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Pirmoje biuletenio dalyje aptarsime
Lietuvos dirvožemio užterštumo, likusio
po Černobylio atominės elektrinės (toliau –
Černobylio AE) avarijos, RSC atliekamų
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tyrimų ir užterštumo nulemtos gyventojų
apšvitos vertinimo aspektus.
Antroje dalyje apžvelgsime darbuotojų,
dirbančių su šaltiniais, pirmųjų reaguotojų
radiologinių avarijų atvejais ir medicinos
darbuotojų radiacinės saugos mokymo
aspektus bei supažindinsime su RSC
vykdoma gyventojų švietimo radiacinės
saugos klausimais veikla.

Lietuvos dirvožemio užterštumo, likusio po
Černobylio AE avarijos, tyrimai ir užterštumo
nulemtos gyventojų apšvitos vertinimas
Lietuvos, kaip ir kitų valstybių, gyventojų apšvitą lemia gamtinių ir dirbtinių
radionuklidų skleidžiama jonizuojančioji
spinduliuotė. Gyventojai apšvitą patiria
iš kosminės spinduliuotės, dėl iš grunto į
aplinką patenkančio radono ir jo skilimo
produktų, radionuklidų, esančių grunte, statybinėse medžiagose, taip pat dėl
radio
nuklidų, patekusių į organizmą su
maistu, geriamuoju vandeniu, bei įkvėpdami ore esančių radioaktyviųjų dalelių.
Didžiausią Lietuvos gyventojų apšvitos dalį sudaro radono ir jo skilimo produktų patalpose lemiama bei medicininių
rentgenodiagnostikos procedūrų metu
pacientų patiriama apšvita. Iš kitų apšvitos
šaltinių gyventojai patiria mažesnę apšvitą, pvz., dėl radionuklidų maisto produktuose ir geriamajame vandenyje, išorinės
apšvitos lauke ir pastatuose, kosminės
spinduliuotės ir kt.
Vienas iš radiacinės saugos uždavinių
yra įvertinti patiriamos apšvitos atskiras
sudedamąsias dalis, stebėti jų kaitos tendencijas bei teikti rekomendacijas, kaip
optimizuoti apšvitą. Kai kuriais atvejais
apšvitos dydis nulemtas gamtinių radionuklidų, pavyzdžiui, dirvožemyje esančių
40
K, 226Ra ir 232Th nuo planetos susidarymo
ar mus pasiekiančios spinduliuotės iš kosmoso platybių.
Atskirų valstybių gyventojų apšvita
dėl radionuklidų, esančių dirvožemyje,
skiriasi dėl nevienodų gamtinių radionuklidų kiekių, priklausomai nuo grunto
sandaros. Apšvitą lemia dirbtinės kilmės
radioaktyviosios medžiagos, kurių į aplinką patenka vykdomos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu
arba avarijų atvejais. Į aplinką patekusios

radioaktyviosios medžiagos nusėda ant
dirvožemio.
Dirvožemio užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis lemia papildomą
gyventojų apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, nes šių medžiagų per daržoves,
augalus, žolę gali patekti į gyvulių mėsą,
pieną ir mitybos grandine į žmogaus organizmą (1 pav.). Apšvita gali lemti vėžinių susirgimų ir genetinių sutrikimų
riziką.
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1 pav. Radioaktyviųjų medžiagų patekimo į žmogaus
organizmą būdai

Lietuvos teritorijos užterštumui įtakos
turėjo 1945–1980 m. vykdyti atominių
bombų bandymai atviroje atmosferoje.
Šiuo laikotarpiu aplinkoje pasklido įvairių
radionuklidų, daugiausia 137Cs ir 90Sr.
Didžiausią įtaką Lietuvos teritorijos
užterštumui, ypač 137Cs radionuklidu, turėjo 1986 m. įvykusi avarija Černobylio AE.
Radioaktyviųjų dulkių debesis, pakilęs į
atmosferą po avarijos, praslinko per šalies
pietvakarinę dalį (2 pav.).

2

2 pav. Radioaktyviojo debesies slinkimo trajektorija po avarijos Černobylio AE
Paveikslo dešiniajame kampe parodytas debesies slinkimo laikas pirmosiomis
dienomis po avarijos

4 pav. Vietovės, kuriose imti dirvožemio mėginiai liekamajam po Černobylio
AE avarijos užterštumui ištirti

Dėl šios avarijos Lietuvos dirvožemis užterštas 137Cs radionuklidu, kurio didžiausias iškritų tankis buvo Neringoje
(apie 19,7 kBq/m2), kiek mažesnis (apie 1,6 kBq/m2) – pietų
ir pietvakarinėje dalyse (3 pav.).
Vidutinis 137Cs kiekis ariamuose dirvožemiuose iki avarijos
Černobylio AE buvo 6,8 ± 1,8 Bq/kg, po avarijos vidutinis aktyvumas padidėjo vidutiniškai 4 kartus ir siekė iki 28 Bq/kg.
Radioaktyviųjų stroncio ir plutonio izotopų iš avarinio
reaktoriaus į aplinką pateko vėliau, kai oro masės slinko
šiaurės, rytų, vėliau pietų kryptimis, todėl Lietuvos dirvožemis šiais radionuklidais buvo mažai užterštas.

5 pav. Imami dirvožemio mėginiai

6 pav. Dirvožemio mėginiams paimti naudojamas prietaisas, kuriuo
dirvožemio mėginys imamas 30 cm gylyje, ir tyrimams ruošiami mėginiai

1,48–3,70 kBq/m2
3,70–5,18 kBq/m2

3 pav. Lietuvos teritorijos užterštumas 137Cs radionuklidu po Černobylio AE
avarijos, nustatytas atliekant aerospektrinę nuotrauką

Ant dirvos paviršiaus patekę radionuklidai migruoja į
gilesnius sluoksnius arba juos sulaiko augalų šaknys. Siekdami išaiškinti po 30 metų nuo Černobylio AE avarijos likusį Lietuvos dirvožemio užterštumą 137Cs radionuklidu bei
jo galimą įtaką gyventojų apšvitai, RSC specialistai atliko
tyrimus labiausiai 137Cs užterštose teritorijose – Neringos,
Lazdijų, Varėnos, Šakių, Plungės ir Telšių rajonuose (4 pav.).
Remiantis tarptautinėmis rekomendacijomis bei radiologinių tyrimų kitose šalyse patirtimi, tiriamoji teritorija buvo
padalyta tinkleliu 10×10 km, kiekviename tinklelio plote
paimti dirvožemio mėginiai, nešiojamu gamaspektrometru
atlikti radiologiniai ir RSC laboratorijoje mėginių gama spektrometriniai tyrimai (5 ir 6 pav.). Mėginiai imti vietose, kuriose
nebuvo vykdoma ūkinė veikla ir dirvožemio sluoksniai nesumaišyti. Tokiu būdu buvo galima įvertinti vertikalų 137Cs radionuklido pasiskirstymą ir jo pernašą į gilesnius sluoksnius.

Dirvožemio tyrimai parodė, kad 137Cs dirvožemyje yra
migravęs iki 30 cm gylio, didžiausias jo kiekis viršutiniame iki 10 cm gylio dirvožemio sluoksnyje, o užterštumas
siekia iki 14 Bq/kg (po Černobylio AE avarijos buvo apie
28 Bq/kg). Tai rodo, kad per 30 metų nuo minėtos avarijos 137Cs kiekis dirvožemyje sumažėjo 2 kartus tik dėl radionuklido pusėjimo trukmės. Cheminis elementas cezis
gana lengvai sudaro kompleksines druskas, kurias sulaiko
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7 pav. Dirvožemio mėginių, paimtų Neringos (KN), Lazdijų (L), Varėnos (V), Šakių
(S), Plungės (Pl) ir Telšių (T) rajonuose skirtingame gylyje, užterštumas 137Cs, Bq/kg
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augalų šaknys ir dirvožemis, todėl jo migracija į gilesnius
sluoksnius buvo nežymi.
7 pav. pateikti dirvožemio mėginių, paimtų Neringos,
Lazdijų, Varėnos, Šakių, Plungės ir Telšių rajonuose pasirinktuose taškuose, tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad didžiausias 137Cs aktyvumo tankis tebėra Kuršių nerijoje, tačiau per 30 metų sumažėjo per pusę, t. y. vietoje buvusio
19,7 kBq/m2 užterštumo tesiekia 9 kBq/m2. Tai rodo ilgalaikį užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis liekamąjį
poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai.
Valgomųjų rūšių grybų užterštumas radionuklidu 137Cs
atskleidžia šio radionuklido pernašą iš dirvožemio per maisto produktus į žmogaus organizmą. 8 pav. pateiktas vidutinis
metinis grybų užterštumas radionuklidu 137Cs per 20 metų tyrimų laikotarpį. Kiekvienais metais ištirta apie 120 grybų mėginių. Vidutinis metinis grybų užterštumas priklauso nuo to,
kokių rūšių ir kokiose teritorijose (labiau ar mažiau užterštose) grybai surinkti, taip pat nuo grybų rūšių, kurios daugiausia
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8 pav. Vidutinė metinė valgomųjų rūšių grybų užterštumo 137Cs vertė, Bq/kg

augo atskirais metais, ir nuo grybų drėgnumo (sausros metu
grybai sukaupia daugiau 137Cs). Nors stebimas eksponentinis
užterštumo mažėjimas (8 pav.), tačiau grybai iki šiol kaupia
137
Cs. Gyventojai dėl 137Cs grybuose patiria labai nedidelę apšvitą, nes verdant grybus 137Cs išpilamas su nuoviru.

Dirvožemio foninio užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis
tyrimai teritorijose, kurios patenka į planuojamų statyti
atominių elektrinių galimos įtakos zonas

9 pav. Vietovės, kuriose paimti dirvožemio mėginiai foniniam užterštumui ištirti

Prieš pradedant veikti atominei elektrinei labai svarbu
nustatyti foninius dirvožemio užterštumo radionuklidais
lygius. Gyventojų apšvitai įvertinti būtina žinoti į aplinką
patekusių radionuklidų kiekį, kadangi dirvožemis dėl įvairių
priežasčių jau anksčiau gali būti užterštas radionuklidais.
Tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse planuojant statyti naujas atomines elektrines, RSC siekė įvertinti dirvožemio foninį užterštumą radioaktyviosiomis medžiagomis
prieš pradedant veikti šioms elektrinėms.
Vertinant dirvožemyje esančius radionuklidus tyrimai
atlikti teritorijose, besiribojančiose su Visagino, Astravo

ir Baltijos AE planuojamomis statybų aikštelėmis 50 km
atstumu. Dirvožemio mėginiai paimti tam tikruose pasirinktuose taškuose 30 cm gylyje, teritoriją padalijus į
10x10 km kvadratus (9 pav.).
RSC specialistų surinktais ir susistemintais tyrimų duomenimis bus galima naudotis ateityje, jeigu pradėtų veikti
naujos planuojamos atominės elektrinės Baltarusijos Respublikoje ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje. Pagal
sukauptus duomenis bus galima įvertinti šių atominių elektrinių galimą poveikį Lietuvos gyventojų apšvitai ir sveikatai.
2016 m. spalio mėn. RSC kvietimu į Lietuvą atvykęs
Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau –
TATENA) ekspertas teigiamai įvertino RSC ir Aplinkos
apsaugos agentūros vykdomą aplinkos radiologinę stebėseną ir jos plėtrą bei pateikė rekomendacijas aplinkos
radiologinei stebėsenai tobulinti.

10 pav. Lietuvos teritorijoje atliekami tyrimai nustatant foninius
radionuklidų lygius netoli planuojamų atominių elektrinių

Radiacinės saugos mokymas ir švietimas
MOKYMO SVARBA
Radiacinės saugos mokymas yra vienas strateginių radiacinės saugos principų. Ne tik su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) dirbančių ar už radia
cinę saugą įmonėse atsakingų asmenų, bet ir gyventojų, o
ypač pirmųjų reaguotojų radiologinės avarijos atveju radiacinės saugos mokymas yra vienas pamatinių elementų,

užtikrinančių radiacinę saugą šalyje. Tai akcentuoja
TATENA, Pasaulio sveikatos organizacija, Tarptautinė
darbo organizacija, Europos Sąjungos bei tarptautiniai
teisės aktai. Lietuva taip pat skiria daug dėmesio specia
listams rengti ir visuomenei šviesti radiacinės saugos
klausimais.

4
SPECIALISTŲ PRIVALOMASIS RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS
Viena iš priemonių, užtikrinančių saugų šaltinių naudojimą ir saugančių darbuotojus bei gyventojus nuo žalingo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir aplinkai, yra privalomasis radiacinės saugos mokymas.
Privalomasis radiacinės saugos mokymas Lietuvoje
organizuojamas vadovaujantis pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinės saugos įgyvendinimą – Radiacinės saugos įstatymu bei sveikatos apsaugos
ministro įsakymu, nustatančiu privalomojo radiacinės
saugos mokymo ir instruktavimo tvarką (toliau – Mokymo tvarka). Pagal šių teisės aktų reikalavimus kiekvienas darbuotojas, dirbantis su šaltiniais ar atsakingas
už radiacinę saugą įmonėje, naudojančioje šaltinius,
privalo turėti radiacinės saugos pažymėjimą (toliau –
pažymėjimas). Pažymėjimas įrodo, kad asmuo mokėsi
radiacinės saugos ir žino, kaip saugiai dirbti su šaltiniais,
kaip elgtis radiologinės avarijos ar incidento atveju, kaip
apsaugoti save, pacientą ar kitą šalia esantį asmenį, visuomenę ir aplinką. Pagal Lietuvoje radiacinės saugos mokymą vykdančių įstaigų išduotų pažymėjimų duomenų bazę,
vien 2016 m. apmokytiems asmenims išduoti 1 008 pažymėjimai. Visi šie asmenys buvo mokomi radiacinės saugos
pagal specialiai parengtas ir su RSC suderintas mokymo
programas. Pagal dabar galiojančią Mokymo tvarką įvairių sričių specialistai (medicinos, veterinarijos, pramonės
įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų darbuotojai) mokomi

specifinėmis, jų sričiai aktualiomis temomis. Kas penkerius metus asmenys, dirbantys su šaltiniais ar atsakingi už
radiacinę saugą, turi atnaujinti žinias, išklausyti privalomąjį periodinį radiacinės saugos mokymų kursą. RSC specia
listai inspekcinių patikrinimų metu kontroliuoja, ar laiku
atliekamas darbuotojų ir atsakingų už radiacinę saugą
asmenų radiacinės saugos mokymas, bei vertina jų žinias.
Be privalomojo radiacinės saugos mokymo darbuotojai
taip pat turi būti kartą per metus instruktuojami radiacinės
saugos klausimais.
Mokymo tvarka numato pirmųjų reaguotojų bei atsakingųjų už atskirų asmenų ir piliečių saugumą privalomąjį radiacinės saugos mokymą. Siekdama užtikrinti
valstybės sienų apsaugą, kad į šalį nebūtų nelegaliai įvežti ar iš jos išvežti šaltiniai, ir vykdydama Mokymo tvarkos
reikalavimus, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
VRM) pasieniečių mokykla parengė ir su RSC suderino
pasieniečių privalomojo radiacinės saugos mokymo programą. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM ugniagesių gelbėtojų mokykla 2016 m.
su RSC suderino ir patvirtino net 6 radiacinės saugos mokymo programas, iš jų 3 yra integruotos į ugniagesių gelbėtojų profesinio rengimo mokymo programas. Pagal šias
programas pareigūnai mokysis radiacinės saugos nuotoliniu būdu.

MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
Privalomuosius radiacinės saugos mokymus specialistams rengia įvairūs kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo
centrai bei kelios valstybinės mokslo įstaigos. Šios įstaigos
privalo laikytis joms keliamų reikalavimų: patalpoms, vaizdinėms priemonėms, praktiniams užsiėmimams, mokymo
programoms (trukmei ir praktinės bei teorinės dalies santykiui), mokymo grupių dydžiui, radiacinės saugos žinių
vertinimo organizavimui, pažymėjimų išdavimui ir apskaitai bei lektoriams.
RSC daugiametė patirtis mokymo srityje parodė, kad
radiacinės saugos mokymo kokybę labai lemia lektorių

kvalifikacija. Tam, kad būtų užtikrinta radiacinės saugos mokymo ir specialistų žinių kokybė, lektoriai turi būti atestuoti
pagal Radiacinės saugos įstatymo reikalavimus. Šiuo tikslu
pagal gautus prašymus būti atestuotiems RSC organizuojami Atestavimo komisijos posėdžiai, kurių metu asmenys,
pateikę prašymus atestuotis, yra egzaminuojami konkrečiomis, prašymuose nurodytomis atestavimo temomis. Išlaikę
egzaminą lektoriai gauna RSC direktoriaus patvirtintus nustatytos formos atestacijos pažymėjimus, suteikiančius teisę mokyti darbuotojus bei asmenis, atsakingus už radiacinę
saugą, pažymėjime nurodytomis temomis.

VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS
Mokymų kokybės užtikrinimas – vienas svarbiausių uždavinių siekiant, kad asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, bei darbuotojai mokymų metu įgytų reikiamų žinių ir
įgūdžių savo darbinei veiklai kokybiškai atlikti bei užtikrinti
savo, gyventojų ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Tuo tikslu 2015 m. lapkričio
9–13 d. RSC kvietimu trys užsienio ekspertai Lietuvoje vykdė
TATENA švietimo ir mokymo radiacinės saugos srityje vertinimo misiją (angl. Education and Training Appraisal, EduTA).
Misijos metu buvo vertinamas radiacinės saugos mokymo ir švietimo sistemos Lietuvoje efektyvumas, privalomąjį radiacinės saugos mokymą įgyvendinančių įstaigų
pasirengimas organizuoti radiacinės saugos mokymus
medicinos ir pramonės, mokslo ir mokymo srities darbuotojams, ketinantiems dirbti su šaltiniais ar tapti atsakingais
už radiacinę saugą įstaigose, kuriose naudojami šaltiniai.
Pagal iš anksto numatytą programą užsienio ekspertai
lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje
Kauno klinikose bei Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre, kur domėjosi organizuojamu

privalomuoju radiacinės saugos mokymu medicinos darbuotojams, ketinantiems tapti atsakingais už radiacinę
saugą ar dirbti su šaltiniais, bei susipažino su šių įstaigų
vykdoma veikla. Misijos metu EduTA ekspertai taip pat
buvo supažindinti su pirmųjų reaguotojų privalomojo radiacinės saugos mokymo sistema.

11 pav. EduTA misijos Lietuvoje akimirka
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EduTA ekspertai Lietuvos privalomojo radiacinės saugos mokymo sistemą įvertino labai gerai, taip pat pateikė
keletą rekomendacijų, kurios padėtų tobulinti jau esamą
sistemą. Pagal vieną iš minėtų EduTA ekspertų siūlymų
2016 m. sausio 2 – rugpjūčio 31 d. vykdyta privalomųjų radiacinės saugos mokymų organizavimo vertinimo analizė.
Atlikta analizė parodė, kad privalomuosius radiacinės saugos mokymus išklausę specialistai yra patenkinti ar labai
patenkinti tokių mokymų organizavimo kokybe (12 pav.).
Analizė bus vykdoma ir toliau siekiant tobulinti privalomųjų radiacinės saugos mokymų sistemą pagal asmenų,
tiesiogiai dirbančių su šaltiniais, žinių poreikį ir pasiūlymus.

Nepatenkinamai
Neatsakė į klausimą
Patenkinamai
Vidutiniškai

Gerai

Kitas variantas

Puikiai

12 pav. Respondentų nuomonė apie radiacinės saugos mokymų
organizavimo kokybę

SEMINARAI SPECIALISTAMS
Užtikrinant Lietuvos gyventojų, darbuotojų ir aplinkos
apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei įgyvendinant Radiacinės saugos mokymo strategiją, organizuojami įvairaus pobūdžio renginiai (seminarai,
mokymai, pratybos), kurių metu specialistai tobulina savo
kvalifikaciją radiacinės saugos srityje. Mokomieji renginiai
skirti įvairių sričių specialistams – gydytojams radiologams
ir rentgenologams, odontologams, rentgenodiagnostikos

13 pav. Seminaras radiacinės saugos klausimais visuomenės sveikatos
biurų darbuotojams

skyrių technologams, medicinos fizikams, asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą medicininės paskirties objektuose, taip pat asmenims, dirbantiems pramonės įmonėse,
mokslo ir mokymo įstaigose, metalų laužo supirktuvėse ir kt.
Jau ne vienus metus RSC bendradarbiauja su visuomenės
sveikatos biurais. Kiekvienais metais biurų darbuotojams
organizuojami seminarai, kurių metu pristatomos aktualios
radiacinės saugos temos, aptariamos bendradarbiavimo su
visuomenės sveikatos biurais sritys ir galimybės (13 pav.).
Apie radiacinę saugą svarbu kalbėti jau mokykloje,
todėl žmogaus saugą moksleiviams dėstantiems pedagogams pradėtos skaityti paskaitos tema „Spinduliuotė ir
radiacinė sauga“.
2016 m. Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Utenoje ir Visagine organizuoti
28 seminarai bei mokymai, skirti specialistų kvalifikacijai
kelti. Šiuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 600 įvairių
sričių specialistų, kurie įgytas ar atnaujintas radiacinės saugos žinias galės taikyti savo kasdienėje veikloje užtikrindami gyventojų ir aplinkos saugą.

PIRMŲJŲ REAGUOTOJŲ MOKYMAI
Be privalomojo radiacinės saugos mokymo ugniagesiai
gelbėtojai, policijos pareigūnai ir jų vadovybė įvairiuose
Lietuvos miestuose kasmet mokomi dirbti ir atlikti savo
pareigą radiologinės avarijos ar incidento atveju.
2016 m. Alytaus ir Klaipėdos apskričių policijos pareigūnai supažindinti su jų veiklos ypatumais radiologinės ar
branduolinės avarijos atveju (įkalčių surinkimo specifika
teritorijoje, kurioje įtariama ar yra patvirtinta tarša radioaktyviosiomis medžiagomis, policijos darbuotojų asmenine
apsauga ir kt.) (14 pav.).
Kasmet tradiciškai vykdomi Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – PGV) 3-iosios komandos ugniagesių gelbėtojų radiacinės saugos mokymai, kuriuose pastaraisiais metais dalyvavo daugiau kaip

14 pav. Seminaras Klaipėdos apskrities policijos pareigūnams

100 ugniagesių gelbėtojų. Klaipėdos radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyriaus specialistai, siekdami stip
rinti ugniagesių gelbėtojų, darbo metu galinčių susidurti
su šaltiniais, pasirengimą radiacinės saugos srityje, 2016 m.
vedė dvejus mokymus Klaipėdos apskrities PGV komandų
priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų viršininkams ir budinčių pamainų vadams. Mokymuose dalyvavo daugiau nei
50 pareigūnų. RSC specialistai taip pat kviečiami mokyti
pareigūnų ir skaityti paskaitų kitų institucijų tarnybiniuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 2016 m. Šiaulių apskrities PGV I ir II bei Panevėžio PGV I komandos pareigūnams
surengti 4 mokymai „Radiacinių incidentų likvidavimas“.
RSC specialistai vykdo radiacinės saugos teikiant medicininę pagalbą nukentėjusiesiems nuo branduolinės ar radio
loginės avarijos mokymus. Tokie mokymai organizuoti Visagino, Utenos ir Telšių apskričių medicinos darbuotojams.
Taip pat šiais metais Kauno Radiacinės saugos priežiūros ir
kontrolės skyriaus specialistai skaitė radiacinės saugos paskaitas Kauno greitosios medicinos pagalbos darbuotojams.
Mokymai organizuojami ir už civilinę saugą atsakingiems
savivaldybių darbuotojams bei specialistams. Vilniaus rajono
savivaldybės darbuotojams RSC specialistai organizavo stalo
pratybas „Radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos
gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, valdymas
ir likvidavimas“. Pratybų metu dalyviai įvertino atsakingų institucijų pasirengimą reaguoti įvykus radiologinei avarijai dėl
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transporto, kuriuo vežamas šaltinis, eismo įvykio, taip pat šių
institucijų veiksmus siekiant suvaldyti ir likviduoti radiologinę

avariją. Panašias savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas
RSC organizavo Tauragės rajono savivaldybės darbuotojams.

GYVENTOJŲ ŠVIETIMAS RADIACINĖS SAUGOS KLAUSIMAIS
Siekdami aktyviai ir sėkmingai skleisti radiacinės saugos
žinias ir rūpindamiesi radiacinės saugos kultūra Lietuvoje, RSC
specialistai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurais
ir drauge rengia susitikimus su gyventojais. Susitikimų metu
gyventojams pristatomos aktualios radiacinės saugos temos,
specialistų turimais prietaisais matuojamas gyventojų atsineštų daiktų galimas radioaktyvumas, aptariami gauti rezultatai.
Gyventojai domisi, ar buityje naudojami įrenginiai gali skleisti
jonizuojančiąją spinduliuotę, koks yra jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmonėms, ar jų vartojami maisto produktai
gali būti užteršti radioaktyviosiomis medžiagomis, kokią apšvitą jie patiria medicininių procedūrų metu ir kokį poveikį Lietuvos gyventojams lėmė įvykusios radiologinės avarijos. Tokiuose susitikimuose pastaraisiais metais dalyvavo Utenos, Pasvalio,
Alytaus, Vilkaviškio ir Anykščių bendruomenių gyventojai.

RSC kiekvienais metais apsilanko apie 15 grupių fizikos, visuomenės sveikatos, kineziterapijos, ergoterapijos specialybių studentų, taip pat studentų iš užsienio šalių, Lietuvoje studijuojančių pagal ERASMUS
studentų mainų programas. Vien 2016 m. RSC apsilankė
beveik 200 Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetų bei Utenos kolegijos
įvairių specialybių studentų, Gabijos ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos moksleivių. Būsimiesiems
specialistams bei jauniesiems visuomenės nariams RSC
specialistai pristato biodozimetrijos ir radiochemijos
laboratorijų darbo specifiką, pasakoja apie atliekamus
gyventojų apšvitos matavimus ir vykdomas stebėsenos programas, demonstruoja dozės galios matuoklius,
detektorius, vidinės apšvitos matavimo įrangą, aiškina
apie profesinę apšvitą ir jai įvertinti naudojamus dozimetrus. RSC organizuojamose ekskursijose lankėsi ir
Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai bei Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono kariai,
kuriems kasdieniame darbe radiacinės saugos principų
išmanymas labai svarbus.

15 pav. Susitikimas su Vilkaviškio gyventojais

Atsižvelgdami į tai, kad kasmet vaikams atliekama vis
daugiau tyrimų ir procedūrų, kurių metu jie patiria apšvitą,
bei atkreipdami dėmesį į nėščiųjų radiacinės saugos užtikrinimą tyrimų ir procedūrų metu, RSC specialistai dalyvauja
susitikimuose su būsimais bei esamais tėveliais. Vilniaus visuomenės sveikatos biure būsimiems ir esamiems tėveliams
organizuojamoje Šeimų mokyklėlėje skaitytos paskaitos
„Pacientų radiacinė sauga: ką turėtų žinoti besilaukiančios ir
krūtimi maitinančios mamos?“ ir „Vaikų radiacinė sauga rentgenodiagnostikos procedūrų metu“. Su radiacinės saugos aktualijomis nėščiųjų ir vaikų rentgenodiagnostikos procedūrų
metu buvo supažindinti ir Klaipėdos jaunieji tėveliai bei tuo
besidomintys bendruomenės nariai.

16 pav. RSC lankosi Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo
bataliono kariai

RSC dalyvauja projekte „Moksleiviai į Vyriausybę“ ir
kasmet savo veiklą pristato pažangiausiems Lietuvos
moksleiviams. Taip pat pagal bendradarbiavimo sutartį
su Utenos kolegija RSC suteikė galimybę dviem aplinkos
apsaugos inžinerijos studentėms atlikti praktiką, susijusią
su radono dujų keliama grėsme visuomenės sveikatai.

NUOLATINIS SISTEMOS TOBULINIMAS
Radiacinės saugos neformaliojo mokymo sistema Lietuvoje funkcionuoja jau daugiau nei dešimtmetį. Turima
patirtis, mokyti specialistai ir lektoriai bei sukaupta literatūra įvairiose radiacinės saugos srityse padeda šią sistemą
nuolat tobulinti ir atnaujinti. Perimant užsienio šalių patirtį
ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvoje keliama radiacinės saugos kultūra, užtikrinanti saugų šaltinių
naudojimą. Dėl efektyviai ir kokybiškai organizuotų radiacinės saugos mokymų darbuotojai ir asmenys, atsakingi už
radiacinę saugą, įgyja reikiamų žinių ir įgūdžių, kuriuos taikydami praktikoje užtikrina mūsų visų bei aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
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RSC rūpinasi, kad žinios pasiektų tuos, kuriems jų reikia, ir
kad šis procesas vyktų laiku ir kokybiškai. Pirmųjų reaguotojų ir pareigūnų mokymai ir pratybos leidžia įgyti įgūdžių, kurie bus panaudoti nukentėjusiųjų ir visuomenės saugumui
bei aplinkos apsaugai užtikrinti. Organizuodami pažintines
ekskursijas, susitikdami su gyventojais RSC specialistai skatina įvairių visuomenės grupių domėjimąsi jonizuojančiąja
spinduliuote ir siekia kuo plačiau informuoti gyventojus
apie galimą žalingą jos poveikį. RSC kviečia organizacijas,
institucijas, mokymo įstaigas ir gyventojus bendradarbiauti
organizuojant renginius, keliant specialistų kompetenciją,
skatinant radiacinės saugos kultūros plėtrą Lietuvoje.
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