Termoliuminescencinės dozimetrijos metodas
Radiacinės saugos centre individualiųjų dozių tyrimams naudojama RADOS termoliuminescencinė
dozimetrinė įranga:




RADOS nuskaitytuvas. Juo
matuojama dozimetre sukaupta
dozė. Kaitinant termoliuminescencinę tabletę matuojamas išspinduliuotų šviesos kvantų
skaičius, kuris yra tiesiogiai proporcingas sukauptai dozei;

Darbuotojai, dirbdami su šaltiniais ar jų aplinkoje,
turi saugotis nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamų pavojų ir taikyti atitinkamus apsaugos būdus:
kuo trumpiau būti prie šaltinių ir atsitraukti nuo jų
kiek įmanoma toliau, naudoti apsauginius ekranus bei
asmenines apsaugos priemones.
Asmeninės apsaugos priemonės:
A – švinuota skydliaukės apsauga;
B – švinuoti akiniai;
C – švinuotas skydelis;
D – švinuota prijuostė;
E – švinuota lytinių liaukų apsauga;
F – švinuotos pirštinės.

Radiacinės saugos centras

RADOS apšvitintuvas, skirtas individualiesiems
dozimetrams kalibruoti ir kasdienei matavimo
įrangos kokybės kontrolei atlikti;

 individualieji termoliuminescenciniai dozimetrai,
kuriuos sudaro viena arba kelios
termoliuminescencinės
tabletės, tablečių laikiklis ir
atitinkamas dozimetro filtras.
Kiekvienas dozimetras turi individualų numerį.
RADOS įrangos savybės:
 matuojama dozė nuo 0,01 mSv iki 10 Sv;
 registruojama energija nuo 10 keV iki 10 MeV;
 išplėstinė matavimų neapibrėžtis – iki 25 proc.
Radiacinės saugos centro
atliekamus individualiuosius
dozių tyrimus pagal ISO
17025 standartą akreditavo
Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras. Tyrimų kokybę
ir patikimumą patvirtina dalyvavimo oficialiuose tarptautiniuose
palyginamuosiuose
matavimuose rezultatai.

Darbuotojų apšvitą reglamentuojantys teisės aktai
 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2003 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais taisyklių“.
 Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos
centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo
Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel. (8 5) 236 1936, faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt
http://www.rsc.lt

Darbuotojų akių ir
galūnių apšvitos
stebėsena
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Darbuotojai, dirbdami su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, patiria profesinę apšvitą. Šios apšvitos dozių (toliau – dozė) normos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktais,
parengtais vadovaujantis Europos Tarybos direktyva,
Tarptautinės atominės energijos agentūros standartais
ir Tarptautinės radiologinės saugos komisijos rekomendacijomis.
Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 nustatytos
darbuotojų akių ir galūnių metinės ribinės dozės

Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis
Jeigu darbuotojas ilgai dirba veikiamas tiesioginio
jonizuojančiosios spinduliuotės srauto ir nenaudoja
apsaugos priemonių, jam gali pasireikšti jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų nulemtųjų reiškinių (išsivystyti katarakta, iškristi plaukai, atsirasti įvairių
galūnių odos pažeidimų, paraudimų ar nudegimų).
KATARAKTA – akies lęšiuko drumstis. Nustatyta slenkstinė dozė akies lęšiuko pažeidimams išsivystyti yra 0,5 Gy.
Gavus palyginti dideles akių
dozes (apie kelis Gy), lęšiuko drumstis gali pasireikšti
per kelerius metus, o gavus mažesnes nei 1 Gy dozes
– tik po keliolikos metų ar net dešimtmečių.
GALŪNIŲ ODOS PAŽEIDIMAI
priklauso nuo gautos dozės dydžio.

Odos pažeidimas

Vienas iš darbuotojų radiacinės saugos užtikrinimo
ir kontrolės būdų – darbuotojų apšvitos stebėsena. Tai
sistemingas ir nuolatinis darbuotojų viso kūno, akių,
odos ir galūnių dozių matavimas, registravimas, įvertinimas bei prognozavimas. Informacija apie darbuotojų gaunamas dozes yra svarbi optimizuojant radiacinę saugą bei norint nustatyti, kokių radiacinės saugos
priemonių reikia imtis atskiroms darbuotojų profesijų
grupėms.
Akių ir galūnių išorinės apšvitos
stebėsena atliekama, kai darbuotojai
(pvz., intervencinės radiologijos ir
kardiologijos, branduolinės medicinos ir kt.) patiria netolygią viso kūno apšvitą.
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IAEA-WHO: Diagnosis and treatment of Radiation Injuries. IAEA Safety
Reports Series, No. 2, Viena, 1998.

Didesnė rizika kataraktai išsivystyti ar galūnių
odos pažeidimams pasireikšti yra intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojams, jiems padedančiam personalui (operacinės slaugytojams, radiologijos laborantams, anesteziologams ir kt.) bei branduolinės medicinos darbuotojams.

Individualieji dozimetrai, skirti akių ir galūnių
apšvitai vertinti
Pagal Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų
atlikimo taisykles akių išorinės apšvitos stebėsena
atliekama, kai akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė gali
būti daugiau nei 5 mSv. Siekiant nustatyti patiriamą
apšvitą, individualieji dozimetrai nešiojami ne trumpiau
kaip tris mėnesius iš eilės.

 Akių apšvita gali būti vertinama
atliekant matavimus viso kūno dozimetru, nešiojamu virš asmeninių
apsaugos priemonių kaklo srityje.
Šis dozimetras naudojamas, kai
akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė gali būti didesnė
nei 5 mSv, bet mažesnė nei 15 mSv. Matuojamas dydis Hp(10).
 Akių dozimetras nešiojamas akių
lygyje prie akies, patiriančios didžiausią apšvitą. Jis nešiojamas nuolat, kai akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė gali būti didesnė nei 15 mSv.
Matuojamas dydis Hp(3).
Pagal Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų
atlikimo taisykles galūnių išorinės apšvitos stebėsena
atliekama, kai galūnių metinė lygiavertė dozė gali būti
daugiau nei 150 mSv. Siekiant nustatyti patiriamą apšvitą, individualieji dozimetrai nešiojami ne trumpiau
kaip vienerius metus.

 Žiedo formos dozimetras,
skirtas rankų apšvitai vertinti.
Matuojamas dydis Hp(0,07).
 Viso kūno dozimetras, skirtas galūnių apšvitai
vertinti, nešiojamas pritvirtintas prie galūnės, patiriančios didžiausią apšvitą. Matuojamas dydis Hp(0,07).

