių profesinė veikla nėra tiesiogiai susijusi
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tačiau dėl jų poveikio gauna
didžiausią dozę.

Visų apšvitos šaltinių nulemta vidutinė metinė efektinė dozė Lietuvos
gyventojams yra 2,63 mSv.

PROFESINĖS APŠVITOS
KONTROLĖ

ŽALA IR JAUTRIS
Perduodama energiją audiniams jonizuojančioji spinduliuotė sukelia
juose pokyčių. Dydis, apibūdinantis medžiagai perduotą energijos kiekį, yra
vadinamas sugertąja doze.
Skirtingos jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys (alfa, beta, gama, rentgeno,
neutronų spinduliuotė) pasižymi skirtingomis jonizacinėmis savybėmis ir
nevienodai veikia organizmą. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio stiprį
organizmui apibūdina lygiavertė dozė.
Audiniai ir organai yra nevienodai jautrūs jonizuojančiajai spinduliuotei.
Skirtingą įvairių organų jautrį jonizuojančiajai spinduliuotei apibūdina efektinė
dozė.

Gyventojai – tai visi asmenys, išskyrus darbuotojus ir mokinius bei studentus, mokymosi
metu naudojančius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,
ir tuos, kurie apšvitą gauna medicininių diagnostinių ir gydymo
procedūrų metu, arba dėl savanoriškos pagalbos pacientams
ar dalyvavimo medicininiuose
bei biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose. Gyventojų
ribinės dozės yra daug mažesnės nei darbuotojų.

Gyventojų ribinės dozės:

Darbuotojų ribinės dozės:

Medicininė apšvita sudaro didžiausią gyventojų apšvitos nuo dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių dalį. Dažniausiai atliekami rentgeno diagnostiniai tyrimai sąlygoja vidutiniškai 0,42 mSv metinę efektinę dozę vienam
gyventojui.
Medicininę apšvitą gauna:

Mokinių ir studentų (nuo 16 iki 18 metų amžiaus), dirbančių su šaltiniais
profesinio pasirengimo metu, ribinės dozės:

APSAUGOMOJI VEIKLA
Veikla, kuria siekiama apsaugoti nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių,
su kuriais vykdoma veikla nereguliuojama arba šaltiniai nekontroliuojami, apšvitos ir sumažinti tokios apšvitos pavojų, yra vadinama apsaugomąja. Šios veiklos
priemonės taikomos nuolatinės ir avarinės apšvitos atvejais – mažinant radono
tūrinius aktyvumus gyvenamosiose patalpose, dezaktyvuojant po radiacinių avarijų užterštas teritorijas ir kt.

Konkrečioms profesijoms ir veiklos rūšims nustatomi dozių ribojimai.
Pavyzdžiui, įvykus radiacinei avarijai, jos padarinių likviduotojams leidžiama
dozė jiems sutikus yra 100 mSv per visą avarijos likvidavimo laiką.
Siekiant nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio apsaugoti gemalą ar
vaisių, efektinė dozė nėščioms darbuotojoms turi būti ne didesnė kaip 1 mSv per
visą nėštumo laikotarpį.
Lietuvoje darbuotojų gaunamos apšvitos dozės yra gerokai mažesnės už
metinę vidutinę 20 mSv dozės ribą.

Sugertosios, lygiavertės ir efektinės dozės sąryšis:

TATENA nuotr.

Apsaugomosios veiklos metu laikomasi pagrįstumo ir optimizavimo principų,
o veiklai optimizuoti naudojamas apsaugomosios veiklos taikymo lygis – išvengtoji dozė, kurią viršijus būtina imtis apsaugomosios veiklos.
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Radiacinės saugos centras yra
parengęs ir išleidęs metodinius
nurodymus, kaip sumažinti radono
kiekį gyvenamosiose patalpose
patalpose.
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RSC nuotr.

Efektinė dozė dažnai vadinama tiesiog doze ir matuojama sivertais [Sv].
Kolektyvinės gyventojų apšvitos vienetas yra žmogus sivertas [žm•Sv].

Parengtos rekomendacijos,
kokias apsisaugojimo priemones
reikėtų taikyti branduolinės
avarijos atveju.

Darbuotojų vidutinių metinių išorinės apšvitos dozių pasiskirstymas, mSv
Vidutinė metinė efektinė dozė, kurią nuo jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių gauna su jais dirbantys darbuotojai, yra 1,61 mSv. Bendra visų apšvitos
šaltinių nulemta vidutinė metinė efektinė dozė darbuotojams, įskaitant ir apšvitą
nuo gamtinių šaltinių, yra 4,24 mSv.

RSC nuotr.

RSC nuotr.

RSC nuotr.

Medicininei apšvitai taikomi pagrįstumo ir optimizavimo principai bei
rekomenduojamieji apšvitos lygiai.
Pagrįstumo principas:
Tyrimo metodai turi būti pagrįsti iš anksto ir persvarstomi iš
naujo, kai atsiranda naujų ir geresnių.
Individuali apšvita turi būti mediciniškai pagrįsta, procedūros efektyvumas įvertintas gydytojo.
Optimizavimo principas:
Spindulinėje
Dozės turi būti kiek įmanoma mažesnės,
diagnostikoje
tačiau pakankamai didelės reikalingai
diagnostinei informacijai gauti, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius.
Spindulinėje
Taikinio dozes būtina planuoti kuo tiksterapijoje
liau, o sveikųjų audinių dozės turi būti
kuo mažesnės.
Branduolinėje Pacientas po procedūrų turi būti informedicinoje
muotas, kaip elgtis.
Rekomenduojamieji apšvitos lygiai rentgeno diagnostikoje gali būti sugertosios dozės ir ploto sandaugos, paviršiaus įėjos dozės, branduolinėje medicinoje – radiofarmakologinių preparatų aktyvumai. Dažniausiai atliekamų procedūrų metu matuojamos standartinių pacientų gaunamos dozės leidžia įvertinti
diagnostinės metodikos kokybę, spręsti, ar ne per didelę apšvitą pacientai gauna tam tikroje gydymo įstaigoje.

