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ĮŽANGINIS ŽODIS
Gyventojų ir aplinkos radiacinė sauga – tai viena iš visuomenės sveikatos priežiūros sričių,
kuria siekiama užtikrinti, kad gyventojai nepatirtų nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, kad bet kokia veikla su radioaktyviosiomis, branduolinėmis medžiagomis ar jonizuojančiąją spinduliuotę generuojančiais įrenginiais bus vykdoma griežtai laikantis Lietuvoje galiojančių radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Lietuvoje efektyviai veikia radiacinės saugos infrastruktūra, kurią sudaro šie elementai: teisinė bazė, radiacinės saugos reguliuojančioji institucija, taikomų poveikio priemonių sistema,
pagalbinių tarnybų sistema, sukurta ir vykdoma gyventojų ir aplinkos apšvitos stebėsena, galimų
radiologinių ir branduolinių avarijų perspėjimo ir pasirengimo tinkamai reaguoti joms įvykus
sistema, vykdomas gyventojų ir atskirų jos grupių radiacinės saugos neformalus ugdymas bei
nuolatinis gyventojų informavimas radiacinės saugos klausimais, bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, aktyvus dalyvavimas tarptautinių organizacijų ir Europos Komisijos veikloje gyventojų radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
Kuriant radiacinės saugos infrastruktūrą aktyviai dalyvavo ir Radiacinės saugos centro (RSC)
kolektyvas, kuris 2017 m. sausio 1 d. šventė savo veiklos 20-metį. RSC pastangomis parengta
daugiau nei 60 įvairaus lygio teisės aktų, reglamentuojančių gyventojų radiacinę saugą, sukurtas
ir tvarkomas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras,
veiklos su šaltiniais autorizacijos bei valstybės radiacinės saugos priežiūros sistema, parengta ir
dalyvauta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės radiacinės saugos programą ir nuo
2013 m. RSC pradėjo veikti biologinės dozimetrijos laboratorija.
RSC taip pat įgyvendino PHARE projektus „Radiacinė sauga“ ir „Pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms stiprinimas Lietuvoje“, Tarptautinės atominės energijos
agentūros (TATENA) nacionalinį techninio bendradarbiavimo projektą „Ilgalaikis pacientų
ekspozicijų ir apšvitos dozių registravimas diagnostinių ir intervencinių procedūrų metu“ bei
drauge su Nyderlandų specialistais – MATRA‘os programą „Paslaugų, svarbių radiacinei saugai medicinoje, gerinimas“.
Per šiuos 20 metų RSC taip pat aktyviai bendradarbiavo su Švedijos, Suomijos, Danijos, JAV,
Belgijos, Nyderlandų ir kitų valstybių radiacinės saugos institucijomis, kartu įgyvendinti įvairūs
dvišaliai projektai. Visus šiuos metus RSC glaudžiai bendradarbiavo su Latvijos ir Estijos radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis.
Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas, radiacinės saugos mokymo ir švietimo sistemos bei Lietuvos branduolinės ir radia
cinės saugos reguliavimo infrastruktūros efektyvumą teigiamai įvertino TATENA‘os ekspertai.
Galime didžiuotis, kad kasmet į RSC atvyksta kitų šalių atstovai pasisemti patirties įgyvendinant gyventojų radiacinės saugos priemones. RSC kartu su Centrine projektų valdymo agentūra
(CPVA) sėkmingai įgyvendino Dvynių projektą „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas
ir techninės paramos organizacijų vystymas Azerbaidžane“.
Padedant kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms daug nuveikta mažinant darbuotojų,
pacientų ir kitų gyventojų grupių apšvitą, perspėjant ir pasirengiant reaguoti į galimas radiologines bei branduolines avarijas, organizuojant gyventojų mokymą radiacinės saugos klausimais.
Ateityje laukia daug naujų iššūkių ir darbų, kurie bus aptarti šios konferencijos metu.
Linkiu įdomios konferencijos ir aktyvių diskusijų!

Radiacinės saugos centro
direktorius
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VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA
IR JOS POKYČIAI PER 20 METŲ
D. Šerėnaitė, V. Statkus, R. Stasiūnaitienė
Radiacinės saugos centras
El. paštas dovile.serenaite@rsc.lt
Nuo valstybinės radiacinės saugos priežiūros sistemos sukūrimo iki šių dienų daug kas pasikeitė, tačiau valstybinės radiacinės saugos priežiūros (toliau – valstybinė priežiūra) tikslas išlieka
tas pats – apsaugoti Lietuvos žmonių sveikatą nuo galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Valstybinė priežiūra neturėtų būti suvokiama tik kaip ūkio subjektų inspekciniai patikrinimai. Šiandien valstybinė priežiūra apima kur kas daugiau – tai metodinės pagalbos ir konsultacijų ūkio subjektams teikimas, ūkio subjektų įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) fizinę saugą, reikalavimų
laikymosi priežiūra ir kontrolė, administracinės atsakomybės ir kitų poveikio priemonių ūkio
subjektams, kurie padarė pažeidimų, taikymas bei kitų priemonių, užtikrinančių tinkamą teisės
aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančių pažeidimų skaičių, įgyvendinimas. Atsižvelgiant į tai, valstybinė priežiūra apibūdinama
kaip nuolatinis procesas, leidžiantis periodiškai įvertinti, kaip ūkio subjektai, vykdantys veiklą su
šaltiniais, pasirengę užtikrinti gyventojų, pacientų ir darbuotojų radiacinę saugą.
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros pirmieji žingsniai. 1997 m. sausio 1 d. įkūrus Radia
cinės saugos centrą (RSC), patikrinimai buvo atliekami tik Ignalinos atominėje elektrinėje ir šiuo
metu uždarytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje, o kitus ūkio subjektus, vykdančius
veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (tuo metu jų buvo apie 800) prižiūrėjo Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio visuomenės sveikatos centrų radiacinės higienos skyrių specialistai.
1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Radiacinės saugos įstatymą valstybinę priežiūrą pavesta vykdyti RSC, todėl netrukus 1999 m. balandžio 19 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu valstybinės priežiūros funkcijos buvo perduotos RSC.
Įkūrus RSC su Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Visagino padaliniais, RSC pareigūnams pavesta atlikti patikrinimus medicinos, pramonės, mokslo ir kituose ūkio subjektuose,
kurie naudoja šaltinius, bei vietose, kur vykdomos veiklos metu yra tikimybė nustatyti paliktąjį
šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą (pvz., metalų laužo supirktuvėse, sendaikčių prekybos
vietose ir t. t.) (1 pav.).
Metams bėgant dalis RSC padalinių (Visagino ir Panevėžio) dėl įvairių priežasčių buvo lik
viduoti, o jų kuruojami ūkio subjektai perduoti kitiems RSC padaliniams, tad šiandien ūkio

1 pav. Atliekami patikrinimai medicinos ir pramonės objektuose, kurie naudoja šaltinius, bei vietose, kur
vykdomos veiklos metu yra tikimybė nustatyti paliktąjį šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą
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Radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius
Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros
ir kontrolės skyrius
Kauno radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius
Šiaulių radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrius

2 pav. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros teritorijų suskirstymas

subjektų valstybinę priežiūrą vykdo RSC Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus
(RSPKS), Kauno RSPKS, Klaipėdos RSPKS ir Šiaulių RSPKS pareigūnai (2 pav.).
Per 20 metų ūkio subjektų, vykdančių veiklą su šaltiniais, skaičius išaugo dvigubai: nuo 800 iki
1 650 (3 pav.). Patikrinimų skaičius sparčiausiai augo 1999–2001 m., kai RSC pradėjo ūkio subjektų
autorizacijos procesus. Norint juos sėkmingai užbaigti, buvo būtina atlikti kiekvieno ūkio subjekto inspekcinį patikrinimą. Autorizacijos bangai atslūgus, inspekciniai patikrinimai buvo atliekami
atsižvelgiant į ūkio subjekto turimo šaltinio pavojingumo kategoriją Valstybinės radiacinės saugos
priežiūros reglamente nustatytu patikrinimo dažniu (pavojingiausi šaltiniai tikrinami dažniau).
Didelę dalį inspekcinių patikrinimų sudarė ir iki šiol sudaro neplaniniai patikrinimai, kurie
atliekami ūkio subjektui įsigijus naują šaltinį ar pasikeitus kitoms licencijuojamos veiklos sąlygoms.
Šiuo metu valstybinę priežiūrą atlieka 15 pareigūnų pagal RSC direktoriaus įsakymu suteiktus
įgaliojimus.
Priežiūros sistemos plėtra. Kurdami valstybinės priežiūros sistemą RSC specialistai rėmėsi
Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir šalių, turinčių ilgametę patirtį, rekomendacijomis bei įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į tai, 2000 m. parengtas pirmasis Valstybinės radiacinės
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saugos priežiūros reglamentas, kuriuo nustatyti patikrinimų planavimo, jų atlikimo eigos, rezultatų
vertinimo ir kiti su valstybine priežiūra susiję reikalavimai.
Per 20 metų valstybinės priežiūros sistema nuolat keitėsi ir buvo tobulinama atsižvelgiant į
TATENA‘os rekomendacijas, Europos Komisijos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.
Siekiant užtikrinti veiklos kokybę, 2009 m. RSC bendromis visų darbuotojų ir vadovybės
pastangomis įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus ir apimanti visas RSC veiklos sritis, tarp jų ir valstybinę priežiūrą. Parengtos kokybės
vadybos sistemos procedūros ir instrukcijos padėjo išgryninti valstybinės priežiūros procesus,
padarė juos aiškesnius ir skaidresnius.
2009 m. Lietuvoje pradėjus vykdyti ūkio subjektų (fizinių ir juridinių asmenų) veiklos priežiūrą
atliekančių institucijų pertvarką, į ją aktyviai įsitraukė ir RSC. Šios pertvarkos esminis tikslas – pakeisti verslo ir jį prižiūrinčių institucijų darbo santykius, pirmiausia įsisąmoninant, kad priežiūra –
tai ne tik inspektavimas ir baudimas, bet ir konsultavimas, prevencinių veiksmų ir kitų tinkamą
reikalavimų laikymąsi užtikrinančių priemonių taikymas, todėl RSC drąsiai ėmėsi tobulinti ūkio
subjektų priežiūros sistemą, įgyvendindamas su pertvarka susijusių teisės aktų reikalavimus, rekomendacijas bei gaires, siekdamas, kad valstybinė priežiūra būtų atliekama kuo efektyviau, koordinuočiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Siekdamas pertvarkyti ūkio subjektų priežiūros sistemą RSC
įdiegė ir savo darbe taiko įvairias priežiūros ir kontrolės sistemos optimizavimo priemones:
• parengė ir patvirtino bei viešai interneto svetainėje paskelbė radiacinės saugos reikalavimų
vykdymo patikrinimo klausimynus ir aktus-klausimynus bei aktų formas;
• interneto svetainėje paskelbė ūkio subjektų klausimus ir atsakymus į juos (dažniausiai užduodami klausimai) bei šiems atsakymams suteikė viešai paskelbtos konsultacijos statusą;
• įdiegė rizikos vertinimu pagrįstą priežiūros sistemą – priežiūros dažnis ir mastas nustatomi
įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
fizinę saugą, reikalavimų anksčiau, ir kitas siekiant veiksmingos valstybinės priežiūros tikslų
reikšmingas aplinkybes;
• įdiegta „dviejų datų“ taisyklė, t. y. teisės aktai parengiami ir pateikiami ne vėliau kaip prieš tris
mėnesius iki jų įsigaliojimo dienos;
• vadovaujantis Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, pradėtas vertinti administracinės naštos verslui pokytis pinigine išraiška tais atvejais, kai rengiamuose teisės
aktų projektuose numatomi nauji, naikinami ar keičiami galiojantys informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams;
• įdiegti veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodikliai, padedantys vykdyti efektyvią ir rezultatyvią veiklą, efektyviai naudoti finansinius ir žmogiškuosius išteklius, nuolatos stebėti, matuoti ir vertinti veiklos rezultatus, laiku priimti teisingus valdymo sprendimus veiklai gerinti;
• 2013 m. prisijungta prie verslo priežiūrą atliekančių institucijų ir pasirašyta Deklaracija dėl
pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu RSC įsipareigojo pirmaisiais ūkio subjekto metais aktyviai teikti konsultacijas bei padėti laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas;
• siekiant įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, RSC pradėtos vykdyti ūkio subjektų apklausos;
• 2014 m. prisijungta prie jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyvių iniciatyvos
sukurti grįžtamojo ryšio iš patikrintų verslo subjektų modelį, kuris suteikia ūkio subjektams
galimybę greitai ir paprastai įvertinti vykusį veiklos patikrinimą, o tikrintojams – gauti grįžtamąjį ryšį iš verslo. Kas dvi savaites tikrintoms įmonėms siunčiamas kvietimas dalyvauti apklausoje ir atsakyti į klausimus apie įvykusį patikrinimą. Tai padeda tobulinti veiklos metodus
ir užtikrina efektyvesnę verslo priežiūrą.
Lietuvoje sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms RSC neliko nuošalyje ir 2008–
2009 m. parengė ir įgyvendino investicijų projektą „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
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šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro kūrimas ir diegimas Radiacinės saugos centre“. Projekto
metu RSC pagal registrams teisės aktuose nustatytus reikalavimus buvo išplėtotas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (Registras) bei sukurta ir
įdiegta Radiacinės saugos informacinė sistema (RSIS). RSIS – tai radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms valstybinės
priežiūros, profesinės apšvitos stebėsenos, radiologinių incidentų ir avarijų valdymo funkcijoms
atlikti reikalingos informacijos apdorojimo (duomenų ir dokumentų tvarkymo, skaičiavimo,
bendravimo nuotoliniu būdu ir t. t.) sistema, kuria taip pat apdorojami duomenys, gauti iš kitų
informacinių sistemų. RSIS glaudžiai susijusi su Registru, nes savo funkcijoms vykdyti naudoja
Registro duomenis.
RSIS registruojami patikrinimų, ūkio subjektuose nustatytų pažeidimų, administracinių
poveikio priemonių, radiologinių avarijų, incidentų ir kt. valstybinei priežiūrai reikalingi duomenys. RSIS tapo neatsiejama RSC darbuotojų darbo proceso dalimi, leidžiančia vykdyti savo
funkcijas greičiau, sklandžiau ir efektyviau.
Administracinės atsakomybės ir kitų poveikio priemonių taikymas. Patikrinimų metu
nustačius, kad nevykdomi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimai, taikomos administracinio poveikio priemonės:
piniginė bauda, darbo su šaltiniu sustabdymas, veiklą su šaltiniais įteisinančio dokumento galiojimo sustabdymas ar galiojimo panaikinimas.
Pastaraisiais metais RSC pareigūnai labai daug dėmesio skyrė ūkio subjektų konsultacijoms,
teikė metodinę pagalbą, parengė ir išleido ne vieną informacinį leidinį, nuolatos pildė viešųjų
konsultacijų skiltį, vedė mokomuosius seminarus. Be to, RSC pareigūnai visada informuoja ūkio
subjektus apie planuojamus patikrinimus iš anksto, RSC interneto svetainėje skelbia planuojamų
patikrinimų planus. Džiugu, kad įdėtos pastangos nenuėjo veltui, nes stebima pažeidimų ūkio
subjektuose mažėjimo tendencija.
Ateities planai stiprinant valstybinę priežiūrą. RSC visada atviras naujoms idėjoms ir technologinėms naujovėms, todėl siekdamas stiprinti valstybinę priežiūrą glaudžiai bendradarbiauja
su TATENA, kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei nacionalinėmis institucijomis, dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, kurių tikslas – stiprinti valstybinę priežiūrą,
įvairiapusiškai keliant RSC specialistų kompetencijas bei gerinant techninę bazę.
Artimiausiuose RSC planuose numatyta įdiegti naują tik valstybinei priežiūrai skirtą standartą ISO/IEC 17020:2012, kuris leistų dar labiau pagerinti valstybinės priežiūros kokybę. Planuojama, kad standartas bus visiškai įdiegtas 2018 m.
Be to, RSC dalyvauja 2 Ūkio ministerijos kuruojamuose projektuose, kurių metu tikimasi
sustiprinti RSC ūkio subjektų rizikos vertinimo kompetencijas, aprūpinti RSC pareigūnus mobilia
IT technika, integruoti RSIS su naujai kuriama Priežiūros atliekančių institucijų informacine sistema. Projektus baigti planuojama 2017 ir 2019 m.
2016 m. RSC, siekdamas pagerinti savo teikiamų konsultacijų kokybę bei konsultacijas teikiančių specialistų kompetenciją, kartu su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru inicijavo
projektą „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir
gyventojams gerinimas“. Planuojama projektą baigti 2018 m.
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VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS
D. Nikitina, A. Jakutytė
Radiacinės saugos centras
El. paštas diana.nikitina@rsc.lt
Viena pagrindinių nacionalinės radiacinės saugos infrastruktūros sudedamųjų dalių yra Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras).
Duomenys apie šalyje naudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltiniai) pradėti kaupti dar sovietiniais laikais. Jie buvo kaupiami darbiniuose tuometinių radiacinės
saugos specialistų užrašuose ir tik nuo 1993 m. ši informacija pradėta tvarkyti duomenų bazėje
elektroniniu būdu.
Nuo 1991 m. darbuotojams, dirbantiems su šaltiniais, pradėjus vykdyti individualią dozimetrinę
stebėseną, pradėta kaupti profesinės apšvitos duomenų bazė. Ši duomenų bazė nuo 1994 m. papildoma Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų apšvitos dozėmis, kurias jie gavo per visą elektrinės
eksploatacijos laikotarpį (nuo 1984 m.). Registruojamų, kaupiamų ir sisteminamų duomenų bazė Registro statusą įgijo 1999 m., Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 651
„Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo
nuostatų patvirtinimo“ įsteigus Registrą ir patvirtinus jo nuostatus. Registrą sudaro dvi dalys – duomenys apie šaltinius ir duomenys apie darbuotojus, dirbančius su šaltiniais (toliau – darbuotojai), bei
jų patirtas išorinės ir vidinės apšvitos dozes. Duomenų apie šaltinius dalyje kaupiama informacija apie
įvežtus, išvežtus, saugomus ir naudojamus atviruosius, uždaruosius šaltinius, rentgeno spinduliuotės
generatorius, greitintuvus bei grąžintus gamintojui ar atiduotus ilgalaikiam saugojimui kaip radioaktyviosios atliekos panaudotus uždaruosius šaltinius, nurašytus rentgeno aparatus, greitintuvus, dehermetizuotus rentgeno vamzdžius. Ši informacija suteikia galimybę sekti visų šaltinių judėjimą šalyje
nuo jų įsigijimo iki grąžinimo gamintojui ar atidavimo ilgalaikiam saugojimui. Kita Registre kaupiamų duomenų dalis – darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozės. Nuolatinis profesinės apšvitos stebėjimas ir dozių vertinimas leidžia nustatyti darbuotojų apšvitos kelius ir rasti būdus, kaip tą apšvitą
mažinti. Duomenys apie šaltinius ir darbuotojus teikiami Registrui Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro nustatyta tvarka, kuri reglamentuoja duomenų teikimo formas, terminus ir būdus.
Registro duomenimis, 2016 m. Lietuvoje buvo apie 14,9 tūkst. šaltinių ir beveik 8,4 tūkst.
darbuotojų. Šaltinių ir darbuotojų pasiskirstymas pagal pagrindines veiklos sritis pavaizduotas
1 pav. 2008–2009 m. Radiacinės saugos centras (toliau – RSC), įgyvendindamas investicijų projektą „Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro kūrimas
ir diegimas Radiacinės saugos centre“, sukūrė šiuolaikišką Registro informacinę sistemą. Taip pat
buvo įdiegti du prieigos prie Registro lygiai:
• vidinė prieiga, suteikianti teisę tvarkyti Registro duomenis, juos administruoti, atlikti klasifikatorių tvarkymą bei duomenų pasikeitimą su kitais registrais ir kitomis informacinėmis sistemomis.
Vidinė prieiga suteikiama tik RSC valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurių pareigybių aprašymuose numatytoms funkcijoms vykdyti reikalinga prieiga prie
Registro duomenų bazės. Vidinė prieiga suteikiama vadovaujantis RSC direktoriaus įsakymu;
• išorinė prieiga, suteikianti galimybę internetu teikti Registrui nustatytų formų elektroninius
pranešimus apie šaltinius ir darbuotojus. Išorinė prieiga suteikiama Registro duomenų teikėjams, pasirašiusiems su RSC Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir
darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro
išoriniu portalu, sutartį.
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Kiekvienais metais RSC daug dėmesio skiria Registro plėtrai, tobulinimui, sąveikai su kitais
valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis. Registro veiklai ir kaupiamų duomenų tikslumui užtikrinti 2010 m. įgyvendinta sąveika su Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registru,
2011 m. – su Lietuvos Respublikos gyventojų registru, 2013 m. – su Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkomomis informacinėmis sistemomis, 2016 m. buvo pradėta ir 2017 m. sėkmingai įgyvendinta integracija su VĮ Registrų centro
tvarkoma Licencijų informacine sistema.
2015 m. Registro statistinius profesinės apšvitos duomenis pradėta teikti ESOREX platformai.
ESOREX platforma skirta Europos Sąjungos (ES) šalių narių darbuotojų apšvitos duomenims
teikti, kaupti ir palyginti tarp ES šalių.
Įgyvendinant 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyvos 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi
pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, nuostatas dėl darbuotų apšvitos, 2016 m. Registro išorinio portalo funkcijos
buvo praplėstos taip, kad Registro išorinio portalo naudotojai galėtų matyti darbuotojų metinę apšvitą, patirtą ne tik esamoje darbovietėje, bet ir suminę apšvitą iš visų darboviečių bei metines akių
ir galūnių lygiavertes dozes. Tikslūs duomenys apie šalyje naudojamus šaltinius, nuolatinė darbuotojų apšvitos dozių stebėsena ir vertinimas leidžia užtikrinti gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą.
RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
Duomenis apie šaltinius, darbuotojus, pasikeitusias veiklos sąlygas ir kitą aktualią informaciją galima
teikti RSC elektronine forma bei prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo
„Elektroniniai valdžios vartai“. Nuo 2010 m. birželio 1 d. licencijų verstis su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais turėtojai duomenis Registrui gali teikti ne tik popierine forma, bet ir elektroniniu būdu – nnaudodamiesi Registro išoriniu portalu adresu www.rscregistras.lt. Taip pat prisijungus prie Registro išorinio
portalo galima rasti bendrą informaciją apie licencijos turėtoją, darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, visus
turimus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, Radiacinės saugos centro pareigūnų atliktus inspekcinius
patikrinimus bei nustatytus trūkumus ir terminus jiems ištaisyti, veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais išduotas licencijas, radioaktyviųjų medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimus. Registro
išorinio portalo paslaugos suteikiamos pasirašius Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutartį. Išorinio portalo paslaugos suteikiamos nemokamai.
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VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIAIS LICENCIJAVIMAS
V. Paulavičius, J. Augulis, G. Balčytis, R. Stasiūnaitienė
Radiacinės saugos centras
El. paštas vidmantas.paulavicius@rsc.lt
Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) licencijavimas – svarbi
Radiacinės saugos centro (RSC), kaip radiacinę saugą reguliuojančios institucijos, funkcija.
1999 m. priimtame Radiacinės saugos įstatyme nurodoma: „Be Radiacinės saugos centro išduotos licencijos gaminti, naudoti, prekiauti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti,
vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius bei tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti,
perdirbti, transportuoti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas draudžiama.“
Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Veiklos su jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais licencijavimo nuostatus, kuriais remiantis ir buvo pradėtos išduoti veik
los su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos.
Lietuvoje veiklos su šaltiniais įteisinimas vyko ir anksčiau, t. y. dar prieš patvirtinant licencijavimo nuostatus. Pareiškėjams buvo išduodami vadinamieji higienos pasai-leidimai. Kadangi
higienos pasai-leidimai turėjo savo galiojimo terminą, jų turėtojai paraiškas licencijai gauti turėjo
pateikti iki higienos pasų-leidimų galiojimo termino pabaigos. Taip palaipsniui buvo pereinama
prie veiklos su šaltiniais licencijavimo.
Iš pradžių licencijos buvo išduodamos 5 metų laikotarpiui su vėlesniu jų perregistravimu,
prieš tai įvertinus, kaip licencijų turėtojai vykdo radiacinės saugos reikalavimus.
Įvertinus ketverių metų licencijavimo patirtį 2004 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos naujosios Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
licencijavimo taisyklės (toliau – licencijavimo taisyklės).
Naujosiose licencijavimo taisyklėse nustatyta, kad licencijos išduodamos neterminuotai, taigi
panaikintas licencijų perregistravimas. Atsirado nauja veiklos su šaltiniais įteisinimo rūšis – laikinieji leidimai. Jie išduodami Europos Sąjungos šalyse narėse įregistruotiems ūkio subjektams,
kurie planuoja laikinai vykdyti veiklą su šaltiniais Lietuvoje ir tenkina reikalavimus, nurodytus
licencijavimo taisyklėse.
Siekdamas pareiškėjams palengvinti atitinkamų dokumentų licencijai ar laikinajam leidimui gauti
parengimą bei išaiškinti pagrindinius reikalavimus, RSC direktorius 2004 m. birželio 17 d. įsakymu
patvirtino Paraiškos išduoti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją pildymo, dokumentų licencijai gauti rengimo ir licencijos priedui papildyti rengimo tvarkos aprašą, kuris vėliau
buvo kelis kartus papildytas ir koreguotas, atsižvelgiant į pakitusius teisės aktų reikalavimus.
2016 m. RSC parengė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo nutarimu patvirtino naujos redakcijos licencijavimo taisykles. Jose atsispindėjo Radiacinės saugos įstatyme įtvirtinta nuostata,
kad licencijos turėtojais gali būti ne tik juridiniai, bet ir fiziniai asmenys. Taip pat buvo įteisinta
nauja licencijų ir laikinųjų leidimų rūšis – licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją. Bene kardinaliausias pasikeitimas,
įteisintas naujos redakcijos licencijavimo taisyklėse ir sukėlęs nemažai licencijų turėtojų emocijų, –
nuostata, kad RSC išduodami licencija ar laikinasis leidimas laikomi išduotais arba patikslintais,
licencijų ar laikinųjų leidimų priedai laikomi pakeistais, licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas
sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas, kai padaromi atitinkami įrašai RSC tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų
apšvitos registre. Kitais žodžiais tariant, buvo atsisakyta popierinių licencijų ir laikinųjų leidimų.
Dėl šios naujovės nebeliko ir licencijų ar laikinųjų leidimų dublikatų išdavimo procedūros.
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Licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimo metu RSC specialistai įvertina, ar pareiškėjas gauti
licenciją ar laikinąjį leidimą yra pasirengęs būsimos veiklos su šaltiniais metu užtikrinti darbuotojų ir gyventojų radiacinę saugą, šaltinių fizinę saugą bei užkirsti kelią aplinkos taršai radioak
tyviosiomis medžiagomis. Todėl RSC specialistai atidžiai įvertina pareiškėjo pateiktą paraišką
išduoti veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį
leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir atlieka patikrinimą, kaip
pareiškėjas vykdo radiacinės saugos reikalavimus. Įvertinus patikrinimo rezultatus priimamas
sprendimas dėl licencijos ar laikinojo leidimo išdavimo. 1 ir 2 pav. pateikti duomenys apie 1999–
2016 m. išduotas licencijas bei išduotų licencijų pasiskirstymą pagal veiklos sritis.
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Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą kiekvienais metais į RSC kreipiasi užsienio šalių narių ūkio
subjektai, prašydami įteisinti jų laikinai Lietuvos Respublikoje teikiamas paslaugas su šaltiniais,
ir kartu su prašymu pateikia licencijavimo taisyklėse numatytus papildomus dokumentus. 4 pav.
pavaizduota 2004– 2016 m. laikotarpiu išduotų laikinųjų leidimų dinamika.
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Veiklos su šaltiniais įteisinimo dokumentus vertinantiems RSC specialistams kildavo ir kyla
vis naujų iššūkių, kadangi Lietuvoje pradėtos diegti naujos veiklos su šaltiniais technologijos,
kurios reikalauja naujų RSC specialistų žinių, kartu tai suteikia ir naujos patirties. Paminėtinas
spartus kompiuterinės tomografijos technologijos diegimas ne tik medicininėje diagnostikoje,
bet ir odontologinėje praktikoje bei įvairiose nemedicininėse srityse. PET-CT (pozitronų emisijos kompiuterinė tomografija) leido pasiekti efektyvių diagnostinių rezultatų, susiejant branduolinės medicinos priemones su kompiuterinės tomografijos galimybėmis. Tačiau prieš leidžiant
diegti paminėtas naujoves reikėjo visapusiškai įvertinti visus radiacinės saugos aspektus, numatyti galimas problemas ir siūlyti pareiškėjams, kaip jas spręsti.
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Taigi galima drąsiai teigti, kad licencijavimas, kaip veiklos su šaltiniais įteisinimo priemonė,
padeda efektyviai siekti pagrindinio RSC tikslo – apsaugoti Lietuvos gyventojus ir aplinką nuo
žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
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DARBUOTOJŲ AKIES LĘŠIUKO GAUTOS
LYGIAVERTĖS DOZĖS ĮVERTINIMAS INTERVENCINĖS
RADIOLOGIJOS PROCEDŪRŲ METU
A. Urbonienė, E. Sadzevičienė
Radiacinės saugos centras
El. paštas ausra.urboniene@rsc.lt
Įvadas. Ilgalaikiai profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad intervencinės radiologijos procedūrų metu darbuotojai dėl darbo specifikos patiria didesnes išorinės apšvitos dozes, lyginant su kitų sričių medicinos darbuotojais. Pastaruoju metu tobulėjant intervencinės radiologijos įrangai atliekama vis daugiau sudėtingesnių ir įvairesnių intervencinių procedūrų. Daugėjant
atliekamų intervencinės radiologijos procedūrų įvairiose medicinos srityse, kartu didėja ir šios
srities darbuotojų – kardiologų, angiochirurgų, onkologų, neurochirurgų, urologų, gastroenterologų ir kitų gydytojų, atliekančių intervencinės radiologijos procedūras, taip pat anesteziologų,
operacinės slaugytojų ar radiologijos technologų, dalyvaujančių šiose procedūrose, – patiriama išorinė apšvita. Šios srities darbuotojai turi didesnę riziką patirti neigiamą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį ir susirgti jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltomis ligomis. Akies
audinį paveikus jonizuojančiąja spinduliuote vystosi katarakta. Katarakta – akies lęšiuko drumstis. Gali praeiti daug metų ar net dešimtmečių, kol pasireikš jonizuojančiosios spinduliuotės paskatintų akies lęšiuko pakitimų.
2011 m. Tarptautinė radiologinės saugos komisija (toliau – ICRP), remdamasi atliktais
tarptautiniais epidemiologiniais tyrimais, kurių metu nustatyta, kad akies lęšiukas yra gerokai
jautresnis jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui nei anksčiau buvo manoma, paskelbė, jog
slenkstinė sugertoji dozė akies lęšiuko pažeidimams išsivystyti yra 0,5 Gy ir rekomendavo akies
lęšiuko ribinę lygiavertę dozę sumažinti iki 20 mSv.
Vadovaujantis ICRP rekomendacijomis, Europos Tarybos direktyva ir TATENA‘os standartais patvirtintas Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“
pakeitimo projektas ir nuo 2015 m. įsigaliojo 20 mSv akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė. Dėl
nustatytos griežtesnės akies lęšiuko ribinės lygiavertės dozės ir siekiant kuo tiksliau įvertinti darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jų aplinkoje, akių patiriamą
apšvitą buvo papildytos Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklės (toliau –
Taisyklės) ir parengtos bei patvirtintos Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės (toliau – Rekomendacijos).
Vadovaujantis Taisyklėmis darbuotojų akių apšvitos stebėsena turi būti atliekama, kai akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė yra ar gali būti didesnė už 5 mSv. Akių patiriama apšvita gali būti
matuojama viso kūno dozimetru, nešiojamu virš individualiųjų saugos priemonių kaklo srityje,
arba akių dozimetru, nešiojamu prie akies, patiriančios didžiausią apšvitą. Jei įvertinta akies lęšiuko
metinė lygiavertė dozė yra ar gali būti didesnė už 15 mSv, akių išorinės apšvitos stebėsena turi būti
atliekama matuojant individualiosios dozės ekvivalentą akių dozimetru, nešiojamu prie akies.
Dažniausiai akių dozimetras yra nešiojamas virš akių apsauginės priemonės. Norint įvertinti, kokią apšvitą gavo akis, būtina žinoti apsauginės priemonės apsaugos koeficientą. Praktikoje
naudojami įvairių modelių, formų, dydžių ir švino ekvivalentų apsauginiai akiniai, kurių apsaugos efektyvumas gali skirtis keletą kartų. Švinuotų akinių apsaugos efektyvumas priklauso
nuo akinių lęšio švino ekvivalento ir lęšio ploto. Taip pat akinių apsaugos efektyvumas smarkiai
pagerėja, jei akiniai turi šoninę švinuotą apsaugą.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Rengiant Rekomendacijas 2015–2016 m. iš 11 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) buvo surinkta informacija apie darbuotojų intervencinės
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radiologijos procedūrų metu naudojamas akių apsaugines priemones. Apklausos formose buvo
prašoma pateikti naudojamų apsauginių priemonių charakteristikas. Atlikus surinktos informacijos analizę ir remiantis tarptautiniais standartais, TATENA‘os ir EURADOS rekomendacijomis
bei kitų šalių atliktais tyrimais buvo parengtos Rekomendacijos. Vadovaudamosi šiomis Rekomendacijomis ASPĮ įvertino savo darbuotojų akių apšvitos dozes ir pateikė jas registruoti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre.
Pagal Rekomendacijas ASPĮ akies lęšiuko lygiavertei dozei apskaičiuoti naudojo viso kūno
dozimetru, nešiotu virš apsauginės priemonės kaklo srityje, arba akių dozimetru, nešiotu prie
akių, išmatuotus individualiosios dozės ekvivalentus, atitinkamai Hp(10) arba Hp(3). Jei darbuotojas tuo pačiu metu nešiojo ir akių dozimetrą, ir viso kūno dozimetrą, akių lęšiuko lygiavertė
dozė buvo apskaičiuojama pagal akių dozimetru išmatuotą individualiosios dozės ekvivalentą.
Jei darbuotojas nuolat nešiojo apsauginius švinuotus akinius, akies lęšiuko gauta lygiavertė dozė
buvo skaičiuojama naudojant skirtingus švinuotų akinių apsaugos koeficientus, kurie nurodyti
parengtose Rekomendacijose. Jei darbuotojas apsauginių švinuotų akinių nenaudojo, akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo prilyginta išmatuotam individualiosios dozės ekvivalentui.
Rezultatai ir jų aptarimas. 2015–2016 m. surinkta informacija parodė, kad ASPĮ darbuotojų
naudojamų akinių švino ekvivalentas yra nuo 0,07 iki 0,8 mm Ph, akinių lęšio plotas – nuo 12 iki
52 cm2 ir apie pusė naudojamų akinių yra su šonine švinuota apsauga. 2016 m. gautą informaciją
palyginus su 2015 m. duomenimis galima teigti, kad 2016 m. darbuotojų, nešiojančių apsauginius švinuotus akinius, padaugėjo apie 26 proc. (1 pav.).
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1 pav. Intervencinės radiologijos darbuotojų, nešiojančių apsauginius švinuotus akinius su šonine švinuota
apsauga ir be šoninės švinuotos apsaugos, skaičiaus pokytis 2015–2016 m.

11 ASPĮ, kuriose atliekamos intervencinės radiologijos procedūros, pateikė 72 intervencinės
radiologijos gydytojų ir 23 operacinės slaugytojų bei radiologijos technologų įvertintas 2016 m.
metines akių lygiavertes dozes. Vidutinė intervencinės radiologijos gydytojo akies lęšiuko lygiavertė dozė buvo 4,6 mSv, didžiausia – 18,5 mSv, šią dozę gavo gydytojas gastroenterologas, atliekantis intervencinės radiologijos procedūras. Operacinės slaugytojų ir radiologijos technologų
vidutinė akies lęšiuko gauta lygiavertė dozė buvo 1,3 mSv, didžiausia – 8,1 mSv. Šią dozę gavo
radiologijos technologas, dalyvaujantis atliekant intervencinės radiologijos procedūras. Dviejų
intervencinės radiologijos gydytojų akys gavo lygiavertes dozes, didesnes už 15 mSv. Vadovaujantis Taisyklėmis darbuotojų, kurių įvertinta akies lęšiuko metinė lygiavertė dozė yra didesnė
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už 15 mSv, išorinę akių apšvitą privaloma matuoti akių lygyje nešiojamais dozimetrais, todėl
šiems darbuotojams nurodyta akių apšvitą matuoti akių dozimetrais. Intervencinės radiologijos
darbuotojų akies lęšiuko gautų metinių lygiaverčių dozių pasiskirstymas pagal dozių intervalus
pateiktas 2 pav.
Išvados. Surinkta ir išanalizuota informacija rodo, kad remiantis Rekomendacijomis įvertintos intervencinės radiologijos darbuotojų akies lęšiuko 2016 m. gautos metinės lygiavertės
dozės neviršijo nustatytos ribinės dozės (20 mSv). Sparčiai plečiantis intervencinės radiologijos
sričiai ir tobulėjant šios srities įrangai tikimasi, kad tobulės ir radiacinės saugos priemonės, skirtos darbuotojų akių apšvitai mažinti. O parengtos Rekomendacijos padės kaip įmanoma tiksliau
įvertinti darbuotojų akių apšvitą.
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2 pav. Intervencinės radiologijos darbuotojų akies lęšiuko metinės
lygiavertės dozės pasiskirstymas pagal dozių intervalus (2016 m. rezultatai)

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
Vienas svarbiausių radiacinės saugos sistemos elementų, padedančių nustatyti, ar reikia imtis radiacinės
saugos priemonių ir įvertinti jų efektyvumą, yra įvairių veiksnių, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote,
tyrimai ir bandymai, kurie yra sudėtinė jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vertinimo ir ekspertizės
dalis. RSC sukurta ir akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025:2005 tyrimų ir bandymų sistema, atitinkanti Lietuvos poreikius. Šiuo metu RSC galima atlikti individualiųjų dozių ekvivalentų Hp(10),
Hp(0,07), Hp(3) radionuklidų aktyvumo žmogaus kūne viso kūno skaitikliu ir radiocheminiais metodais,
radionuklidų aktyvumo skydliaukėje tyrimus, nustatyti apšvitą citogenetiniais metodais.
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RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ VALDYMAS
I. Gatelytė, D. Šidiškienė
Radiacinės saugos centras
El. paštas ieva.gatelyte@rsc.lt
Nors branduolinės avarijos įvyksta retai, tačiau dėl padarytos žalos gyventojų sveikatai ir
aplinkai žmonės jas ilgai prisimena ir vertina kaip dideles katastrofas. Didžiausią pėdsaką žmonių atmintyje paliko 1986 m. įvykusi Černobylio atominės elektrinės avarija, kurios priežastys ir
pasekmės nagrinėjamos iki šiol. 2011 m. Japonijos Fukušimos prefektūroje įvykusi branduolinė
avarija parodė, kad tokios katastrofos gali įvykti ne tik dėl įrangos gedimo, žmonių padarytų
klaidų, bet ir dėl didelių stichinių gamtos nelaimių – žemės drebėjimo, cunamio.
Daug dažnesnės yra radiologinės avarijos, kurios įvyksta pažeidžiant darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai) technologijos procesus ar dėl kitų priežasčių.
Radiologinių avarijų įvyksta naudojant šaltinius medicinoje, pramonėje, žemės ūkyje ir moksle. Šaltiniai gali būti pamesti, pavogti ar kitaip netinkamai kontroliuojami. Radiologinės avarijos gali būti sukeltos ir piktavališkais tikslais panaudojant vadinamąją nešvarią bombą, kai prie
sprogstamųjų medžiagų pridedama radioaktyviųjų medžiagų. Galima ir labai reta radiologinė
avarija – aplinkos tarša radionuklidais nukritus Žemės palydovui, kuriame yra branduolinių medžiagų. Avarijų priežastimis taip pat gali būti prietaisų, aparatūros gedimas, šaltinio apvalkalo
mechaninis pažeidimas, gaisras šaltinio aplinkoje, transporto avarija vežant šaltinius.
Gyventojų apsaugos priemonės priklauso nuo to, ar radiologinės avarijos metu į aplinką pateko radioaktyviųjų medžiagų, ar yra galima išorinė ir vidinė radioaktyvioji tarša. Radiologinės
avarijos atveju išorinė apšvita patiriama būnant šaltinio ar radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje aplinkoje. Sunkiausiai atpažįstamos tos radiologinės avarijos, kai kontaktuojama su rastais ar pavogtais didelio aktyvumo šaltiniais, nes dažnai nukentėjusieji nežino, kad galėjo būti paveikti jonizuojančiosios spinduliuotės. Dažniau radiologinių avarijų pasitaiko dirbant su didelio
aktyvumo radiografijos bei pramoniniais apšvitinimo (sterilizacijos) įrenginiais, kai pažeidžiama
darbo su minėta įranga technologija.
Jeigu radioaktyviosios medžiagos užteršė aplinką, apsaugos priemonės (išskyrus jodo profilaktiką) yra tokios pat, kaip ir branduolinių avarijų atvejais.

1 pav. Mokomi Alytaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato ir
jam pavaldžių policijos komisariatų darbuotojai

Nors radiologinių avarijų poveikis aplinkai ir žmonėms nėra tokio masto kaip branduolinių
avarijų, o nukentėjusiųjų skaičius būna mažas, tačiau sukelti sveikatos pakenkimai gali būti labai
pavojingi, o neretai ir mirtini, todėl siekdamas išvengti tokių avarijų mūsų aplinkoje Radiacinės
saugos centras (RSC) skiria daug dėmesio šių avarijų prevencijai.
Tai ne tik tinkamos teisinės bazės kūrimas, reikalavimų laikymasis, tačiau ir intensyvus darbas
su įvairių sričių darbuotojais, ypač su tais, kurie pirmieji reaguotų į avarinę situaciją ir pirmieji
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vyktų į įvykio vietą. Per RSC veiklos dvidešimtmetį priešgaisrinių gelbėjimo ir policijos pajėgų,
greitosios medicinos pagalbos įstaigų darbuotojams organizuota daugybė mokymų, seminarų,
pratybų (1 pav.).
Šiuose renginiuose darbuotojai ir pareigūnai semiasi patirties ir atnaujina savo žinias apie
radiologinių avarijų valdymą. Sėkmingai bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis RSC ne
kartą organizavo ir dalyvavo valstybinio lygio pratybose („Civilinės saugos sistemos subjektų
veiksmų koordinavimas sprogus purvinajai bombai Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“, „Teroro akto, kurio metu naudotos radioaktyviosios medžiagos, pasekmių likvidavimas“, „Lietuvos
institucijų sąveika reaguojant į neteisėto radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį 2016“ (2 pav.)
ir kitose) bei tarptautinėse pratybose (ConvEx, EDREX, ECUREX bei kitose Europos Komisijos,
Šiaurės ir Baltijos šalių, NATO bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotose pratybose).

2 pav. Taktinių pratybų „Lietuvos institucijų sąveika reaguojant
į neteisėto radioaktyviųjų medžiagų gabenimo įvykį 2016“ akimirka

2012 m. Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimą reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas vertino TATENA‘os ekspertai, kurie misijos metu lankėsi valstybės, savivaldybės institucijose ir kitose įstaigose, susijusiose su avariniu planavimu, pasirengimu ir reagavimu valstybės, savivaldybės bei objekto lygmenimis. Ekspertai susipažino
su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės atominės energetikos saugos
inspekcijos, Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties, Ignalinos atominės elektrinės,
Visagino savivaldybės, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Visagino ligoninės, Lavoriškių pasienio kontrolės punkto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pasirengimu reaguoti radiologinių ir branduolinių avarijų atveju. Misijos ekspertai pažymėjo, kad Lietuva sukūrė
išsamią, skaidrią ir veiksmingą teisinę sistemą, garantuojančią tinkamą pasirengimą ir reagavimą į branduolines ir radiologines avarijas. Ekspertai pripažino, kad šioje sistemoje nustatytas ir tarp institucijų paskirstytas branduolinių bei radiologinių avarijų valdymas, o
valdymo ir pasekmių likvidavimo procese dalyvaujančios institucijos gerai supranta savo
funkcijas ir atsakomybę. Bendras visų valstybės ir savivaldybių institucijų pasirengimas
reaguoti į branduolines ir radiologines avarijas buvo įvertintas gerai.
RSC, vykdydamas radiologinių avarijų prevenciją, aktyviai bendradarbiauja su šalies
savivaldybėmis organizuodamas ar dalyvaudamas savivaldybių organizuojamose civilinės
saugos pratybose. Tokių pratybų tikslas – įvertinti atsakingųjų institucijų pasirengimą reaguoti įvykus radiologinei avarijai, todėl visuomet siekiama, kad pratybose pagal kompetenciją dalyvautų visų atsakingųjų institucijų atstovai. Pratyboms visada stengiamasi parinkti
kuo aktualesnį scenarijų, kuris būtų artimas realiai situacijai (pvz., radiologinės avarijos,
kilusios dėl transporto avarijos gabenant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį, valdymas
ir likvidavimas).
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RSC darbuotojai savo radiacinės saugos žiniomis dalijasi ir su kolegomis iš užsienio institucijų. Tarpininkaujant TATENA‘os atstovams, RSC kasmet priima bent kelis užsienio šalių
specialistus, kuriems pristatomas Lietuvos pasirengimas ir reagavimas branduolinių ar radiologinių avarijų atvejais. Itin sėkmingo bendradarbiavimo pavyzdys – 2013–2015 m. įgyvendintas Europos Sąjungos Dvynių projektas „Radiacinės saugos infrastruktūros stiprinimas ir
pagalbinių tarnybų vystymas Azerbaidžano Respublikoje“. Pagal vieną iš šio projekto įgyvendinimo etapų RSC ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai kartu su Azerbaidžano
Respublikos ekstremalių situacijų ministerijos bei Valstybinės branduolinės ir radiologinės
veiklos reguliavimo agentūros specialistais organizavo ir vedė stalo pratybas „Civilinės saugos
sistemos subjektų veiksmai sprogus „purvinai bombai“ Baku Tarptautiniame Gaidaro Alijevo
oro uoste“. Pratybų metu vertintas reagavimo valdymas ekstremalių situacijų atvejais, pasirengimas informuoti gyventojus ir teikti informaciją per visuomenės informavimo priemones,
atsakingųjų institucijų pasirengimas vykdyti veiksmus esant radioaktyviajam aplinkos užterštumui, vertinti gyventojų ir aplinkos radioaktyvųjį užterštumą radiologinės avarijos atveju bei
teikti medicininę pagalbą nukentėjusiesiems, patyrusiems jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitą ir (ar) taršą radioaktyviosiomis medžiagomis.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
RSC daug dėmesio skiria savo ir kitų institucijų specialistų, likviduojančių radiologinių ar branduolinių
avarijų padarinius, pasirengimui tinkamai ir nepažeidžiant radiacinės saugos reikalavimų vykdyti pavestas funkcijas, organizuoja teorinius ir praktinius mokymus, pratybas į radiologines ir branduolines avarijas
reaguojančių institucijų specialistams (medikams, policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams ir kt.), vyksta į susitikimus su gyventojais avarinės parengties klausimais, rengia gyventojams informacinius pranešimus. Tik bendromis pastangomis galima išvengti skaudžių
padarinių ir apsaugoti gyventojus bei aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, todėl
RSC primena, kad gyventojai, radę daiktą, pažymėtą įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu,
ar įtariantys, jog jų surasti ar turimi daiktai gali skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę, apie tai turi informuoti RSC arba skambinti Bendruoju pagalbos telefonu 112. Kilus klausimams dėl radiacinės saugos ar
pasirengimo galimai branduolinei ar radiologinei avarija, kaip elgtis tokių avarijų atveju, gali kreiptis į
artimiausią RSC skyrių:
•
•
•
•

RSC, Kalvarijų g. 153, Vilnius,
tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rsc@rsc.lt;
RSC Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Aušros g. 44, Kaunas,
tel. (8 37) 33 37 60 arba el. paštu kaunas@rsc.lt;
RSC Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Bijūnų g. 6, Klaipėda,
tel. (8 46) 38 33 08 arba el. paštu klaipeda@rsc.lt;
RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius, Vilniaus g. 229, Šiauliai,
tel. (8 41) 52 46 44 arba el. paštu siauliai@rsc.lt.
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CITOGENETINIŲ TYRIMŲ APŠVITOS VERTINIMUI
LABORATORIJOS ĮKŪRIMAS IR VEIKLA
K. Guogytė, O. Sevriukova
Radiacinės saugos centras
El. paštas kamile.guogyte@rsc.lt
Biologinė dozimetrija yra vienintelė priemonė, leidžianti tiesiogiai nustatyti sugertąją jonizuojančiosios spinduliuotės dozę žmogaus organizme branduolinių ir radiologinių avarijų atvejais, todėl, remiantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir įvertinus šios priemonės svarbą Lietuvos gyventojams, Radiacinės saugos centre (RSC) buvo įkurta citogenetinių tyrimų laboratorija.

1 pav. Citogenetinių tyrimų laboratorijos atidarymo ceremonija, vykusi 2013 m. lapkričio 5 d.

Biologinė dozimetrija – apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote nustatymas ir kiekybinis dozės įvertinimas naudojant biologinius žymenis. Dažniausiai šios dozimetrijos tikslams taikomi
citogenetiniai metodai, kuriais nustatoma žmogaus chromosomoms padaryta žala. Didėjant jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozei, proporcingai didėja chromosomų pažaidų kiekis
kartu su onkologinių ligų išsivystymo tikimybe.
Citogenetinių metodų taikymas suteikia galimybę medicinos specialistams nustatyti ūmaus
radiacinio sindromo sunkumo fazę, prognozuoti eigą ir įvertinti galimų ilgalaikių pasekmių tikimybę, taip pat palengvina pagalbos pirmumo nukentėjusiesiems nustatymą ir sprendimus suteikiant gydymą po branduolinės ar radiologinės avarijos, teroristinių išpuolių ar tyčinių veiksmų,
susijusių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių panaudojimu. Siekiant užtikrinti darbuotojų
ir pacientų radiacinę saugą, šiais metodais galima patikrinti fizikinių dozimetrų rodmenis, taip
pat stebėti, kaip laikomasi darbo saugos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikalavimų.
Oficiali citogenetinių tyrimų laboratorijos atidarymo ceremonija vyko 2013 m. lapkričio 5 d.
Parengiamuosius įkūrimo darbus – laboratorinės įrangos, reagentų, literatūros įsigijimą ir darbuotojų apmokymą užsienio šalių laboratorijose – finansavo Sveikatos apsaugos ministerija ir Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pagal projektus „Biologinės dozimetrijos laboratorijos

2 pav. Dicentrinė chromosoma ir fragmentas žmogaus periferinio kraujo limfocito chromosomose
18

Konferencija „Lietuvos radiacinės saugos infrastruktūros 20-ies metų pasiekimai ir iššūkiai“, Vilnius, 2017

sukūrimas“ 2011 m. ir „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių vertinimui įkūrimas“ 2012–2013 m.
Remiantis TATENA‘os vadovo „Cytgenetic Dosimetry: Applications in Preparedness for and
Response to Radiation Emergencies“ rekomendacijomis, Europos Sąjungos ir kitų šalių taikoma praktika bei atsižvelgiant į Lietuvos poreikius, biologinei dozimetrijai atlikti buvo parinkti
ir įdiegti du citogenetiniai metodai: dicentrinių chromosomų analizės metodas ir translokacijų
analizės metodas taikant fluorescencinę in situ hibridizaciją. Dicentrinių chromosomų analizė
šiuo metu yra pagrindinis taikomas citogenetinis metodas, padedantis nustatyti viso kūno ar
dalinę apšvitą nuo 0,1 Gy.
Atsižvelgiant į pasirinktus metodus įsigyta visa reikiama įranga ir reagentai žmogaus limfocitų kultūroms auginti, ląstelėms fiksuoti, preparatams dažyti, ląstelėms analizuoti mikroskopu.
Laboratorija įsigijo pažangiausios technologijos mikroskopą (Carl Zeiss, Axio Imager Z2) su automatine ląstelių skenavimo sistema bei specializuotu programų paketu (Metafer 4.00), kurie
palengvina ir pagreitina ląstelių analizę ir chromosomų pažaidų identifikavimą.
Laboratorijos darbuotojai daug praktiškai mokėsi ir įgijo žinių bei patirties dirbdami su
naujausia įranga pagal geriausią tarptautinę praktiką stažuočių užsienio šalyse metu. Stažuotės
vyko nacionaliniame mokslinių tyrimų centre „Demokritos“, Radioizotopų ir radiodiagnostikos produktų institute (Graikija), Leideno universiteto medicinos centre (Nyderlandai), Prancūzijos armijos biomedicininių tyrimų institute (Institut de Recherche Biomédicale de Armées)
ir Radiacinės ir branduolinės saugos institute (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Prancūzijoje, Federalinėje radiacinės saugos tarnyboje, Radiacinės saugos ir sveikatos departamente (Bundesamt für Strahlenschutz) Vokietijoje. Taip pat konsultuotasi su Vilniaus universiteto
Gamtos mokslų fakulteto ir VU ligoninės Santariškių klinikų genetikos centro citogenetikos specialistais, 2013 m. RSC lankėsi Prancūzijos radiacinės saugos ir branduolinio saugumo instituto
citogenetikos specialistas.
Užtikrinant RSC vykdomos veiklos kokybę parengtos ir į kokybės vadybos sistemą įtrauktos
9 darbo instrukcijos ir procedūros, gauti Lietuvos bioetikos komiteto, Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimai vykdyti veiklą.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija dėl kraujo mėginių paėmimo, taip pat sudaryta sutartis su medicininių atliekų išvežimo ir
šalinimo įmone, patvirtintos RSC atliekamų biologinės dozimetrijos tyrimų kainos. Apie galimybę atlikti citogenetinius tyrimus informuotos vietinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos bei
kaimyninės Latvijos, Estijos ir Suomijos valstybės.
Pradėjus dirbti biologinės dozimetrijos srityje tobulinama Lietuvos įstatymų bazė: RSC direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. Nr. V-53 įsakymas „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“ papildytas nuostata, nurodančia, kad „kai vieno matavimo metu
išmatuota darbuotojo viso kūno išorinės apšvitos dozė arba įvertinta išorinės apšvitos efektinė
dozė viršija 50 mSv, darbuotojo gautai apšvitai patvirtinti licencijos turėtojas privalo atlikti darbuotojo biologinės dozimetrijos tyrimus per 6 mėnesius nuo išmatuotos išorinės apšvitos dozės“.

3 pav. Žmogaus periferinio kraujo limfocitų fiksavimo procedūra atliekant biologinę dozimetriją
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RSC taikant citogenetinius tyrimus nuo 2012 m. vykdomas mokslinis TATENA‘os remiamas projektas „Galimybė optimizuoti pacientų dozes radioterapijoje, citogenetiniais metodais
identifikuojant jonizuojančiajai spinduliuotei jautrius pacientus“. Pasitelkiant kitų šalių citogenetinių tyrimų ekspertų patirtį, įgytą mokslinių stažuočių metu, buvo pasirinkti ir įdiegti du
tyrimų metodai: sustabdytos citokinezės mikrobranduolių ir G2 ląstelės ciklo fazės chromosomų trūkių analizės metodai. Darbo tikslas – koreliacijos tarp individualaus radiojautrumo,
nustatomo pagal chromosomų pažaidas periferinio kraujo limfocituose, ir pacientų, sergančių
onkologinėmis ligomis, normalaus audinio šalutinių reiškinių, pasireiškiančių taikant radio
terapiją, įvertinimas. Tam tikslui pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Klaipėdos universitetine ligonine dėl tiriamųjų asmenų parinkimo bei jų kraujo mėginių paėmimo ir su Nacionaliniu vėžio institutu dėl kraujo mėginių in vitro apšvitinimo jonizuojančiąja spinduliuote.
Gauti pirmieji rezultatai, tačiau jų nepakanka, kad galima būtų pateikti rekomendacijas dėl
spindulinio gydymo personalizavimo pagal radiojautrį. Todėl būtina tęsti tokio pobūdžio tyrimus ir gautus rezultatus ateityje analizuoti dėl galimybės pagal individualų onkologinėmis
ligomis sergančio paciento radiojautrumą optimizuoti ir individualizuoti gydymą jonizuojančiąja spinduliuote.
Vykdant citogenetikos tyrimais paremtus projektus, jų tikslai ir pasiekti rezultatai visuomenei
pristatomi mokslinėse bei apžvalginėse publikacijose, išspausdintose Lietuvos žurnale „Sveikatos mokslai“, tarptautiniuose žurnaluose „International Journal of Radiation Biology“, „Genome
Integrity“, taip pat pasiekti rezultatai pristatomi dalyvaujant tarptautinėse konferencijose užsienio šalyse, pvz.: „EPRBioDose 2013“ (Nyderlandai), „International Conference on Global Emergency Preparedness and Response 2015“ (Austrija), „ConRad 2015 (Conference on Radiation
Topics – Preparedness, Response, Protection and Research)“ (Vokietija) ir kt. Nuolatos rengiami
informaciniai pranešimai visuomenei skelbiami įvairiuose informaciniuose šaltiniuose: RSC ir
TATENA‘os interneto svetainėse, BNS spaudos centre, tinklalapyje www.lsveikata.lt, leidinyje
„Lietuvos sveikata“, apie naują sritį Lietuvoje buvo parengtas informacinis leidinys lietuvių ir
anglų kalbomis.
RSC aktyviai dalyvauja plečiant biologinės dozimetrijos sritį, todėl TATENA atkreipė tarptautinės visuomenės dėmesį į šį indėlį ir 2014 m. pripažino įgyvendintą TATENA‘os nacionalinį
techninio bendradarbiavimo projektą LIT 6005 „Nacionalinės biologinės dozimetrijos laboratorijos jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos citogenetinei analizei ir biologiniam dozių įvertinimui įkūrimas“ vienu sėkmingiausių Europos regiono projektų, o 2015 m. – geros praktikos
pavyzdžiu RSC iniciatyvą plėsti citogenetinių metodų taikymo sritį panaudojant juos onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gydymui optimizuoti.
Siekdamas palaikyti aukštą atliekamų tyrimų kokybę, RSC dalyvauja Europos regiono biologinės dozimetrijos tinklo (Realising the European Network of Biodosimetry, RENEB) veikloje
ir tokiu būdu prisideda prie pasaulinės pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms
sistemos stiprinimo: darbuotojai turi galimybę stažuotis kitų šalių laboratorijose, dalyvauja palyginamuosiuose tyrimuose ne tik biologinės dozimetrijos, bet ir mokslinių tyrimų srityje, vykdo
kokybės užtikrinimo programas.
Įkūrus citogenetinių tyrimų laboratoriją, nuolatos siekiama bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, įsitraukti į citogenetinių tyrimų tinklus, dalyvauti konferencijose naujų metodų tobulinimo ir pritaikymo galimybių temomis, taip pat ieškoti naujų metodų
pritaikymo galimybių. Stebima informacija apie naujai išleistus tarptautinius standartus ar jų
keitinius ir atitinkamai teikiamos rekomendacijos dėl galiojančių nacionalinių teisės aktų, taip
pat vidinių RSC dokumentų, siekiant vykdyti radiacinės saugos vertinimą panaudojant citogenetinius tyrimus pagal naujausias tarptautinio lygio nuostatas.
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RADONO PATALPOSE NULEMTOS GYVENTOJŲ
APŠVITOS IR VĖŽINIŲ SUSIRGIMŲ RIZIKOS
TYRIMAI LIETUVOJE
R. Kievinas
Radiacinės saugos centras
El. paštas remigijus.kievinas @rsc.lt
Radonas yra radioaktyviosios dujos, kurios kyla iš grunto ir kaupiasi uždarose erdvėse bei pastatuose. Didžiausią žmogaus apšvitos dalį lemia radono skilimo produktai, ypač polonis (214Po, 218Po),
švinas (214Pb) ir bismutas (214Bi), kurie, skirtingai nuo radono, yra kietosios medžiagos. Radono į
plaučius patenka kvėpuojant. Iškvepiant radonas iš kvėpavimo takų pasišalina, tačiau didelė jo skilimo produktų dalis nusėda kvėpavimo takuose. Skildami alfa dalelėmis, jie švitina kvėpavimo takų
epitelį, gali pažeisti ląsteles ir lemti vėžinius kvėpavimo takų, plaučių susirgimus bei ateinančių kartų genetinius pakitimus. Jeigu žmogus rūko patalpose, kuriose didelė radono koncentracija, rizika
susirgti plaučių vėžiu ne tik rūkančiajam, bet ir aplinkiniams yra 20 kartų didesnė.
Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio šalyse, gyventojas apie vieną trečiąją visos apšvitos patiria dėl
radono patalpose. Šių dienų naujausi epidemiologiniai tyrimai rodo, kad radono sukeltų vėžinių
plaučių susirgimų daugėja.
Vykdant Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintą Radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos bei vėžinių susirgimų rizikos tyrimų sudarant Lietuvos radono žemėlapį 2014–
2016 m. programą, radono patalpose tyrimai atlikti Jurbarko, Kalvarijos, Pagėgių, Šakių, Šilutės,
Tauragės ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose esančiuose 111-oje individualiųjų gyvenamųjų pastatų, 15-oje Vilniaus miesto mokymo ir ugdymo įstaigų, 21-ame Utenos ir Ukmergės
rajonų savivaldybių teritorijose esančiame gyvenamajame pastate. Pagal gyventojų prašymus atlikti tyrimai 16-oje gyvenamųjų pastatų, 1-oje darbo vietoje ir 1-oje mokymo įstaigoje.
Tirtuose pastatuose, išskyrus 2 gyvenamuosius pastatus Jurbarko ir Ukmergės rajonų savivaldybių teritorijose, radono patalpose tūrinis aktyvumas neviršijo Lietuvoje nustatytų leidžiamų
lygių. Pastatų, kuriuose nustatytas leidžiamus lygius viršijantis radono tūrinis aktyvumas, šeimininkai buvo informuoti apie radono keliamą riziką, jiems pasiūlyta įdiegti radono mažinimo
priemones – užsandarinti rūsio patalpas, kad radono nepatektų iš grunto.
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1 pav. Lietuvos radono žemėlapis
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Lietuvoje radono tūrinio aktyvumo vidutinė vertė patalpose nėra didelė, bet ji kasmet gali
lemti apie 180 žmonių mirčių nuo kvėpavimo takų ir plaučių vėžio. Atlikus sandarinimo darbus
pakartotiniais radono patalpose tyrimais nustatyta, kad radono tūrinis aktyvumas patalpose labai sumažėjo.
Vykdant programą atnaujintas Lietuvos radono žemėlapis (1 pav.), kuriame pavaizduotas
vidutinis radono tūrinis aktyvumas kiekvienos savivaldybės teritorijoje. Šis žemėlapis gali būti
naudojamas radono patalpose rizikai vertinti, planuojant naujų gyvenamųjų namų statybas.
2008–2016 m. radono patalpose tyrimų duomenys išsiųsti Europos Komisijos Jungtinių tyrimo
centro Aplinkos ir tvarkymo institutui, taigi jie matyti ir Europos radono žemėlapyje (2 pav.).
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2 pav. Europos radono žemėlapis

2014–2016 m. atlikus radono tūrinio aktyvumo tyrimus nustatyta didesnė nei anksčiau vidutinė radono tūrinio aktyvumo vertė. Tai lėmė tiek statistiškai patikimesni tyrimai, tiek pastaraisiais metais vykdoma pastatų renovacija, kurios metu keičiami langai, apšildoma pastato išorė,
tačiau daugeliu atvejų nekeičiama ventiliacijos sistema. Tyrimų rezultatai rodo, kad gyventojų
apšvita dėl radono patalpose kinta statybose naudojant naujausias technologijas. Išlieka tendencija, kad senos statybos gyvenamuosiuose pastatuose, pastatytuose iki 2000 m., yra didesnis radono patalpose tūrinis aktyvumas.
Atlikę radono patalpose tyrimus naujuose pastatuose galime pasidžiaugti, kad taikomos
šiuolaikinės technologijos efektyviai apsaugo gyventojus nuo radono apšvitos patalpose. Nors
programos vykdymo metu nustatyta, kad daugelyje naujai pastatytų gyvenamųjų pastatų buvo
laikytasi statybos techniniuose reglamentuose nurodytų reikalavimų dėl patalpų oro kokybės užtikrinimo, taip pat ir dėl radono, tačiau būtina gilinti architektūros, statybos inžinierių, visuomenės sveikatos specialistų žinias apie radono keliamą riziką.
Organizuotas susitikimas su statybos inžinieriais, ateityje planuojama rengti bendrus seminarus, susitikimus ar kitokio pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginius.
Tyrimais nustatyta radono tūrinio aktyvumo patalpose didėjimo tendencija, todėl Lietuvos
teritorijoje būtina vykdyti nuolatinę valstybės lygio radono sukeliamos apšvitos stebėseną, siekiant apsaugoti gyventojus nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos, tuo pačiu gerinti jų gyvenimo kokybę.
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RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ PAIEŠKA
R. Kievinas, V. Žukauskaitė
Radiacinės saugos centras
El. paštas remigijus.kievinas @rsc.lt
Radiacinės saugos centras (RSC), vykdydamas Radiacinės saugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir
radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pavestas funkcijas, atlieka paieškas teritorijose, kuriose galėtų būti paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, branduolinio
kuro ciklo medžiagų, branduolinių ir daliųjų medžiagų bei radionuklidais užterštų objektų.

1 pav. Paliktųjų šaltinių paieška atliekama Kretingos rajono savivaldybės Imbarės seniūnijoje esančiame
Reketės kaime, besiribojančiame su Plungės rajono Plokščių kaime buvusia sovietų karine raketų baze

Siekiant, kad gyventojai dėl paliktųjų radioaktyviųjų medžiagų nepatirtų jonizuojančiosios
spinduliuotės apšvitos, prevencinės priemonės vykdomos daugelyje pasaulio šalių. Siekdami apsaugoti gyventojus nuo galimos jonizuojančiosios spinduliuotės rizikos bei norėdami nustatyti
galimai užterštas teritorijas, 2013 m. RSC specialistai kreipėsi į visų Lietuvoje esančių 60 savivaldybių administracijas, prašydami nurodyti teritorijas, kuriose, jų turimais duomenimis ar įtarimu, būtų tikslinga atlikti pamirštų ar paliktų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškas.

2 pav. Drauge su Raseinių rajono savivaldybės specialistais paliktųjų šaltinių paieška
atliekama Raseinių rajono savivaldybės Šiluvos seniūnijos Bedančių kaime

Aštuonios savivaldybės (Kalvarijos, Kauno, Kretingos, Pagėgių, Panevėžio, Raseinių, Šilutės
ir Tauragės) informavo, kad jų teritorijose buvo įsikūrę sovietų armijos daliniai, apie kurių veiklą
mažai žinoma, tačiau tikėtina, kad šių dalinių veikloje buvo naudojami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Būtent šių savivaldybių nurodytose teritorijose 2014–2016 m. buvo atliktos
paieškos siekiant įvertinti, ar teritorijose nėra paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių
ir užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis.
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3 pav. Paliktųjų šaltinių paieška naudojant
RIIDEyE-X nešiojamuosius spektrometrus su GPS registravimo funkcija

4 pav. Kauno V forto teritorija ir joje skirtingomis spalvomis pavaizduoti
gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimų rezultatai

RSC specialistams ištyrus minėtas teritorijas, paliktųjų šaltinių ar radioaktyviojo užterštumo
nenustatyta. Paieškos darbuose dalyvavo ir šių savivaldybių atstovai (1 ir 2 pav.), kurie informuoti apie paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių atsiradimo problemą, jiems perduota
RSC šia tema išleistų leidinių, o atlikus tyrimus – pateiktos paieškų ataskaitos.
Teritorijos ir jose esantys pastatai tirti nepertraukiamu režimu jonizuojančiąją spinduliuotę
registruojančiais prietaisais, RSC darbuotojams su prietaisais lėtai judant vietove. Šaltinių paieškai (gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimams) naudoti RadEye PRD jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisai, RIIDEyE-X nešiojamasis spektrometras su GPS registravimo funkcija (3 pav.) (juo gama spinduliuotės lygiavertės dozės galios tyrimų rezultatus galima
pavaizduoti žemėlapyje skirtingomis spalvomis) bei kiti nešiojamieji prietaisai (4 pav.).
RSC įsigijo mobilią jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo sistemą (5 pav.), leidžiančią atlikti radiologinius matavimus judant automobiliu ar kita transporto priemone ir duomenis pavaizduojant grafiškai žemėlapyje. Ši įranga bus naudojama ir ateityje ieškant radioaktyviosiomis
medžiagomis užterštų teritorijų.

5 pav. Mobili jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo sistema, sumontuota automobilyje
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MEDIENOS KURO IR PELENŲ RADIACINĖS SAUGOS
PROBLEMA, TYRIMAI IR TEISINIS REGULIAVIMAS
A. Ivanauskas, L. Pilkytė
Radiacinės saugos centras
El. paštas laima.pilkyte@rsc.lt
Lietuvoje atnaujinant šilumą tiekiančias katilines pereinama prie biokuro naudojimo. Kurui
naudojamos vietinės medienos žaliavos (skiedros, drožlės, pjuvenos) ir iš jų pagaminamos granulės bei pjuvenų briketai. Kurui, dažniausiai privatiems namams šildyti, naudojamos ir durpės.
Didžioji dalis šilumos gamybos metu susidariusių medienos ir durpių kuro pelenų naudojama
žemės ūkyje dirvoms tręšti.
Katilinėse ir šiluminėse elektrinėse medienos kuras deginamas aukštoje temperatūroje ir, jeigu naudojamas radioaktyviosiomis medžiagomis (137Cs radionuklidu) užterštas medienos kuras,
pelenuose radioaktyviosios medžiagos susikoncentruoja šimtus kartų. Koncentravimosi laipsnis
priklauso nuo medienos kuro peleningumo.
137
Cs radionuklidu užterštais pelenais tręšiant dirvas ilgesnį laiką žemė gali būti užteršta radioaktyviosiomis medžiagomis, todėl Lietuvos žmonės gali patirti nepagrįstą apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote.
Siekiant, kad nesusidarytų dideli medienos kuro pelenų, kurių negalima naudoti žemės ūkyje,
kiekiai, 2013 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs
radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta medienos kuro pelenų kontrolė ir lygiai, kai medienos pelenai gali būti naudojami trąšoms.
Vis plačiau medieną panaudojant kurui, susidariusi ekonominė situacija paskatino kurui naudoti pigesnę įvežamą medieną iš tų šalių, kurių teritorijos buvo užterštos po avarijos Černobylio
atominėje elektrinėje. Siekdamas užtikrinti, kad į Lietuvą nepatektų radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto biokuro, sveikatos apsaugos ministras 2015 m. patvirtino Medienos ir durpių, įvežamų iš trečiųjų valstybių ir (ar) tiekiamų į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137Cs radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo
tvarkos aprašą, kuriame reglamentuota, kad biokuras, įvežamas iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos
Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos Kalugos, Tūlos, Briansko ir Oriolo sričių), gali būti
tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką tik su kiekvieną siuntą lydinčiais radiologinių tyrimų
dokumentais, įrodančiais, kad biokuro tarša 137Cs radionuklidu neviršija 30 Bq/kg.
Radiacinės saugos centras, vykdydamas valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, atrenka tiekiamo biokuro (medienos kuro ir durpių) jungtinius mėginius ir vertina, kaip biokuro tiekėjai laikosi teisės aktų reikalavimų ir ar iš trečiųjų valstybių vežamo biokuro 137Cs tarša neviršija
30 Bq/kg. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros patikrinimų metu 2016 m. nustatyti 4 atvejai
(19 proc.), kai paimtuose smulkintos medienos ir granulių mėginiuose 137Cs savitasis aktyvumas
buvo didesnis už nurodytą trečiųjų valstybių radiologinių tyrimų dokumentuose ir didesnis už
30 Bq/kg. Patikrinimų metu katilinėse paimtų medienos kuro pelenų užterštumas 137Cs dviejuose mėginiuose viršijo nustatytą 1 Bq/g lygį (mėginiai atrinkti iš AB „Kauno energija“, kur buvo
kūrenamas medienos kuras iš Baltarusijos).
2016 m. katilinėse, kūrenančiose smulkintą medieną, buvo paimti ir ištirti 286 pelenų mėginiai. 137Cs savitasis aktyvumas pelenuose buvo nuo 0,002 Bq/g iki 1,7 Bq/g, vidurkis – 0,16 Bq/g,
11 mėginių viršijo nustatytą 1 Bq/g lygį, kai pelenų negalima naudoti trąšoms, tačiau galima
naudoti keliams tiesti ir civilinės inžinerijos tikslais. Šį lygį viršiję mėginiai buvo paimti iš Kauno
regione esančių katilinių ir šiluminės elektrinės.
Medienos pelenų iš katilinių užterštumo 137Cs pasiskirstymas parodytas 1 pav.
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1 pav. 2016 m. medienos kuro pelenų užterštumo 137Cs pasiskirstymas palygintas
su medienos kuro pelenų užterštumu 2013–2015 m. mėginiuose

Gyventojai, baimindamiesi dėl galimo medienos kuro užterštumo 137Cs, pristatė pelenus iš
privačių namų, kurie šildomi medienos kuru. Dviejų gyventojų pristatytų pelenų užterštumas
137
Cs buvo 4,2 Bq/g ir 4,4 Bq/g, tokie pelenai negalėjo būti naudojami žemei tręšti. Abiem atvejais
buvo kūrenama granulėmis.
Durpės taip pat naudojamos kurui, Lietuvoje daugiausia šildant privačius namus. 2016 m.
ištirta 13 mėginių, pristatytų tiekėjų ir paimtų valstybinės radiacinės saugos priežiūros patikrinimų metu. Iš jų nustatytą leidžiamą 30 Bq/kg lygį viršijo 11 mėginių, kuriuose 137Cs savitasis
aktyvumas buvo 33–218 Bq/kg.
Teisinės priemonės, kuriomis apribotas užteršto 137Cs medienos kuro tiekimas į Lietuvos rinką, užtikrina, kad dauguma medienos kuro pelenų gali būti naudojami kaip trąša žemės ūkyje
ir pelenuose esantis 137Cs savitasis aktyvumas nelemia papildomos gyventojų apšvitos dėl šiais
pelenais tręšiamose dirvose auginamų daržovių ir pašarų. Taip pat užtikrinama, kad nesusidarys
dideli medienos kuro pelenų kiekiai, kuriuos dėl riboto jų antrinio panaudojimo reikėtų tvarkyti
kaip buitines atliekas, o tai virstų papildoma našta Lietuvos ūkiui.
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PACIENTŲ APŠVITOS VERTINIMAS BRANDUOLINĖS
MEDICINOS PROCEDŪRŲ METU
K. Skovorodko1, B. Gricienė1, R. Urbanavičiūtė2, E. Svirbutavičius2
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Klinikinės radiacinės priežiūros skyrius
2
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos cent
ro Branduolinės medicinos skyrius
El. paštas kirill.skov@gmail.com
1

Pacientų apšvitos vertinimas Radiologijos ir branduolinės medicinos centro Branduolinės
medicinos skyriuje yra nuolatinis procesas. Siekiant užtikrinti pacientų radiacinę saugą turi būti
stebimos pacientų gaunamos dozės, analizuojama, ar neviršijami teisės aktuose nustatyti rekomenduojami medicininės apšvitos lygiai.
Darbo tikslas. Įvertinti pacientų gaunamas apšvitos dozes, jas palyginti su Lietuvos Respub
likos sveikatos apsaugos ministro patvirtintais rekomenduojamais standartinio svorio paciento
apšvitos lygiais.
Metodika. Pacientų apšvitai vertinti buvo atrinkti 2014–2017 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro Branduolinės medicinos
skyriaus duomenys. Tyrimams atlikti skyriuje naudojamos gama kameros INFINIA II sn. 17127
ir INFINIA HWK4 sn. 18096 bei pozitronų emisijos tomografas su kompiuteriniu tomografiju
Philips Ingenuity TF sn. 132250. Iš viso buvo atrinktos 9 dažniausiai atliekamos procedūros: skyd
liaukės scintigrafija su Tc-99m, plaučių perfuzija su MAA (makroagregatinis albuminas), kaulų
scintigrafija su MDP (fosfonatų ir fosfatų junginiai), inkstų dinaminė scintigrafija su MAG3 (meracaptoacetyltriglycinas), miokardo scintigrafija, vienos dienos protokolas su MIBI (metoksiizobutilizonitrilas), inkstų dinaminė scintigrafija su DTPA, prieskydinių liaukų scintigrafija su MIBI
(metoksiizobutilizonitrilas), feochromocitomų scintigrafija su MIBG ir navikų PET tyrimas su
FDG. Pagal kiekvieną procedūrą atrinkta <20 pacientų, kurių svoris – 70 ± 10 kg.
Rezultatai ir jų aptarimas. Iš viso surinkta 274 pacientų tyrimų duomenų, iš jų: 43 miokardo
scintigrafija, 33 skydliaukės scintigrafija, 31 plaučių perfuzija, 31 kaulų scintigrafija, 22 inkstų dinaminė scintigrafija, 30 prieskydinių liaukų scintigrafija, 38 PET su FDG ir 21 feochromocitomų
scintigrafija. Įvertinti branduolinės medicinos procedūrų metu standartinio svorio (70 ± 10 kg)
pacientui skiriami radionuklidų aktyvumai. Duomenys palyginti su rekomenduojamais diagnostiniais atskaitos lygiais (1 lentelė). Matyti, kad standartinio svorio pacientui branduolinės medicinos
procedūrų metu skiriamų radionuklidų aktyvumai neviršija rekomenduojamų apšvitos lygių.
1 lentelė. Branduolinės medicinos procedūrų metu skiriamų radionuklidų aktyvumų
palyginimas su rekomenduojamais diagnostiniais atskaitos lygiais
Tyrimų
skaičius

Vidutinis
aktyvumas (MBq)

Rekomenduojamas
aktyvumas (MBq)

Miokardo scintigrafija, vienos dienos protokolas (MIBI)

43

1 090,9 ± 32,2

1 350

Skydliaukės scintigrafija (Tc-99m)

33

110,6 ± 10,3

200

Plaučių perfuzija (MAA)

31

100,4 ± 6,7

200

Kaulų scintigrafija (MDP)

31

551,9 ± 20,9

740

Inkstų dinaminė scintigrafija (DTPA)

22

151,6 ± 8,9

370

Inkstų dinaminė scintigrafija (MAG3)

25

92 ± 3,6

100

Prieskydinių liaukų scintigrafija (MIBI)

30

502,1 ± 22

740

Feochromocitomų scintigrafija (I-123-MIBG)

21

220,3 ± 9,8

400

Navikų PET tyrimas su FDG

38

313,2 ± 55,6

740

Tyrimo tipas
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Apibendrinimas. Branduolinės medicinos skyriuje pacientų radiacinė sauga užtikrinama
periodiškai atnaujinant ir tobulinant kokybės laidavimo programą, atliekant įrangos kokybės
kontrolę, diegiant radiacinės saugos kultūrą, reguliariai vertinant ir analizuojant pacientų dozes,
keliant personalo kvalifikaciją.
Branduolinės medicinos procedūrų metu vidutinės naudotų preparatų aktyvumo vertės neviršijo Sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduojamų lygių, vidutinis tyrimų metu skiriamas
aktyvumas (ir pacientų gaunamos dozės) buvo mažesnis nuo 8 proc. iki 59 proc.
Nors medicininė apšvita nėra ribojama, tačiau turi būti laikomasi rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių, asmens sveikatos priežiūros įstaigos turi optimizuoti pacientų apšvitą, nuolatos vertinti pacientų patiriamą apšvitą, nes dozių stebėsena suteikia galimybę
laiku aptikti įrangos veiklos sutrikimus, optimizuoti įrangos parametrus ir nustatyti procedūros atlikimo klaidas.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
Siekdamas optimizuoti medicininę apšvitą ir užtikrinti pacientų radiacinę saugą, RSC atlieka pacientų patiriamos apšvitos dozių vertinimą rentgenodiagnostikos procedūrų metu. Išleistos „Pacientų gautos apšvitos
medicininių rentgenodiagnostikos procedūrų metu vertinimo metodinės rekomendacijos“, kuriose išsamiai
aprašyta, kaip ASPĮ gali įvertinti pacientų patiriamą apšvitą. Taip pat siekiant užtikrinti tinkamą rentgenodiagnostikos įrangos veikimą, nuo kurios priklauso pacientų patiriamos apšvitos dozės ir diagnostinių
vaizdų kokybė, sukurta kokybės kontrolės matavimų sistema, apimanti priėmimo bandymus, atliekamus
prieš pradedant įrangą naudoti, ir periodinius bandymus, atliekamus nustatytu periodiškumu jau naudojant įrangą.
RSC leidinius medicininės apšvitos klausimais galima atsisiųsti RSC interneto svetainės leidinių skiltyje.
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GYVŪNINIŲ ŽALIAVŲ – MĖSOS, PIENO, ŽUVŲ,
LAUKINĖS FAUNOS, KIAUŠINIŲ – RADIOLOGINĖ
STEBĖSENA PAGAL EUROPOS KOMISIJOS EURATOMO
SUTARTIES 35 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS,
IMPORTUOJAMŲ MIŠKO GRYBŲ RADIOAKTYVIOSIOS
TARŠOS RIZIKOS VERTINIMAS
P. Drulia, B. Valantavičienė, O. Chalkovskienė
Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas
El. paštas pranas.drulia@nmvrvi.lt
Darbo tikslas. Atlikti gyvūninių žaliavų – mėsos, pieno, žuvų, laukinės faunos, kiaušinių ir
importuojamų grybų radioaktyviosios taršos rizikos vertinimą atsižvelgiant į didžiausius leistinus lygius.
Matavimų metodika. 137Cs savitajam aktyvumui matuoti naudota ORTEC gama spektromet
rinė aparatūra su HPGe detektoriumi, stronciui nustatyti taikytas Čerenkovo skaičiavimo metodas. Matavimai atlikti naudojantis scintiliacine skaičiavimo sistema BECMAN LS 6500.
Rezultatai. Vietinės kilmės gyvūninių žaliavų – jautienos, kiaulienos, paukštienos, pieno,
tvenkininių žuvų, kiaušinių, laukinės faunos – tarša 137Cs ir 90Sr radionuklidais 1998–2016 m.
neviršijo didžiausių leidžiamų lygių (DLL). Rizikos požiūriu dažniau 137Cs aptinkama šernienoje.
Gyvūninių žaliavų taršos 137Cs ir 90Sr radionuklidais lygiai 1998–2016 m. statistiškai mažai kito.
Nuo avarijos 1986 m. iki 2005 m. įvežamuose grybuose 137Cs metinės vidutinės savitųjų aktyvumų reikšmės didėjo, nuo 2006 m. stebimas taršos mažėjimas.
Išvados
1. Atliktas eksperimentiškai apskaičiuotų 137Cs ir 90Sr savitųjų aktyvumų reikšmių palyginimas gyvūninės kilmės žaliavose, 137Cs radioaktyviosios taršos rizikos vertinimas importuotuose grybuose daugiau kaip dešimt metų po Černobylio AE avarijos.
2. Vietinės kilmės gyvūninių žaliavų – jautienos, kiaulienos, paukštienos, pieno, tvenkininių
žuvų, kiaušinių, laukinės faunos tarša 137Cs ir 90Sr radionuklidais 1998–2016 m. neviršijo
didžiausių leidžiamų lygių (DLL).
Gyvūninių žaliavų taršos lygiai 137Cs ir 90Sr radionuklidais 1998–2016 m. yra statistiškai
mažai kintantys.
4. Rizikos požiūriu dažniau 137Cs aptinkama šernienoje.
5. Laikotarpiu nuo avarijos 1986 m. iki 2005 m. įvežamuose grybuose 137Cs metinės vidutinės
savitųjų aktyvumų reikšmės didėjo, nuo 2006 m. stebimas taršos mažėjimas.
6. Dėl netolygios siuntų taršos išlieka atsitiktinių užterštų siuntų, viršijančių didžiausius leistinus lygius, pavojus.
7. Būtina tęsti iš trečiųjų šalių, paveiktų po Černobylio atominės elektrinės avarijos, importuojamų grybų kontrolę, taip pat kontroliuoti kiekvieną importuojamų miško grybų siuntą.
8. Šiuo metu kai kurių pavienių žvėrių mėsoje nustatomos aukštos 137Cs koncentracijos rodo,
kad radioaktyviojo užterštumo lygis gretimose teritorijose skirtingas, todėl būtina tęsti
laukinių žvėrių radiologinę kontrolę.
Raktažodžiai: gyvūninės kilmės žaliavos, importuojami miško grybai, 137Cs ir 90Sr metiniai vidutiniai savitieji aktyvumai, didžiausi leistini lygiai, rizikos vertinimas.
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VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ ĮTAKA 222Rn
TŪRINIAM AKTYVUMUI
I. Pliopaitė Bataitienė1, S. Steiblytė2
Utenos kolegijos Aplinkos apsaugos katedra
El. paštas: 1ingrida.pl@gmail.com; 2sigita.steiblyte@gmail.com
Vienas iš jonizuojančiosios spinduliuotės gamtinių šaltinių yra radonas (222Rn). 222Rn – bekvapės, bespalvės inertinės dujos, 7,5 karto sunkesnės už orą. Jų susidaro skylant radžiui (226Ra)
(Radonas..., 2016).
Vanduo – vienas iš radono (222Rn) ir jo skilimo produktų patekimo į žmogaus organizmą
šaltinių (Morkūnas ir kt., 2009). Gyventojai, vartodami vandenį, kuriame padidėjęs 222Rn tūrinis
aktyvumas, didina riziką susirgti skrandžio ir plaučių vėžiu. Lietuvoje leistinuosius radono kiekius gyvenamosiose patalpose ir geriamajame vandenyje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“. Pagal ją vandenyje, kurį vartoja
50< žmonių, 222Rn tūrinis aktyvumas neturi viršyti 100 Bq/l, vandenyje, kurį vartoja >50 žmonių, –
neturi viršyti 1 000 Bq/l. Radiacinės saugos centras nuo 1996 m. tiria radono kiekius vandenyje.
Didesnio nei 30 Bq/l tūrinio aktyvumo nenustatyta. Kiek didesnis aktyvumas Lietuvoje yra mineraliniame vandenyje, kurio didesnė mineralizacija, kartu gausesnis ir gamtinių radionuklidų
kiekis (Morkūnas ir kt., 2009).
Radono kiekis vandenyje priklauso nuo radžio kiekio aplinkinėse ir pirminėse uolienose bei vandenyje. 222Rn tūrinis aktyvumas paviršiniuose vandenyse (jūrose, ežeruose ir upėse) labai mažas – iki
2 Bq/l. Grunto vandenyje radono kiekis priklauso nuo radžio kiekio grunte ir radono atomų, kurie
emanuoja į porose esantį vandenį, daleles. 222Rn tūrinis aktyvumas grunto vandenyje svyruoja nuo 20
iki 150 Bq/l. Radono kiekis šulinių vandenyje yra daug mažesnis, paprastai jo tūrinis aktyvumas yra
10–100 Bq/l. Tai sąlygoja į šulinį patenkantis lietaus vanduo ir tai, kad vanduo šulinyje būna ilgą
laiką. Šuliniuose vandeniui būnant ilgą laiką dalis radono suskyla, o lietaus vandeniui patekus į
šulinį vanduo yra atskiedžiamas. Lyginant radono kiekį gręžinių vandenyje ir šulinių vandenyje,
paprastai pastarojo yra daug aukštesnis. Taip yra todėl, kad radonas emanuoja iš radžio, nusėdusio ant plyšių paviršių, kuriais teka grunto vanduo (Kanapickas, 2003). 222Rn tūrinis aktyvumas
vandenyje priklauso nuo vandens tiekimo būdo ir naudojamų vandens kokybės gerinimo įrenginių.
222
Rn tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje tyrimams pasirinkta Vilniaus apskritis, ištirti
24 bandiniai (12 matavimo vietų, 1 lentelė).
1 lentelė. Tyrimo vietos ir jų apibūdinimas
Ėminio
vietos Nr. Ėminio vieta
1
Ukmergė, Gėlių g. 18,
UAB „Ukmergės vandenys“
2

30

Apibūdinimas
Gręžinių vandens mišinys prieš gerinimo įrenginius
Gręžinių vandens mišinys po gerinimo įrenginių
(slenkstinis aeratorius + geležies šalinimo įrenginiai)
Vandens ėminys iš gręžinio, kuriame nėra įdiegtų filtrų
Vandens ėminys iš šulinio

3
4

Mežionėlių k., Švenčionių r. sav.

5

Adutiškio miestelio vandentiekis Nr. 1,
Švenčionių r. sav.

Gręžinio vanduo prieš gerinimo įrenginius

6
7
8
9
10
11
12

Adutiškio miestelio vandentiekis Nr. 2,
Švenčionių r. sav.

Gręžinio vanduo prieš gerinimo įrenginius
Gręžinio vanduo po gerinimo įrenginių (geležies šalinimas)
Vandens ėminys iš gręžinio, kuriame nėra įdiegtų filtrų
Vandens ėminys iš šulinio
Vandens ėminys iš gręžinio, kuriame įdiegti filtrai
Vandens ėminys iš gręžinio, kuriame nėra įdiegtų filtrų
Vandens ėminys iš šulinio

Švenčionys, Tiesioji g. 16, Švenčionių r. sav.
Pabradė, Projekto g. 16, Švenčionių r. sav.
Pabradė, Magunų g. 6, Švenčionių r. sav.
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Radono tūriniam aktyvumui nustatyti geriamajame vandenyje mėginiai buvo imamai iš individualių gręžinių, juose nustatytas 222Rn tūrinis aktyvumas buvo lyginamas su šalia esančio
šulinio vandeniu, taip pat buvo paimti mėginiai iš paruošto vandentiekio vandens prieš ir po
vandens gerinimo įrenginių – slenkstinio aeratoriaus ir geležies šalinimo įrenginių. Surinkti vandens mėginiai tirti Radiacinės saugos centro laboratorijoje Skystojo scintiliatoriaus spektrometru
Quantulus 1220-003.
Nustatytas 222Rn tūrinis aktyvumas kinta nuo (0,5 ± 0,1) Bq/l iki (8,6 ± 1,4) Bq/l (1 pav.).
Tūrinis aktyvumas, Bq/m3
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1 pav. 222Rn tūrinis aktyvumas tirtuose vandens mėginiuose:
1–12 tyrimo vietos, kurių tikslesni duomenys pateikti 1 lentelėje

Didžiausia 222Rn tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje vertė nustatyta Mežionėlių k.,
Švenčionių r. sav. vandenyje iš gręžinio (8,6 ± 1,4) Bq/l. Vandens mėginyje toje pačioje vietovėje,
imtame iš šulinio, 222Rn tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje nustatyta vertė yra 5,3 karto
mažesnė nei gręžinio vandenyje. Švenčionyse (Tiesioji g. 16, Švenčionių r. sav.) 222Rn tūrinio
aktyvumo geriamajame vandenyje vertė iš gręžinio yra 6 kartus didesnė nei vandenyje iš šulinio.
Tačiau Pabradėje (Magunų g. 6, Švenčionių r. sav.) imti vandens bandiniai tokio skirtumo neatskleidė – 222Rn tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje iš gręžinio vertė yra 1,2 karto mažesnė
nei vandenyje iš šulinio. Pagal gautus tyrimo rezultatus nė vienoje tyrimo vietoje 222Rn tūrinio
aktyvumo geriamajame vandenyje vertė neviršija norminių dydžių.
Tyrimo metu pastebėta, jog radono tūrinį aktyvumą mažina įdiegti vandens gerinimo įrenginiai – ypač vandens aeravimo įrenginiai. Analizuojant vandens gerinimo įrenginių įtaką 222Rn
tūrinio aktyvumo geriamajame vandenyje vertei pastebėta, kad tose vandenvietėse, kur vandens
kokybė gerinama naudojant aeravimo įrenginius, tūrinis aktyvumas po vandens gerinimo įrenginių yra 55 proc. mažesnis nei prieš gerinimo įrenginius. Naudojant tik geležies šalinimo įrenginius, o tai dažniausiai pasitaiko tiekiant vandenį iš individualių gręžinių, 222Rn tūrinio aktyvumo
geriamajame vandenyje nustatyta vertė po vandens kokybės gerinimo įrenginių yra tik 13 proc.
mažesnė nei prieš gerinimo įrenginius.
Padėka. Dėkojame Radiacinės saugos centro kolektyvui už pagalbą atliekant tyrimus.
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APLINKOS RADIOLOGINIO
MONITORINGO RAIDA LIETUVOJE
B. Vilimaitė-Šilobritienė
Aplinkos apsaugos agentūra
El. paštas beata.silobritiene@aaa.am.lt
Aplinkos radiologinis monitoringas Lietuvoje vykdomas nuo 1964 m. Per šį laikotarpį įvyko daug pokyčių: pasikeitė santvarka, teisinė bazė, tyrimų metodai, techninės galimybės, taršos
šaltiniai, tačiau nesikeitė pagrindinis monitoringo tikslas – tinkamai įvertinti galimą neigiamą
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį aplinkai ir gyventojams, numatyti apšvitos mažinimo
priemones.
Ypatingą svarbą radiologinis monitoringas įgauna šiandien, kai tiek Lietuvoje, tiek jos kaimynystėje plėtojami įvairūs branduolinės energetikos projektai:
• nutraukiant Ignalinos AE eksploatavimą statomi ir pradedami eksploatuoti nauji su panaudoto branduolinio kuro bei radioaktyviųjų atliekų saugojimu ir laidojimu susiję projektai (saugyklos, kapinynai, tvarkymo įrenginiai);
• kaimynystėje planuojamos ar statomos naujos atominės elektrinės (Baltarusija, Kaliningrado
sritis, Suomija, Lenkija).
Apsauga nuo radiacinio pavojaus Lietuvoje, kaip prioritetinė nacionalinio saugumo sritis,
įtraukta į Nacionalinę saugumo strategiją.
Pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą radiologiniai aplinkos tyrimai vykdomi oro
(aerozolių ir iškritų) ir vandens (vanduo, dugno nuosėdos, biota) mėginiuose, taip pat nepertraukiamai atliekami automatiniai gama dozės galios matavimai. Reguliariai vykdomi matavimai
leidžia surinkti patikimą informaciją apie radionuklidų aktyvumus aplinkoje, nustatyti jų kitimo
tendencijas, taip pat laiku pastebėti radionuklidų aktyvumų padidėjimus, įvertinti pernašas iš
kitų šalių. Naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis sistemomis, matavimų duomenys ne tik
patikimai saugomi, bet ir pateikiami kitoms suinteresuotoms nacionalinėms ir tarptautinėms
institucijoms bei visuomenei.
Raktažodžiai: radiologinis monitoringas, radionuklidai, radioaktyvioji tarša, apšvita.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
RSC, vykdydamas jam valstybės priskirtas funkcijas gyventojų ir aplinkos radiacinės saugos užtikrinimo
srityje, atlieka „maisto krepšelio“, pieno ir geriamojo vandens radiologinius tyrimus, gyventojų iš aplinkos
gautos apšvitos dozės ekvivalento stebėseną (monitoringą) ir radionuklidų kiekių krituliuose, radono tūrinių
aktyvumų patalpose ir vandenyje, radionuklidų aktyvumų trąšose tyrimus, vertina, kokią apšvitą gyventojai patiria dėl statybinėse medžiagose esančių radionuklidų. „Maisto krepšelio“ tyrimai atliekami norint
nustatyti dirbtinės kilmės ilgaamžių radionuklidų 137Cs ir 90Sr aktyvumus. Taip pat nustatomas ir gamtinės
kilmės radionuklidų tūrinis ir savitasis aktyvumas maisto produktuose. Geriamajame vandenyje tiriamas
visuminis alfa ir visuminis beta aktyvumas bei tričio tūrinis aktyvumas. Tiriamas vandentiekio ir šulinių
vanduo.
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VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS VEIKLA
UŽTIKRINANT PASIENIO RADIACINĘ KONTROLĘ.
BRANDUOLINIO SAUGUMO KOMPETENCIJOS
CENTRO VEIKLA
A. Livšic
VSAT prie VRM Sienos kontrolės organizavimo valdybos Branduolinio saugumo kompetencijos centras
El. paštas aleksejus.livsic@vsat.vrm.lt
Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) patikėtas svarbus vaidmuo užtikrinant Lietuvos Respublikos branduolinį ir radiologinį saugumą:
1. Pasienio radiacinės kontrolės vykdymas. VSAT, įgyvendindama savo veiklos uždavinius,
atlieka per valstybės sieną vykstančių asmenų, transporto priemonių ir gabenamų krovinių radiacinę kontrolę. Ši veikla turi du pagrindinius tikslus:
• pagal kompetenciją užtikrinti, kad asmenų, transporto priemonių judėjimas ir krovinių gabenimas per Lietuvos Respublikos sienas vyktų griežtai laikantis radiacinės
saugos reikalavimų, licencijavimo taisyklių, radioaktyviųjų medžiagų transportavimo
taisyklių ir kt. nustatytų reikalavimų;
• įgyvendinti branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų neplatinimą, užtikrinti kovą
su branduoliniu terorizmu pagal reglamentuojančių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų nuostatas, siekiant nustatyti bei pašalinti iš apyvartos šias nelegaliai turimas
medžiagas.
Abu tikslai yra įgyvendinami sėkmingai bendradarbiaujant su Radiacinės saugos centru
(RSC). RSC padeda efektyviai ir operatyviai spręsti asmenų, transporto priemonių vykimo
ir krovinių gabenimo per valstybės sieną teisėtumo klausimus, nuolat teikia metodologinę
pagalbą VSAT padaliniams.
2. Taip pat VSAT yra atsakinga už VĮ Ignalinos atominės elektrinės (VĮ IAE) fizinę apsaugą,
kurį įgyvendinama bendradarbiaujant su VĮ IAE ir Valstybine atominės energijos saugos
inspekcija.
Nuo 2012 m. VSAT veikia Branduolinio saugumo kompetencijos centras (BSKC). BSKC
vykdo darbuotojų mokymus kovos su branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų neteisėta apyvarta srityje, organizuoja ir koordinuoja VSAT atliekamos pasienio radiacinės kontrolės, branduolinės energetikos objektų fizinės apsaugos vykdymą, skatina tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, vykdo ir plėtoja šios srities tarptautinį bendradarbiavimą.
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PACIENTŲ RENTGENOGRAFIJOS PROCEDŪRŲ METU
PATIRIAMA APŠVITA LIETUVOS ASPĮ 2012–2016 M.
V. Grigonienė, J. Marcinkevičius, J. Žiliukas
Radiacinės saugos centras
El. paštas vaida.grigoniene@rsc.lt
Įvadas. Medicininė apšvita sudaro apie 95 proc. gyventojų patiriamos apšvitos iš dirbtinių šaltinių. Plečiantis diagnostinėms galimybėms medicininė apšvita nuolatos didėja ir, kaip teigiama
Jungtinių Tautų mokslinio komiteto jonizuojančiosios spinduliuotės poveikiui tirti skelbiamose
publikacijose, sudaro apie 25 proc. pasaulio gyventojų patiriamos apšvitos iš visų (gamtinių ir
dirbtinių) šaltinių, o kai kuriose šalyse ji siekia net 50 proc.
Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) specialistai kiekvienais metais vertina, ar asmens
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) laikosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintų rekomenduojamų medicininės apšvitos lygių (toliau – RAL). Taip pat
apibendrinę surinktus iš ASPĮ duomenis apie pacientų patiriamą apšvitą ir siekdami nustatyti,
kaip kinta pacientų rentgenodiagnostinių procedūrų metu patiriama apšvita, apskaičiuoja Lietuvos gyventojų medicininių diagnostinių procedūrų metu gaunamą kolektyvinę efektinę dozę.
2011 m. nustatyta, kad kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam Lietuvos gyventojui, yra lygi
apie 0,8 mSv, t. y. sudarė apie 27 proc. Lietuvos gyventojų patiriamos apšvitos iš visų (gamtinių
ir dirbtinių) šaltinių, o 2016 m., apibendrinus 2015 m. surinktus duomenis, ji buvo apie 1 mSv ir
sudarė apie 30 proc. gyventojų apšvitos iš visų šaltinių.
Siekiant sumažinti pacientų patiriamą apšvitą ir išlaikyti diagnostikai tinkamą vaizdo kokybę,
viena pagrindinių priemonių yra rentgenodiagnostinių procedūrų optimizavimas. Pirmas žingsnis
optimizuojant rentgenodiagnostines procedūras yra RAL laikymasis. RAL parodo apšvitos lygį, kurį
viršijus, atliekant standartinę rentgenodiagnostinę procedūrą standartinio dydžio pacientų grupėje,
laikoma, kad procedūra neoptimizuota. RSC specialistai analizuoja iš ASPĮ surinktus duomenis ir
vertina, ar pacientų patiriamos dozės neviršija RAL. Kadangi RAL nėra pastovūs ir priklauso nuo šalyje turimos rentgenodiagnostinės įrangos bei naudojamų rentgenodiagnostikos procedūrų atlikimo
metodų, vertinama, kaip kinta pacientų patiriama apšvita ir ar yra poreikis koreguoti RAL.
Iš medicininės radiologijos procedūrų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, dažniausiai atliekamos
rentgenografijos procedūros, sudarančios apie 86 proc. visų atliekamų rentgenodiagnostinių procedūrų. Nustatyti dažniausiai atliekamų ir didžiausią apšvitą nulemiančių kaukolės, krūtinės ląstos,
stuburo krūtinės ir juosmens dalių, pilvo, dubens ir klubo sąnario rentgenografijos procedūrų RAL.
Įvertinus iš ASPĮ surinktus duomenis kilo poreikis koreguoti kai kurių rentgenografijos procedūrų
RAL, nes jie nebeatitinka dabartinės ASPĮ rentgenografijos procedūrų atlikimo praktikos.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Įgyvendinant RSC direktoriaus 2012 m. patvirtintą Rentgenografijos procedūrų metu pacientų gaunamos apšvitos stebėsenos 2012–2016 metais programą numatyta kasmet surinkti ir išanalizuoti duomenis apie atliekamas rentgenografijos procedūras iš mažiausiai 16 Lietuvos ASPĮ. Per penkerius metus duomenys buvo surinkti iš 99 ASPĮ
(apie 76 proc. visų Lietuvos ASPĮ, atliekančių rentgenografijos procedūras).
Vertinant Lietuvos gyventojų patiriamą apšvitą vadovautasi Europos Komisijos išleistomis
rekomendacijomis [1], o apibendrinti statistiniai duomenys apie Lietuvoje atliekamų rentgenodiagnostinių procedūrų skaičių buvo paimti iš Higienos instituto metinių sveikatos statistikos
ataskaitų suvestinių.
Rentgenografijos procedūrų RAL nustatyti naudojant du paciento patirtą apšvitą apibūdinančius dydžius: paviršiaus įėjos dozę (toliau – PĮD) bei dozės ir ploto sandaugos matuoklio
(toliau – DAP) vertę. Todėl pacientų rentgenografijos procedūrų metu patirta apšvita buvo
vertinama atliekant PĮD matavimus arba skaičiavimus ir (ar) vertinant DAP vertes. Vidutinės
PĮD ir DAP vertės buvo lyginamos su RAL.
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Duomenys buvo renkami tik apie rentgenografijos procedūras, kurių RAL nustatyti Lietuvoje. ASPĮ,
atsižvelgdamos į savo atliekamų procedūrų dažnį, pačios nuspręsdavo, kurių procedūrų metu bus vertinama pacientų apšvita. Duomenys apie pacientams atliktas procedūras buvo renkami trimis būdais:
1. 2012 m. ASPĮ buvo siunčiamos RSC parengtos protokolo formos ir termoliuminescenciniai
dozimetrai (toliau – TLD). ASPĮ užpildytas formas ir apšvitintus TLD grąžindavo RSC TLD
nuskaityti ir pacientų apšvitai įvertinti;
2. ASPĮ pildė RSC parengtus protokolus, kuriuose buvo surašomi duomenys apie pacientams atliktas procedūras. Protokoluose buvo pateikiami duomenys, reikalingi PĮD apskaičiuoti naudojantis spinduliuotės išeigos priklausomybės nuo anodinės įtampos kreive, ir DAP vertės;
3. ASPĮ siuntė pacientų patirtos apšvitos įvertinimus, kuriuos atliko ASPĮ dirbantys medicinos
fizikai. Pacientų apšvitos įvertinimo protokoluose buvo surašyti duomenys apie pacientams
atliktas rentgenografijos procedūras ir pacientų patirtas apšvitos dozes.
Vertinant pacientų apšvitą konkrečios rentgenografijos procedūros metu analizuoti duomenys
apie 10-iai ir daugiau standartinio svorio pacientų (70 ± 10 kg) atliktas rentgenografijos procedūras.
Pacientų patirta apšvita vertinta su RAL lyginant standartinio svorio pacientų grupės gautą
vidutinę PĮD ir (ar) vidutinę DAP. 2012 m. pacientų apšvita buvo matuojama su TLD, todėl vertintas pacientų patirtos apšvitos dydis buvo PĮD. 2013–2015 m. ASPĮ pildė RSC parengtas formas
arba siuntė pacientų apšvitos įvertinimo protokolus. Gavę ASPĮ užpildytą formą, RSC specialistai
atliko standartinio svorio pacientų grupės patirtos apšvitos vertinimą, apskaičiuodami vidutinę
šių pacientų patirtą PĮD ir (ar) DAP vertę, ir parengė protokolus.
Kai standartinio svorio pacientų grupės patirta apšvita vertinama naudojant DAP vertę, apskaičiuojama vidutinė DAP vertė ir, atsižvelgiant į apskaičiuotas paklaidas, atliekamas palyginimas su RAL.
Kai standartinio svorio pacientų grupės patirta apšvita vertinama naudojant PĮD, apskaičiuojama vidutinė PĮD vertė, kuri įvertinus paklaidas palyginama su RAL. Kiekvieno paciento PĮD
apskaičiuojama taikant 1 formulę:
Y (d) • PIT • d2
•B ,
(1)
PĮD =
(dFTD – dp)2
čia: Y(d) – spinduliuotės išeiga atstumu d, mGy•m2•(mA•s)–1; PIt – naudota srovės stiprio ir laiko
sandaugos vertė, mAs; d – atstumas tarp židinio ir detektoriaus matuojant spinduliuotės
išeigą, m; dFTD – atstumas tarp židinio ir stalo paviršiaus, m; dp – paciento storis, m;
B – atgalinės sklaidos koeficientas.

ASPĮ atsiuntus vidutinės pacientų patirtos apšvitos įvertinimo protokolus, gauti duomenys
patikrinti ir įrašyti į duomenų bazę.
Nustačius, kad ASPĮ viršyti RAL, ASPĮ buvo siunčiamas parengtas protokolas ir raštas, informuojantis apie rentgenografijos procedūras, kurių metu vidutinė pacientų patiriama apšvita
viršyta. Rašte nurodomas terminas, per kurį ASPĮ turi išsiaiškinti viršijimo priežastis bei informuoti RSC apie jų pašalinimą. ASPĮ pritaikius korekcinius veiksmus, pacientų patirtos apšvitos
matavimai buvo kartojami siekiant įsitikinti, ar pritaikyti koreguojamieji veiksmai sumažino pacientų apšvitos dozes ir ar nustatyti RAL daugiau nėra viršijami.
Rezultatai. Kiekvienais metais Lietuvoje atliekama vis daugiau rentgenodiagnostinių procedūrų. Nuo 2011 m. iki 2015 m. rentgenodiagnostinių procedūrų skaičius išaugo 11 proc.,
o kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam gyventojui, padidėjo 26 proc. (nuo 0,8 mSv iki
1 mSv). Daugiausia, apie 86 proc. nuo visų rentgenodiagnostinių procedūrų skaičiaus, Lietuvoje
atliekama rentgenografijos procedūrų, kurių apšvita sudaro apie 20 proc. kolektyvinės efektinės
dozės, tenkančios vienam gyventojui.
2012–2016 m. pacientų rentgenografijos procedūrų metu patiriama apšvita įvertinta 99 ASPĮ
(t. y. apie 76 proc.) iš 130 ASPĮ, atliekančių rentgenografijos procedūras. Iš 1 lentelės matyti, keliose ASPĮ buvo įvertinta vidutinė pacientų patirta apšvita kiekvienais metais.
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1 lentelė. ASPĮ, kuriose 2012–2016 m. įvertinta pacientų patirta apšvita
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Programos
įgyvendinimo metai
2012 m.
2013 m.
2014 m.
2015 m.
2016 m.

ASPĮ
skaičius
22
21
18
16
22

Iš 99 ASPĮ surinkta informacija apie 236 įvairias rentgenografijos procedūras (kaukolės AP / PA,
krūtinės ląstos PA ir LAT, stuburo juosmens AP ir LAT, stuburo krūtinės AP ir LAT, pilvo AP, dubens
AP ir klubo sąnario AP). ASPĮ rinkosi, kokių rentgenografijos procedūrų metu vidutinė pacientų patirta
apšvita bus vertinama. Dažniausiai ASPĮ pasirinkdavo vertinti pacientų apšvitą krūtinės ląstos PA, stuburo juosmens AP ir LAT procedūrų metu. Kaip dažnai ir kokių rentgenografijos procedūrų metu ASPĮ
pasirinkdavo vertinti vidutinę standartinio svorio pacientų grupės patirtą apšvitą, pavaizduota 1 pav.
Krūtinės ląsta PA
Krūtinės ląsta LAT
Kaukolė PA
Kaukolė LAT
Stuburo juosmens dalis AP
Stuburo juosmens dalis LAT
Stuburo krūtinės dalis AP
Stuburo krūtinės dalis LAT
Pilvas AP
Dubuo AP
Klubas AP

11
9

29

4

Proc.

6

6

6

13

13

12

1 pav. ASPĮ pasirinktų rentgenografijos procedūrų, kurių metu vertinta
vidutinė standartinio svorio pacientų grupės patirta apšvita, dažnis

Ne visos ASPĮ pateikė duomenis apie pacientų lytį, todėl tik apie keletą rentgenografijos procedūrų
buvo surinkta pakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti pacientų patiriamą apšvitą pagal lytį.
Įvertinus duomenis nustatyta, kad atliekant krūtinės ląstos PA (2 pav.) ir klubo sąnario procedūras
vyrai ir moterys gauna panašias apšvitos dozes. Atliekant pilvo (3 pav.) ir stuburo krūtinės dalies PA
rentgenografijos procedūras pastebima tendencija, kad vyrai patiria didesnę apšvitą nei moterys.
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PĮD, mGy

0,4
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2 pav. Vyrų ir moterų patirtos PĮD atliekant krūtinės ląstos PA tyrimus įvairiose ASPĮ
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Vidutinė PĮD, mGy
Vidutinė moterų PĮD, mGy
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RAL, mGy
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3 pav. Vidutinės moterų, vyrų ir abiejų lyčių PĮD įvairiose ASPĮ pilvo AP procedūrų metu

Atlikus duomenų, surinktų per 5 metus, analizę nustatyta, kad kai kurių rentgenografijos procedūrų metu RAL turėtų būti pakoreguoti. Krūtinės ląstos PA ir LAT bei kaukolės PA / AP procedūrų PĮD verčių RAL yra apie 30 proc. didesni už 3-iąją duomenų imties kvartilę, o nustatyti
pilvo, stuburo krūtinės dalies AP ir LAT bei dubens procedūrų RAL yra net 50 proc. didesni už
3-iąją duomenų imties kvartilę. Šių procedūrų metu turi būti nustatyti mažesni RAL.
Vertinant vidutinę pacientų įvairių rentgenografijos procedūrų metu patirtą apšvitą nustatyta,
kad RAL viršyti atliekant 53 iš 236 procedūrų (t. y. atliekant 22 proc. procedūrų). Rentgenografijos
procedūrų, kurių metu pacientų patirta apšvita įvertinta 2012–2016 m., skaičius ir duomenys, kelių
iš jų metu viršyti RAL, parodyta 4 pav. Įvertinus pacientų patirtą apšvitą matyti, kad daugiausia
kartų RAL viršyti atliekant krūtinės ląstos PA, stuburo juosmens AP ir LAT procedūras. Palyginus
procedūrų, kurių metu RAL neviršytas, ir procedūrų, kurių metu RAL viršytas, skaičių nustatyta,
kad dažniausiai RAL viršijami atliekant dubens AP, pilvo AP ir krūtinės ląstos AP procedūras.
Nustačius, kad RAL viršijami, ir apie tai informavus ASPĮ, viršijimo priežastys būdavo sėk
mingai išaiškinamos ir taikomos pataisos priemonės. 5–9 pav. parodyti pokyčiai tarp pirminio
ir pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų grupės patirtos apšvitos vertinimų. Visose
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4 pav. Rentgenografijos procedūrų, kurių metu buvo įvertinta pacientų patirta
vidutinė apšvita ir viršyti RAL, skaičiai 2012–2016 m.
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ASPĮ atlikus pakartotinius vidutinės pacientų patirtos apšvitos vertinimus nustatyta, kad pacientų
apšvita sumažėjo. Kai kuriose ASPĮ vidutinė pacientų patirta apšvita atlikus pakartotinį vertinimą
neviršijo RAL tik įvertinus paklaidas. Taip pat iš 5–9 pav. matyti, kad dvi ASPĮ pakartotinį vidutinės
standartinio svorio pacientų grupės patirtos apšvitos vertinimą turėjo atlikti du kartus.
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pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų grupės patirtos apšvitos vertinimų atliekant
kaukolės AP ir krūtinės ląstos PA rentgenografijos procedūras
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6 pav. Paviršiaus įėjos dozės pokyčiai tarp pirminio ir pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų
grupės patirtos apšvitos vertinimų atliekant kaukolės AP ir krūtinės ląstos PA rentgenografijos procedūras.
Linija parodo rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį krūtinės ląstos PA procedūros metu Lietuvoje
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7 pav. Paviršiaus įėjos dozės pokyčiai tarp pirminio ir pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų
grupės patirtos apšvitos vertinimų atliekant dubens AP ir pilvo AP rentgenografijos procedūras. Linija parodo
rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį dubens AP ir pilvo AP procedūrų metu Lietuvoje
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8 pav. Paviršiaus įėjos dozės pokyčiai tarp pirminio ir pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų
grupės patirtos apšvitos vertinimų atliekant stuburo juosmens AP ir LAT rentgenografijos procedūras. Linija
parodo rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį stuburo juosmens AP procedūrų metu Lietuvoje
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9 pav. Paviršiaus įėjos dozės pokyčiai tarp pirminio ir pakartotinio vidutinės standartinio svorio pacientų
grupės patirtos apšvitos vertinimų atliekant stuburo juosmens AP ir LAT rentgenografijos procedūras. Linija
parodo rekomenduojamą medicininės apšvitos lygį stuburo juosmens LAT procedūrų metu Lietuvoje

2012–2016 m. atliktų vidutinės standartinio svorio pacientų grupės patirtos apšvitos vertinimų rezultatai rodo, kad Lietuvoje daugelyje ASPĮ RAL atliekant rentgenografijos procedūras
neviršijami. O ASPĮ, kuriose jie buvo viršyti, sėkmingai pritaikė koreguojamuosius veiksmus ir
pacientų šių procedūrų metu patiriamą apšvitą optimizavo.
Išnagrinėjus ASPĮ pateiktas priežastis, dėl kurių buvo viršyti RAL, nustatyta, kad dažniausiai
įtakos turėjo darbuotojų, atliekančių procedūras, priimami sprendimai. Dažniausiai buvo nurodomos šios priežastys: neteisingai rankiniu būdu nustatyti parametrai, neteisingai parinktas
apšvitos laukas, neteisingai nustatyti parametrai protokoluose, nebuvo naudojama / neteisingai
dirbo AEV, netinkamai paguldytas pacientas.
Išvados. Apibendrinus rentgenografijos procedūrų metu pacientų patirtos apšvitos 2012–
2016 m. stebėsenos rezultatus nustatyta, kad vidutinė pacientų apšvita rentgenografijos procedūrų metu retai viršija Lietuvoje nustatytus RAL. Tik penktadalyje ASPĮ nustatyti RAL viršijimai,
kurie ASPĮ atlikus koreguojamuosius veiksmus buvo pašalinti. Išanalizavus ASPĮ pateiktas RAL
viršijimo priežastis nustatyta, kad RAL viršijimas yra ne atsitiktinis reiškinys, o atspindi ASPĮ
taikomą praktiką. Dažniausiai RAL viršyti dėl netinkamai atliktų darbuotojų veiksmų.
Taip pat nustatyta, kad pilvo, stuburo krūtinės dalies AP ir LAT bei dubens rentgenografijos
procedūrų RAL yra net 50 proc. didesnis už 3-iąją duomenų imties kvartilę. Todėl šių procedūrų
metu turi būti nustatyti mažesni RAL.
Išanalizavus pacientų rentgenografijos procedūrų metu patiriamą apšvitą pagal lytį didelių
skirtumų tarp vyrų ir moterų apšvitos nenustatyta, išskyrus pilvo ir stuburo krūtinės dalies PA
rentgenografijos procedūras, kurių metu vyrai patiria didesnes apšvitos dozes nei moterys.
Literatūra
1. European Commission. European Guidance on Estimating Population Doses from Medical
X-Ray Procedures. Radiation Protection, No 154 (2008).
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RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO IŠŠŪKIAI,
TENDENCIJOS, STRATEGIJA
I. Janušytė
Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra
El. paštas ineta.janusyte@rata.lt
Ką visuomenė žino apie radioaktyvumą? Išgirdus žodžius „spinduliuotė“, „radioaktyvus“
ir pan. tikriausiai pirmiausia asociacijos kyla su Černobylio ir Fukušimos tragedijomis. Tačiau jonizuojančioji spinduliuotė yra kur kas daugiau. Ji yra daug arčiau mūsų. Ji yra visur.
Būtent dėl šių priežasčių tvarkant panaudotas radioaktyviąsias medžiagas – radioaktyviąsias
atliekas – turi būti užtikrinama sauga.
Radioaktyviosios atliekos turi įvairių fizinių, cheminių savybių ir pagal radioaktyviose
medžiagose esančių radionuklidų pusėjimo trukmę skirstomos į trumpaamžes ir ilgaamžes.
Daug metų praėjo, kol žmonija suprato, jog šios atliekos turi būti sutvarkomos tinkamai,
t. y. nekelti pavojaus aplinkai. Tvarkant radioaktyviąsias atliekas siekiama apsaugoti žmones
ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos
ateities kartoms. Vienas svarbiausių principų tvarkant radioaktyviąsias atliekas – užtikrinti jų
saugą ir kaupti lėšas tam, kad ateities kartos galėtų saugiai jas tvarkyti. Be lėšų, svarbu kaupti
žinias ir dokumentus.
Kiekviena šalis pasaulyje sprendimus, kaip užtikrinti saugą, priima savarankiškai. Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) standartai nėra privalomi šalims narėms,
tačiau dauguma valstybių dažnai adaptuoja TATENA‘os rekomendacijas savo teisinėje sistemoje, jomis taip pat vadovaujasi kitos tarptautinės organizacijos. Lietuvoje panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tikslus ir uždavinius nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. patvirtinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
plėtros programa (toliau – Programa). Programa parengta įgyvendinant 2011 m. liepos 19 d.
Tarybos direktyvą 2011/70/Euratomas.
Siekiant užtikrinti saugų galutinį radioaktyviųjų atliekų sutvarkymą, remiamasi šiais principais: stabilumas (OHIO – only handle it once), kaštų panaudojimo efektyvumas, vietos saugumas (padedant tam tikroje vietoje turi būti įsitikinta, kad ta vieta yra maksimaliai saugi),
institucinė priežiūra (tai ne tik reguliuojančios institucijos, bet ir darytojo bei tvarkytojo atskyrimas). Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kaštai dideli. Svarstymų, kaip sumažinti kaštus ar
kokią technologiją taikyti, gali būti visokių. Tačiau svarbu suprasti, jog nepatikrintas metodas
yra nesaugus metodas. „Išskraidinkite RA į mėnulį!“ Taip, šiais laikais viskas įmanoma, tačiau
ar beskraidinant neįvyks sprogimas? Ar radioaktyvi netaps visa žemė?
Lietuvoje nuo 1963 iki 1989 m. Maišiagalos saugykloje buvo kaupiamos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidarančios radioaktyviosios atliekos. Į saugyklą Bartkuškio miške buvo vežamos atliekos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Kaliningrado bei Gardino sričių. Lietuvoje panaudotas branduolinis kuras ir didžioji dalis radioaktyviųjų atliekų susidarė
Ignalinos atominėje elektrinėje (Ignalinos AE).
Programoje numatyta Lietuvoje įrengti mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų, trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekynus. Mūsų šalyje pasirinkta
panaudoto branduolinio kuro saugojimo koncepcija – saugojimas sauso tipo saugykloje. Baigiantis panaudoto branduolinio kuro saugojimo konteinerių eksploatavimo laikui, bus įrengtas giluminis atliekynas.
Pasirenkant galutinę radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo metodologiją, įvertinami šie kriterijai: aktyvumas ir kiekis, sutvarkymo kaštai, geologija, transportavimas, meteorologija, populiacija, biota, radiologiniai saugumo kriterijai ir reikalavimai, radiacinė sauga, visuomenės
nuomonė ir kt.
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1 pav. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Radioaktyviąsias atliekas saugiai tvarkyti reikia ir dėl kitų priežasčių. Kaip antai, ilgaamžės
radioaktyviosios atliekos gali būti panaudotos nesaugiais tikslais, pavyzdžiui, atominiam ginklui sukurti. Panaudotas branduolinis kuras, kuris priskiriamas radioaktyviosioms atliekoms,
laikinai saugomas baseinuose, kur suskyla trumpaamžiai radionuklidai, vėliau laikinose saugyklose. Tačiau suprantama, kad tokia saugykla nebus saugi šimtus tūkstančių metų. Todėl
vertinant galutinius radioaktyviųjų atliekų sutvarkymo būdus svarbu atsižvelgti ne į tai, kas
pigiausia šiandien, o į tai, kas bus saugu visu radioaktyviųjų atliekų gyvavimo ciklu. Šiuo
metu panaudoto branduolinio kuro perdirbimas kelia per daug rizikų, nes gali būti panaudotas branduoliniam ginklui. Dauguma pasaulio šalių yra pasirinkusios giluminio radioaktyviųjų atliekų atliekyno idėją ir panaudotą branduolinį kurą saugo laikinose saugyklose, kol
bus įrengti ir licencijuoti atliekynai.

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO INFORMACIJA
Remdamasis Radiacinės saugos, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, Branduolinės energijos, Branduolinės
saugos ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymų nuostatomis, RSC:
•

•

•

•
•

•

išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus tvarkyti, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti ir vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos radioaktyviąsias atliekas;
išduoda leidimus įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas,
vykdo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo valstybinę radiacinės saugos priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pramonės įmonėse, mokslo ir mokymo institucijose;
kontroliuoja prevencijos priemonių, kuriomis perspėjama apie paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų atsiradimą, įgyvendinimą ir paliktųjų jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų sutvarkymą;
rengia nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvacijos
taisykles;
nustato radionuklidų nebekontroliuojamuosius radioaktyvumo lygius medžiagoms, susidarančioms
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais metu, išskyrus tokią veiklą branduolinės energetikos
srityje;
rengia teisės aktų, reglamentuojančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą nebranduolinės energetikos objektuose, projektus.
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PALIKTŲJŲ JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIŲ PREVENCIJA IR TVARKYMAS
R. Salys, V. Statkus
Radiacinės saugos centras
El. paštas rytis.salys@rsc.lt
Uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (toliau – šaltiniai) plačiai naudojami medicinoje, pramonėje, moksle, naudingųjų iškasenų gavyboje ir kt. srityse. Tokie šaltiniai, netekę kontrolės ir
juos pametus, pavogus, palikus ar perdavus kažkam, kas neturi teisės vykdyti su jais veiklos, tampa
paliktaisiais šaltiniais. Kaip rodo pasaulinė patirtis, paliktieji šaltiniai gali turėti didelės įtakos šalių
ekonomikai ir gyventojų sveikatai, todėl labai svarbu valstybėje sukurti tinkamą radiacinės saugos
infrastruktūrą ir užtikrinti paliktųjų šaltinių prevencijos priemones. Už tokios infrastruktūros kūrimą
ir paliktųjų šaltinių prevenciją Lietuvoje atsakingas Radiacinės saugos centras (RSC).
Paliktųjų šaltinių prevencijos priemonės. Siekiant apsaugoti gyventojus ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, per pastaruosius 20 metų buvo sukurti ir nuolatos tobulinami radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos infrastruktūros elementai, kaip veik
los su šaltiniais licencijavimas, šaltinių apskaita, valstybinė radiacinės saugos priežiūra, šaltinių
įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje kontrolė ir kt. Šie elementai
ne tik sustiprina radiacinės saugos bei šaltinių fizinės saugos užtikrinimo sistemą šalyje, bet kartu
veikia ir kaip prevencinės priemonės, užkertančios kelią paliktųjų šaltinių atsiradimui.
Labai svarbu, kad vykdoma veikla su šaltiniais būtų autorizuota. Bet kokia veikla su šaltiniais
neturint RSC išduotos licencijos ar kito veiklą įteisinančio dokumento yra draudžiama. Autorizacijos proceso metu radiacinės saugos požiūriu įvertinamas pasiruošimas saugiai naudoti šaltinius ir tinkamai juos sutvarkyti pasibaigus eksploatacijos laikui.
Kita iš prevencijos priemonių yra šaltinių apskaita. Tam, kad būtų galima nuolatos sekti ir
kontroliuoti šaltinių skaičių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu
„Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo
bei jo nuostatų patvirtinimo“ įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras). Registre saugomi duomenys apie įvežtus, išvežtus,
naudojamus, saugomus ir panaudotus šaltinius, kurie buvo grąžinti gamintojui ar atiduoti kaip
radioaktyviosios atliekos ilgalaikiam saugojimui, tokiu būdu kontroliuojant šaltinį visą jo eksploatacijos laiką. Nuo 2010 m. birželio 1 d. visus duomenis Registrui galima teikti ne tik popierine
forma, bet ir elektroniniu būdu per Registro išorinį portalą.
Viena svarbiausių paliktųjų šaltinių prevencijos priemonių – valstybinė radiacinės saugos priežiūra, kurios uždaviniai yra šie: ūkio subjektams teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas; prižiūrėti ir
kontroliuoti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą
ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų; taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinės
atsakomybės ir kitas poveikio priemones; įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės
aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias
pažeidimų skaičių. Užtikrindami šaltinių fizinę saugą jų naudotojai įgyvendina ir įdiegia technines
bei administracines priemones, atsižvelgdami į šaltinių pavojingumo kategorijas. Šaltinių fizinė sauga, taikytų techninių ir administracinių priemonių pakankamumas vertinamas išduodant licenciją ar
kitą veiklą įteisinantį dokumentą bei vykdant valstybinę radiacinės saugos priežiūrą.
Siekdamas kontroliuoti šaltinių judėjimą, nuo 2008 m. RSC iš Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos perėmė leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas išdavimo funkciją. Pagal teisės aktuose nustatytą tvarką ūkio subjektai, planuojantys įsigyti šaltinius
ar grąžinantys gamintojui panaudotus šaltinius bei perduodantys galutinai sutvarkyti jų veikloje susidariusias radioaktyviąsias atliekas, turi gauti RSC išduotą leidimą vežti radioaktyviąsias
medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas. Vežamus šaltinius per valstybės sieną tikrina Valstybės
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sienos apsaugos tarnyba, kuri atlieka krovinių, transporto priemonių bei asmenų radiacinę kont
rolę. Šaltinių vežimas – sudėtingas ir atitinkamo pasirengimo reikalaujantis procesas, todėl radioaktyviąsias medžiagas ar radioaktyviąsias atliekas vežti gali tie ūkio subjektai, kurie turi RSC
išduotą licenciją ar kitą veiklą įteisinantį dokumentą, suteikiantį teisę užsiimti tokia veikla.
Nuo 2007 m. RSC specialistai organizuoja bei vykdo paliktųjų šaltinių paiešką teritorijose,
kur ankstesniais metais buvo įsikūrę sovietinės armijos daliniai ar įmonės, kurių veikloje galėjo
būti naudojamos ir radioaktyviosios medžiagos, taip pat metalų laužo supirktuvėse, buvusių gamyklų, gydymo įstaigų teritorijose, buitinių atliekų sąvartynuose ir sendaikčių prekybos vietose.
Be to, paieškos vykdomos savivaldybių nurodytose teritorijose pagal atskirus prašymus siekiant
įvertinti, ar jose nėra paliktųjų šaltinių ir užterštumo radioaktyviosiomis medžiagomis. Paliktųjų
šaltinių ar radioaktyviojo užterštumo tirtose teritorijose nenustatyta. Šiais metais RSC patvirtino
naują Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paieškos 2017–2023 metų programą.
Rastų paliktųjų šaltinių apžvalga ir tvarkymas. Nepaisant visų taikomų paliktųjų šaltinių
prevencijos priemonių, Lietuvoje kasmet nustatomi 3–4 atvejai, kai randami paliktieji šaltiniai.
Per paskutinius penkerius metus buvo nustatyti 22 paliktųjų šaltinių radimo atvejai (1 pav.).
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1 pav. Lietuvoje rastų paliktųjų šaltinių dinamika 2012–2016 m.

Pavojingiausias paliktasis šaltinis (lygio matuoklis su Cs-137) rastas 2012 m. Panevėžio rajone. Tokie lygio matuokliai sovietiniais laikais buvo naudojami grūdų perdirbimo įmonėse. Atlikus aplinkos
dozės galios matavimus ir ištyrus dirvožemį dėl radioaktyviojo užterštumo nustatyta, kad paliktojo
šaltinio sandarumas nebuvo pažeistas ir radioaktyvioji tarša į aplinką nepasklido. Labai dažnai randama išmestų ar paliktų sovietmečiu naudotų dūmų jutiklių su šaltiniais, senų ir nebenaudojamų prietaisų, kuriuose sumontuoti šaltiniai. Tikimybė aptikti paliktąjį šaltinį išauga ir tuo atveju, kai ūkio sub
jektas, ilgą laiką vykdęs veiklą su šaltiniais, persikelia į naujas patalpas arba nutraukia veiklą. 2014 m.
vienai bendrovei priklausančiame nenaudojamame užrakintame sandėlyje buvo rastas grunto, tankio
ir drėgmės matuoklis su Cs-137 ir Am-241 radionuklidais. Kitu atveju 2015 m. mokslo įstaigai persikraustant iš vienų patalpų į kitas buvo rasti paliktieji šaltiniai, kurie nebuvo įtraukti į šiai įstaigai išduotos licencijos priedą. Lietuvoje rastų paliktųjų šaltinių atvejai 2012–2016 m. detalizuoti 1 lentelėje.
1 lentelė. Lietuvoje rastų paliktųjų šaltinių atvejai 2012–2016 m.
Incidento
tipas

Radionuklidai

Pastabos

2016 m. gruodis Klaipėda

Suradimas

Ra-226, Co-60,
Cs-137, Th-232

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas
metalų laužas

2016 m. lapkritis Panevėžys

Suradimas

Am-241

Javų kombainas, kuriame sumontuotas uždarasis
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, skirtas
grūdų pripylimo srautui matuoti

2016 m. liepa

Vilnius

Suradimas

U-233, U-234, U-235,
U-236, U-238

Pakuotė su natrio uranato milteliais

2016 m. kovas

Vilnius

Suradimas

Cs-137, Th-232,
Ra-226

Mokymo tikslams skirtas jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių rinkinys

Dingo

Sr-90 / Y-90

Orlaiviuose naudojami apledėjimo matuokliai

Data

Vieta

2015 m. rugpjūtis Šiauliai
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Data

Vieta

Incidento
tipas

Radionuklidai

Pastabos

2015 m. liepa

Medininkai

Suradimas

Ra-226

Radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti kariniai antpečiai (žvaigždutės)

2015 m. liepa

Vilniaus
oro uostas

Suradimas

Ra-226

Stalinis laikrodis

2015 m. balandis Vilnius

Suradimas

Cs-137, Ra-226, Am-241, Du skysčių scintiliaciniai spektrometrai, du atvirųjų
Sr-90 / Y-90, Pu-239
šaltinių konteineriai ir trys kalibraciniai šaltiniai

2015 m. vasaris

Rokiškis

Suradimas

Pm-147 (prometėjas)

Prietaisas, skirtas dulkių koncentracijai ore matuoti

2014 m. gruodis Klaipėda

Suradimas

Th-232, Ra-226

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas
metalų laužas

2015 m. rugpjūtis Radviliškis

Suradimas

Co-60

Kalibracinis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis

2014 m. kovas

Mažeikiai

Suradimas

Cs-137 ir Am-241

Drėgmės ir tankio matuoklis

2013 m. spalis

Kaunas

Suradimas

Pu-239

Dūmų jutikliai

2013 m. vasaris

Klaipėda

Suradimas

Th-232, Ra-226

Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas
metalų laužas

2013 m. vasaris

Vilnius

Suradimas

Pu-239

Dūmų jutikliai

2012 m. rugsėjis Kaunas

Suradimas

Nuskurdintas uranas

Gama radiografų nuskurdinto urano konteineris

2012 m. gegužė

Vilnius

Suradimas

Pu-239

Dūmų jutikliai

2012 m. balandis Vilnius

Suradimas

Ra-226

Karinis lėktuvo laikrodis

2012 m. kovas

Suradimas

Cs-137

Lygio matuoklis, sovietiniais laikais dažniausiai
naudotas grūdų perdirbimo įmonėse

Panevėžys

Beveik kasmet Lietuvoje randama radionuklidais užteršto metalų laužo. Paprastai į surenkamą
metalų laužą patenka radioaktyviosiomis medžiagomis užterštų įrenginių detalių, naftotiekių, dujotiekių ar vandentiekių vamzdžių, kuriuose per ilgą laiką susikaupė nuosėdų su gamtinės kilmės radioaktyviosiomis medžiagomis. Didžiausią grėsmę žmonėms ir aplinkai kelia į metalų laužą patekę
prietaisai ar konteineriai su šaltiniais. Dėl šios priežasties Lietuvoje metalų laužą superkančios ar perdirbančios įmonės privalo atlikti radioaktyviosios taršos kontrolę radioaktyviosios taršos matuokliais.
Nustačius paliktuosius šaltinius labai svarbu, kad valstybės ir savivaldybių institucijos bei radioaktyviųjų atliekų tvarkytojas žinotų savo veiksmus. Dėl to atsižvelgiant į naujausių Europos
Sąjungos teisės aktų reikalavimus bei įgyvendinant Tarptautinės atominės energijos agentūros
(TATENA) rekomendacijas 2005 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos Paliktųjų
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų
branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklės, kurios
nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, radioaktyviųjų atliekų tvarkytojo veiksmus radus,
nustačius, sulaikius paliktuosius šaltinius. Praktinio darbo metu paaiškėjus tam tikriems trūkumams 2012 m. teisės aktas papildytas ir patvirtintas nauja redakcija.
RSC gauna pranešimus iš TATENA‘os branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų Incidentų ir neteisėtos apyvartos duomenų bazės apie atvejus, kai radioaktyvieji šaltiniai buvo pamesti, pavogti, neteisėtai perduoti kitam asmeniui ar kitais būdais neteko kontrolės, bei asmenų patirtą avarinę apšvitą
dėl paliktųjų šaltinių. Gauta informacija apie aktualiausius įvykius, susijusius su paliktaisiais šaltiniais,
pasidalijama su Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Muitinės departamentu, Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentu, Antrinio perdirbimo įmonių asociacija ir šaltinių naudotojais bei vežėjais.
Atsižvelgiant į įvykius pasaulyje ir esamą situaciją Lietuvoje, daug dėmesio skiriama asmenų, kurių
darbinė veikla yra arba gali būti susijusi su paliktųjų šaltinių aptikimu, mokymams. Tuo tikslu perio
diškai organizuojami teoriniai ir praktiniai seminarai bei pratybos, kurių metu dalyviai supažindinami, kaip tinkamai pasirengti ir deramai reaguoti nustačius paliktąjį šaltinį, pristatoma tarptautinė
patirtis šioje srityje. RSC rūpinasi gyventojų švietimu ir informavimu, kaip reikia elgtis radus įtartinus objektus, pažymėtus įspėjamuoju jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu ar kitais įspėjamaisiais
užrašais. Gyventojams aktuali informacija skelbiama per įvairias informavimo priemones (interneto
portalus, radiją, televiziją) bei leidžiant įvairios paskirties leidinius, lankstinukus ir atmintines.
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