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APIE RADIACINĖS SAUGOS CENTRĄ
PASKIRTIS

Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) yra reguliuojančioji institucija radiacinės saugos
klausimais, kurios paskirtis – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ra
diacinės saugos srityje, išskyrus šios politikos įgyvendinimą, vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – šaltiniai).

MISIJA

Užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

VIZIJA

Aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, Lietuvos žmonės ir aplinka apsaugoti nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, saugus šaltinių naudojimas.

KOKYBĖS
VADYBOS
SISTEMA

Vienas pagrindinių RSC prioritetų – nuolat gerinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą bei
teikiamų paslaugų kokybę, todėl buvo įdiegta kokybės vadybos sistema (toliau – KVS).
RSC nuolat siekia didinti veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, tobulina KVS ir užtikrina,
kad įdiegta KVS atitiktų standarto LST EN ISO 9001:2015 ir Tarptautinės atominės energijos
agentūros (toliau – TATENA) saugos standarto GSR 2 dalies reikalavimus. 2019 m. Nacionalinis akreditacijos biuras įvertino daugelio RSC atliekamų radiologinių tyrimų ir bandymų
atitiktį standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimams.

FINANSINIAI IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Pagrindinis RSC finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. 2019 m. tai sudarė 1 019,5 tūkst. Eur, iš kurių
882,8 tūkst. Eur yra asignavimai darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, 85,3 tūkst. Eur įstaigai išlaikyti ir
50 tūkst. Eur turtui įsigyti.
RSC turi ir nebiudžetinių lėšų, t. y. gauna pajamų už teikiamas mokamas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas (pajamų įmokų lėšos).
Atskiriems pavedimams ir projektams vykdyti gaunama lėšų ir iš kitų šaltinių (Europos Sąjungos (toliau – ES)
bei tarptautinių organizacijų). 2019 m. iš tarptautinių organizacijų gauta 15,2 tūkst. Eur atskiriems pavedimams
vykdyti. RSC finansavimo šaltiniai pateikti 1 pav.
2019 m. pabaigoje RSC dirbo 47 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau –
specialistai), kurių 68 proc. sudarė moterys, amžiaus vidurkis buvo 46 metai. 87 proc. specialistų yra įgiję

Pajamų įmokų
lėšos 8,3 %

Valstybės
biudžeto
lėšos 90,3 %

1 pav. RSC finansavimo šaltiniai

3

Tarptautinių
organizacijų
lėšos 1,3 %

Aukštesnysis
išsilavinimas

5

Aukštasis
universitetinis
išsilavinimas 41

Vidurinis
išsilavinimas

1

2 pav. RSC darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
Atgal į turinį
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aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų 5 – mokslų daktarai (2 pav.). Specialistai tobulino kvalifikaciją tiek Lietuvoje (45 specialistai), tiek ir užsienio valstybėse (25 specialistai).
RSC struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr. V-1194 (nuo 2019 m. sausio 1 d.), 2019 m. išliko nepakitusi.
Aštuoniems RSC specialistams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir vienam RSC specialistui
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD) direktorius
pareiškė padėką už dalyvavimą valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos
subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“.

RADIACINĖS SAUGOS BŪKLĖS APŽVALGA
RSC vykdo žmonių ir aplinkos apšvitos bei veiklos su šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą
su šaltiniais, reguliuojamąją kontrolę, kuri apima radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reglamentavimą, radiacinės saugos vertinimą, veiklos su šaltiniais įteisinimą, teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę
saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų vykdymo priežiūrą ir kt.
Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – registras) saugomi duomenys apie 13 530 šaltinių, o duomenys apie darbuotojų apšvitos dozes papildyti 6 894 naujais
įrašais. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (toliau – generatoriai) skaičius Lietuvoje didėja nežymiai. Tai lėmė turimos įrangos modernizavimas. Radioaktyviųjų šaltinių skaičius mažėja. Didėja kai kurių sričių darbuotojų, pav., medicinos darbuotojų, dozių įrašų skaičius, nes daugėja odontologijos ir spindulinės
diagnostikos sričių darbuotojų.
Metų pabaigoje Lietuvoje veikla su šaltiniais buvo vykdoma pagal 1 292 RSC išduotas licencijas vykdyti veiklą
su šaltiniais (toliau – licencija), 405 veiklos vykdytojai vykdė registruotą veiklą su šaltiniais.
Radiacinės saugos požiūriu prižiūrimų ūkio subjektų Lietuvoje buvo 1 783, įskaitant ir tuos ūkio subjektus,
kurių veiklos nereikia įteisinti, tačiau jų vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja
spinduliuote ir (ar) vykdant tokią veiklą yra tikimybė nustatyti paliktąjį radioaktyvųjį šaltinį ar radioaktyviosiomis
medžiagomis užterštą objektą.
Profesinės apšvitos stebėsenos rezultatai rodo, kad apšvitą patiriančių darbuotojų apšvita neviršija Lietuvoje
nustatytų metinių ribinių dozių ir tinkamai užtikrinama šių darbuotojų radiacinė sauga.
Apžvelgus pacientų apšvitos stebėsenos rezultatus galima teigti, kad vidutinė pacientų apšvita skirtingų
spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu beveik nekinta. Vis dėlto daugėjant atliekamų procedūrų šiek tiek didėja ir žmonių patiriama apšvita. Kolektyvinė efektinė dozė, tenkanti vienam gyventojui,
kaip ir ankstesniais metais, neviršijo 1 mSv.
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną nustatyta, kad Lietuvos gyventojų iš įvairių šaltinių (išskyrus profesinę
apšvitą) patriama metinė apšvita (3,39 mSv) nuo 2018 m. nepakito ir yra panaši į kitose Europos šalyse gyventojų
patiriamą metinę apšvitą (~3,5 mSv). Didžiausią apšvitą Lietuvos gyventojai patyrė dėl gamtinių radioaktyviųjų radono dujų gyvenamųjų pastatų patalpų ore bei spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų.
Branduolinės energetikos objektų (toliau – BEO) veikla nulėmė mažesnę nei 10 µSv apšvitą.
Radiologinių incidentų ar avarijų, keliančių riziką gyventojų ir darbuotojų radiacinei saugai ir sveikatai dėl
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, nebuvo. Išlieka panaši registruojamų radiologinių incidentų tendencija.
RSC tyrė ir vertino 35 Lietuvoje kilusius radiologinius incidentus. Didelę incidentų dalį sudaro pasienio kontrolės
postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidę kroviniai.

Atgal į turinį
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI
KOVAS
Lietuvoje viešėję TATENA‘os atstovai: projektų vadybininkė Toma Furusawa, kuruojanti Lietuvos nacionalinius
techninio bendradarbiavimo projektus, bei techniniai darbuotojai Jenia Vassileva ir Gianas Luca Polis – teigiamai
įvertino RSC įgyvendinamus TATENA‘os nacionalinius projektus ir pažymėjo, kad radiacinės saugos užtikrinimas
Lietuvoje atitinka tarptautinius reikalavimus ir rekomendacijas. RSC ir aplankytas Lietuvos asmens sveikatos
priežiūros įstaigas (toliau – ASPĮ) įvardijo kaip gerosios praktikos pavyzdžius radiacinės saugos srityje.

TATENA‘os atstovų vizitas

BALANDIS
Kartu su TATENA‘a organizuotas regioninis seminaras „Nacionalinio bendradarbiavimo ir koordinavimo kūrimas tarp reguliuojančiųjų ir kitų institucijų“. Seminaro dalyviai supažindinti su TATENA‘os rekomendacijomis
bendradarbiavimo radiacinės saugos srityje ir tokio bendradarbiavimo koordinavimo klausimais, gerąja praktika ir iššūkiais, su kuriais susiduria reguliuojančiosios institucijos.

Konferencija „Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“
Minint 33-ejų metų sukaktį nuo Černobylio atominėje elektrinėje (toliau – Černobylio AE) įvykusios avarijos
kartu su Lietuvos radiacinės saugos draugija (toliau – LRSD) organizuota konferencija „Pasirengimas avarijoms ir
radiacinės saugos iššūkiai“.
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BIRŽELIS
Kartu su kitomis institucijomis dalyvauta Vidaus reikalų ministerijos organizuotose valstybinio lygio funkcinėse pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis medžiagomis masinio susibūrimo vietoje“.

Pratybų akimirkos

LIEPA
Kartu su TATENA‘a organizuotas regioninis seminaras „Radono žemėlapių kūrimas ir radono rizikos zonų apibūdinimas“. Seminaro dalyviai supažindinti su radioaktyviųjų radono dujų problema, radono matavimais ore ir grunte,
šių matavimų rezultatų vertinimu, radono žemėlapių kūrimu bei radono rizikos zonų apibūdinimu.

Regioninis seminaras „Radono žemėlapių kūrimas ir radono rizikos zonų apibūdinimas“

RUGSĖJIS
Vyko RSC Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) funkcinės pratybos „Radiacinės saugos
centro Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pasirengimas galimai branduolinei avarijai atominėje elektrinėje“.
Kartu su Vilniaus universiteto ligoninės (toliau – VUL) Santaros klinikomis organizuoti nacionaliniai mokymai
branduolinės medicinos srityje dirbantiems medicinos fizikams, technologams ir gydytojams radiologams pagal
TATENA‘os finansuojamą nacionalinį projektą LIT6006 „Pacientų radiacinės saugos, atliekant spindulinės terapijos
ir branduolinės medicinos procedūras, užtikrinimo gerinimas tobulinant valstybinę priežiūros sistemą, parengiant
ir ligoninėse įdiegiant standartizuotas kokybės laidavimo ir kokybės kontrolės bandymų procedūras“.
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SPALIS
Kartu su kitomis institucijomis dalyvauta PAGD organizuotose valstybinio lygio civilinės saugos pratybose „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje
esančioje atominėje elektrinėje“.

Valstybinio lygio civilinės saugos pratybos

LAPKRITIS
Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1360 patvirtino Lietuvos higienos normą
HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“. Nauja redakcija dėstoma higienos norma nustato darbuotojų, kurie darbo metu įkvėpę ar prariję radionuklidų gali patirti vidinę apšvitą, šios apšvitos stebėsenos reikalavimus, taikomus planuojamose, esamose arba avarinėse apšvitos situacijose.

GRUODIS
Sveikatos apsaugos ministras 2019 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1398 patvirtino Lietuvos higienos normą
HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“. Nauja redakcija išdėstyta higienos
norma nustato apsaugomųjų ir (ar) branduolinės ar radiologinės avarijos padarinių šalinimo veiksmų bendruosius ir operatyvinius kriterijus bei jų taikymo reikalavimus avarijos atveju.

1. RADIACINĖS SAUGOS REGULIUOJAMOJI KONTROLĖ
Jonizuojančioji spinduliuotė dėl savo naudingų savybių efektyviai taikoma įvairiose ūkinės veiklos srityse. Vis
dėlto, be teikiamos naudos, jonizuojančioji spinduliuotė gali kelti pavojų žmogaus sveikatai, todėl siekiama, kad
bet kokia veikla su šaltiniais visuomenei teiktų didesnę naudą nei žalą, o apšvita būtų kiek galima mažesnė, atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius veiksnius. Pagrindiniai RSC vykdomos radiacinės saugos reguliuojamosios
kontrolės rodikliai 2019 m. pavaizduoti 3 pav.
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13 530

8 250

IŠDUOTŲ
LICENCIJŲ
SKAIČIUS

REGISTRUOTŲ
VEIKLŲ
SKAIČIUS

1 292

PRIŽIŪRIMŲ
ŪKIO SUBJEKTŲ
SKAIČIUS

405

1 783

3 pav. Radiacinės saugos reguliuojamosios kontrolės rodikliai

1.1. VALSTYBĖS JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS
ŠALTINIŲ IR DARBUOTOJŲ APŠVITOS REGISTRAS

8 800

8 800

8 800

8 800

10 000

8 800

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre saugomi ir tvarkomi duomenys apie įvežtus, išvežtus, naudojamus ir saugomus šaltinius, t. y. apie uždaruosius ir atviruosius radioaktyviuosius šaltinius, generatorius, taip pat registruojamos darbuotojų profesinės apšvitos dozės.
2019 m. užregistruotos 6 894 darbuotojų metinės apšvitos dozės, išduoti 43 Komandiruotų darbuotojų
apšvitos dozių pasai. Duomenys apie darbuotojų patiriamą profesinę apšvitą pateikiami šio leidinio 2.2 skiltyje
„Profesinės apšvitos vertinimas“.
2019 m. registre buvo saugomi 13 530 šaltinių duomenys. Šaltinių skaičiaus kitimas 2014–2019 m. pavaizduotas 4 pav.
Uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių kiekis pasikeitė nežymiai. Daugiausia uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių
naudojama įvairiuose matuokliuose (tankio, storio, drėgmės ir kt.), spektrometruose, krovinių ir bagažo kontrolės, kalibravimo įrangoje. Medicinoje uždarieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami spindulinėje terapijoje, kraujui
švitinti, kaip etaloniniai šaltiniai – įrenginiams, skirtiems dozės galiai matuoti, kalibruoti.
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APŠVITĄ
PATIRIANČIŲ
DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS REGISTRE

ŠALTINIŲ
SKAIČIUS

2015

2016

3 456

3 447

3 291
2017

1 274

2014

1 277

0

1 877

2 000

3 162
1 953

4 000

3 046
2 087

6 000
2 932
2 062

Šaltinių skaičius

8 000

2018

2019

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Uždarieji radioaktyvieji šaltiniai
Dūmų jutikliuose esantys uždarieji radioaktyvieji šaltiniai

4 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2014–2019 m.
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2 144
52
79
19

34

51
74
33
19

612

2 138
612

2 030
51
70
17

17

17
26

27

29

48
71

49
66

610

641

606

1 916

1 801

1 673
658
51
69
17
25

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius

100

10

1

2014

Terapija

2015

2016

Intervencinė radiologija

Mamografija

2017

2018

Kompiuterinė tomografija

Diagnostika

2019
Odontologija

5 pav. Generatorių, naudojamų medicinoje, skaičiaus kitimas 2014–2019 m.

1 827

1 820

1 763

1 677

1 513

1 599

Generatorių skaičius didėjo nežymiai. Tai lėmė įrangos modernizavimas. Sena, susidėvėjusi įranga buvo keičiama nauja. Didžiąją generatorių dalį (~85 proc.) sudarė medicininė įranga. Generatorių, naudojamų medicinoje,
skaičiaus kitimas 2014–2019 m. pavaizduotas 5 pav.
Odontologijoje naudojamų generatorių skaičius kiekvienais metais nežymiai didėja, nes vis daugiau privačių
odontologijos klinikų įsigyja modernios intraoralinės, panoraminės ar tūrinės kompiuterinės tomografijos įrangos
arba keičia ją naujesne. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2014–2019 m. pavaizduotas 6 pav.
Atvirieji radioaktyvieji šaltiniai naudojami branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui bei įvairiuose moksliniuose tyrimuose. Bendras 2019 m. gautų atvirųjų radioaktyviųjų šaltinių aktyvumas buvo kiek didesnis
nei 10 TBq.

306

256

229

193

154

307

1 000

11

11

9

10

11

11

100

6

Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių,
naudojamų odontologijoje, skaičius
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1 000

1

2014

2015

Dantų kompiuteriniai tomografai

2016

2017

Panoraminiai rentgeno aparatai

2018

2019

Intraoraliniai rentgeno aparatai

6 pav. Generatorių, naudojamų odontologijoje, skaičiaus kitimas 2014–2019 m.
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1.2. VEIKLOS SU JONIZUOJANČIOSIOS
SPINDULIUOTĖS ŠALTINIAIS ĮTEISINIMAS

0

2015

2016

Medicina

2017

Kiti

2018

2019

Pramonė

7 pav. 2015–2019 m. išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

22

10

4

2

8

9

Registruota veiklų

48

2019 m. įregistruota 60 naujų veiklų, išduotos 25 licencijos vykdyti veiklą su įvairios paskirties šaltiniais ir
3 laikinieji leidimai. Registruotų veiklų ir išduotų licencijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas 7 ir
8 pav.
Veiklų įteisinimas jas registruojant vyksta nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., kai įsigaliojo nauja Radiacinės saugos įstatymo redakcija. Joje nustatyta, kad veiklos, kurių pobūdis yra mažiau pavojingas ir su tokiomis veiklomis
susijusi rizika kelia mažesnį pavojų žmonių sveikatai
dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, gali būti
įteisintos registruojant tokias veiklas, o licencija neišduodama. Todėl 2019 m. panaikintos 322 anksčiau
50
išduotos licencijos ir tokios veiklos registruotos. Daugiausia tokių veiklų vykdoma odontologinėje praktiko40
je naudojant intraoralinius rentgeno aparatus.
Įsigaliojus Radiacinės saugos įstatymo naujai re30
dakcijai, atsirado ir daugiau pakeitimų, kuriuos teko
20
įgyvendinti:
l sujungus trijų rūšių licencijas išduodamas vienas
10
dokumentas – licencija ar laikinasis leidimas prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančio0
2018
2019
sios spinduliuotės šaltinius; išduotos 47 naujos rūšies
licencijos;
Medicina
Kiti
Pramonė
l panaikintas 108 licencijų, kurių galiojimas sustabdytas ilgiau kaip 6 mėnesius, galiojimas.
8 pav. 2018–2019 m. registruotų veiklų
Kaip ir kiekvienais metais, kai kurie licencijų turėpasiskirstymas pagal veiklos sritis
tojai, dėl tam tikrų priežasčių laikinai sustabdę arba
Atgal į turinį
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baigę veiklą su šaltiniais, kreipėsi į RSC, pateikdami prašymą sustabdyti (pateikti 5 prašymai) arba panaikinti licencijos galiojimą (pateikta 30 tokių prašymų), šie prašymai buvo patenkinti. Vienam licencijos turėtojui, atnaujinusiam savo veiklą ir pateikusiam prašymą, panaikintas licencijos galiojimo sustabdymas.
Pasikeitus registruotos veiklos vykdytojo ar licencijos turėtojo duomenims, RSC, gavęs informacijos iš veiklos
vykdytojų ar Juridinių asmenų registro ir (ar) Lietuvos Respublikos gyventojų registro apie pasikeitusius duomenis, atlieka registruotos veiklos duomenų ar licencijos patikslinimą (atlikta 10 patikslinimų). Taip pat veiklos vykdytojas privalo pranešti RSC apie pasikeitusias licencijuojamos veiklos su šaltiniais sąlygas ar pasikeitusį registruotos
veiklos pobūdį ir pateikti teisės aktuose nurodytą informaciją bei dokumentus, susijusius su šiais pakeitimais. Tik
tuomet, kai RSC specialistai radiacinės saugos požiūriu įvertina veiklos vykdytojo pasirengimą vykdyti veiklą naujomis aplinkybėmis ir apie savo teigiamą sprendimą praneša registruotos veiklos vykdytojui ar licencijos turėtojui,
pastarieji turi teisę vykdyti veiklą su šaltiniais pasikeitusiomis veiklos sąlygomis ar pasikeitus veiklos pobūdžiui.
9 pav. pateikiamas registruotų veiklų, išduotų licencijų ir laikinųjų leidimų bei pakeistų licencijų priedų skaičiaus
kitimas 2015–2019 m.

2017

2018

Išduotų licencijų skaičius
Registruotų veiklų skaičius

2019

Išduotų laikinųjų leidimų skaičius

9 pav. Registruotų veiklų, išduotų licencijų ir laikinųjų leidimų bei
pakeistų licencijos priedų skaičiaus kitimas 2015–2019 m.

1.3. VALSTYBINĖ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA
Pagrindiniai RSC vykdomos valstybinės radiacinės saugos priežiūros uždaviniai – teikti metodinę pagalbą ir
konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip jie laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, reikalavimų, taikyti ūkio subjektams, kurie padarė
pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones.
RSC, siekdamas kelti radiacinės saugos kultūrą, padėti ūkio subjektams lengviau suprasti teisės aktų reikalavimus, teikė konsultacijas, metodinę pagalbą, parengė ir išleido informacinių leidinių, atnaujino viešųjų
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konsultacijų skiltį, vedė mokomuosius seminarus. Be to, 2019 m. peržiūrėtas ir atnaujintas RSC direktoriaus
įsakymu patvirtintas Ūkio subjektų konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, kuriame papildomai nustatytos metodinės pagalbos bei konsultacijų teikimo ūkio subjektams tvarkos.
RSC interneto svetainėje taip pat skelbiami ūkio subjektų dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į
juos, šiems atsakymams suteiktas viešai paskelbtos konsultacijos statusas.
2019 m. patikrintas 591 ūkio subjektas, iš jų 110-yje nustatyta radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę
saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų, įskaitant ir mažareikšmius pažeidimus.

PATIKRINTA
ŪKIO
SUBJEKTŲ

591

PATIKRINIMAI

676

PATIKRINIMAI
SU
RADIOLOGINIAIS
TYRIMAIS

319

ŪKIO
SUBJEKTAI,
KURIUOSE RASTA
PAŽEIDIMŲ

110

SURAŠYTA
ADMINIST
RACINIŲ TEISĖS
PAŽEIDIMŲ
PROTOKOLŲ

IŠDUOTA
LEIDIMŲ VEŽTI
RADIOAKTYVIĄ
SIAS MEDŽIAGAS
IR ATLIEKAS

5

43

2019 m.
DAŽNIAUSI RADIACINĖS SAUGOS PAŽEIDIMAI:
l
l
l
l
l
l

apšvitą patiriantys darbuotojai nemokomi radiacinės saugos;
neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai;
neatlikti kokybės kontrolės bandymai;
neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta techninės priežiūros sutartis;
nepranešta apie pasikeitusius licencijos ar jos priedo duomenis;
nepateikti duomenys registrui.

Už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja
spinduliuote, 5-iems ūkio subjektams taikyta administracinė atsakomybė – paskirtos baudos.
Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus siekdami įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje. Tęsiant ankstesniais metais pradėtas vykdyti priemones,
atlikti patikrinimai, kurių metu vertinta, kaip ASPĮ užtikrinama radiacinė sauga atliekant chirurgines operacijas,
invazines ir (ar) intervencines procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, taip pat vertinta,
kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė. Be to, daug dėmesio skirta
ASPĮ atliekamų rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumui vertinti. Toks vertinimas atliktas ASPĮ ir odontologijos įmonėse, kuriose yra panoraminių ir skaitmeninių dantų rentgeno diagnostikos aparatų.
RSC pareigūnai, atsižvelgdami į tai, kad chirurginių intervencijų, invazinių ir intervencinių procedūrų metu
darbuotojai patiria didesnę apšvitą nei kitų medicininės radiologijos procedūrų metu, atliko patikrinimus, kurių
tikslas – įvertinti, kaip užtikrinama radiacinė sauga atliekant tokias procedūras. Patikrinimų metu nustatyta, kad
darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena (viso kūno, jei reikia, – akių ir rankų) vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbuotojų vidutinės metinės dozės ir sukaupti individualiųjų dozių ekvivalentai neviršijo ribinių dozių. Išanalizavus intervencinės radiologijos gydytojų darbo krūvius nustatyta, kad jų vidutinė apšvita santykinai nedidelė,
tačiau kai kurių darbuotojų (priklausomai nuo darbo krūvio ir jų atliekamų intervencinių procedūrų pobūdžio) apšvita gerokai didesnė. Intervencinės radiologijos gydytojai, atliekantys daugiau intervencinių procedūrų, ypač gydomųjų radiologinių procedūrų, gauna didesnes dozes. Visos ASPĮ turi pakankamą kiekį individualiųjų apsaugos
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priemonių (prijuosčių, apykaklių, akinių), naudoja jas ir užtikrina jų periodinę patikrą. Darbuotojai turi galimybę
esant reikalui konsultuotis su medicinos fiziku, kompetentingu diagnostinės radiologijos srityje.
Vertinant, kaip ASPĮ vykdoma pakartotinių rentgeno diagnostinių procedūrų priežasčių analizė, atlikti planiniai patikrinimai, kurių metu nustatyta, kad tikrintose ASPĮ pakartotinių procedūrų užregistruojama nedaug (šimtosios procento dalys nuo visų atliktų procedūrų skaičiaus), todėl jų įtaka darbuotojų ir gyventojų apšvitai nėra
reikšminga. Pagrindinė nurodoma pakartotinių radiologinių tyrimų priežastis yra žmogiškasis veiksnys – paciento
judesys procedūros metu, retesniais atvejais – įrangos gedimas. Visi registruoti atvejai ASPĮ yra ištiriami, numatomos prevencinės priemonės jų pasikartojimo tikimybei mažinti.
Atliekant patikrinimus, kurių metu vertintas rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumas, nustatyta, kad
visose tikrintose ASPĮ yra aprašyti tyrimo pagrįstumo nustatymo procesai. Medicininės apšvitos pagrįstumo
principas įdiegtas visų lygių ASPĮ dokumentuose – kokybės laidavimo programose, darbuotojų pareiginėse instrukcijose ir rentgeno diagnostikos darbo procedūrų aprašuose. Kokybės laidavimo programos ir kiti
dokumentai peržiūrimi kartą per metus ir esant poreikiui keičiami. Visose ASPĮ rentgeno diagnostikos procedūros atliekamos tik su gydytojo siuntimu, o vertinant pačių siuntimų kokybę nustatyta, kad juose pateikta informacija daugeliu atvejų yra išsami ir jos pakanka tyrimui atlikti. Retais atvejais, esant netinkamai ar nevisiškai
užpildytiems siuntimams, gydytojai radiologai susisiekia su gydytoju paskyrėju dėl papildomos informacijos
pateikimo. ASPĮ sprendimai dėl rentgeno diagnostikos procedūrų pagrįstumo priimami užtikrinant, kad šios
veiklos nauda žmogui ar visuomenei bus didesnė už žalą sveikatai.
Vertinant rentgeno diagnostinių procedūrų pagrįstumą odontologijos įmonėse, kurios turi panoraminių ir
skaitmeninių dantų rentgeno diagnostikos aparatų, nustatyta, kad įmonės yra parengusios medicininių procedūrų registravimo ir apskaitos tvarkos aprašus ir nustatyta tvarka registruoja atliekamas dantų rentgeno diagnostikos procedūras. Tais atvejais, kai pacientas atvyksta iš kitos odontologijos įmonės, tyrimai atliekami tik turint
gydytojo siuntimą.
Tikrintose ASPĮ ir odontologijos įmonėse nepagrįstų rentgeno diagnostinių procedūrų nenustatyta.
RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ IR RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ VEŽIMAS
Vykdydamas Radiacinės saugos įstatymo bei Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto
branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatas, RSC išduoda leidimus įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas (išskyrus branduolines
ir daliąsias medžiagas) ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo metu.
Vežti radioaktyviąsias
medžiagas šalies viduje

2%
Vežti radioaktyviąsias
atliekas šalies viduje 30 %

Išvežti radioaktyviąsias
medžiagas į ne ES šalį 

7%

Išvežti radioaktyviąsias
medžiagas į ES šalį 

3%

Įvežti radioaktyviąsias
medžiagas iš ne ES šalies

7%

Įvežti radioaktyviąsias
medžiagas iš ES šalies 51 %

10 pav. Išduotų leidimų pasiskirstymas pagal rūšis
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50

0

Radioaktyviosios medžiagos

2017

2018

Radioaktyviosios atliekos

2019

Iš viso

11 pav. Išduotų leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir
radioaktyviąsias atliekas skaičiaus kitimo tendencijos 2015–2019 m.
Vežti radioaktyviąsias medžiagas (atviruosius ir uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius) gali tik ūkio subjektai, registravę tokią veiklą ar turintys šiai veiklai išduotą licenciją (atsižvelgiant į šaltinių pavojingumo kategoriją)
bei besilaikantys griežtų radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos reikalavimų. Veiklos įteisinti nereikia,
jei radioaktyviosios medžiagos vežamos nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.
2019 m. išduota 30 leidimų radioaktyviosioms medžiagoms ir 13 – radioaktyviosioms atliekoms vežti (10 pav.).
Pastaraisiais metais leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas skaičius mažai kinta
(11 pav.). Tai rodo, kad licencijos turėtojų, savo veikloje naudojančių radioaktyviąsias medžiagas, poreikiai pastaruosius kelerius metus nesikeičia, tik atnaujinamos veiklai reikalingos radioaktyviosios medžiagos ar veikloje
susidariusios radioaktyviosios atliekos perduodamos galutinai sutvarkyti.
RADIOAKTYVIŲJŲ ŠALTINIŲ FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS
RSC pareigūnai, siekdami įvertinti, kaip licencijų turėtojai užtikrina radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, atliko
licencijų turėtojų, savo veikloje naudojančių I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviuosius šaltinius, patikrinimus, kurių metu vertino įdiegtas fizinės saugos sistemas. Patikrinimų metu nustatyta, kad daugelio licencijos turėtojų įdiegtos fizinės saugos sistemos atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau kai kurie iš jų ne visada skiria deramą
dėmesį techninių fizinės saugos priemonių techninei priežiūrai, pašalinių asmenų prieigos prie radioaktyviųjų
šaltinių kontrolei.
Atsižvelgiant į radioaktyviesiems šaltiniams kylančias grėsmes, 2018 m. sugriežtintas darbuotojų tinkamumo dirbti su radioaktyviaisiais šaltiniais reglamentavimas, praplečiant tikrinamųjų asmenų ratą ir nustatant tokio
tikrinimo periodiškumą (5 metai). Pasikeitus reikalavimams, RSC 2019 m. sulaukė gerokai daugiau ūkio subjektų prašymų organizuoti darbuotojų tinkamumo dirbti patikrinimą. Iš viso gauti ir išnagrinėti 59 tokie prašymai.
Įvertinus įgaliotųjų institucijų pagal kompetenciją pateiktus atsakymus dėl darbuotojų tinkamumo nenustatyta
aplinkybių, dėl kurių darbuotojai negalėtų dirbti su I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviaisiais šaltiniais ir (ar)
būti atsakingais už I–III pavojingumo kategorijų radioaktyviųjų šaltinių radiacinę ir (ar) fizinę saugą.
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VARTOJIMO GAMINIAI
Bendradarbiaujant su vartojimo gaminių importuotojais nuolat kaupiama statistinė informacija apie tai, kiek
ir kokių vartojamųjų gaminių įvežama į Lietuvą, kur ir kaip jie saugomi bei tvarkomi. Kaip ir kasmet, gausiausiai importuojama įvairios paskirties apšvietimo lempų ir jų komponentų, kurių gamyboje naudojamos kriptono (85Kr),
torio (232Th) ir tričio (3H) radioaktyviųjų izotopų turinčios dujos.

Padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę skleidžiančios lėktuvų prietaisų dalys (skalės)
Vis dar pasitaiko atvejų, kai žmonės įsigyja sendaikčių (senovinių laikrodžių, barometrų, laivų, lėktuvų ir kitų
prietaisų skalių, stiklo, keramikos gaminių ir papuošalų, pagamintų XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje),
kurių gamybai buvo naudojamos radioaktyviosios medžiagos siekiant išgauti tam tikras spalvas ar švytėjimą. RSC
pareigūnai vartojamųjų gaminių paieškas atliko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Pakruojo ir Šiaulių regionų sendaikčių
turguose, antikvariatuose ir panašiose prekybos vietose. Tarptautiniame sendaikčių turguje „Laiko ratu“ prekybos
vietose buvo aptikta gaminių, kurių paviršiuje dozės galia viršijo gamtinį foną, tačiau neviršijo teisės aktuose nustatytų leistinų lygių.
RADIACINĖS SAUGOS VERTINIMAS ĮMONĖSE, KURIOSE NAUDOJAMOS ŽALIAVOS,
TURINČIOS GAMTINIŲ RADIOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ
RSC specialistai fosfatines trąšas gaminančioje įmonėje radiacinės saugos požiūriu vertino, kokias gamtinių radioaktyviųjų medžiagų turinčias žaliavas įmonė naudoja trąšų gamyboje ir kokie šių medžiagų kiekiai yra

Atrenkami trąšų gamybos metu susidariusių
atliekų mėginiai
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MEDIENOS IR DURPIŲ KURO UŽTERŠTUMO RADIOAKTYVIUOJU CEZIU 137Cs KONTROLĖ
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, kontroliuotas iš
teritorijų, po avarijos Černobylio AE užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis, įvežamo medienos ir durpių kuro ir iš įvežtinio kuro gautų pelenų radioaktyvusis užterštumas. Šia kontrole siekiama užtikrinti, kad į
Lietuvą nepatektų radioaktyviuoju ceziu 137Cs užteršto medienos ir durpių kuro, o tokį kurą naudojančiose
įmonėse nesusidarytų radioaktyviųjų pelenų. Medienos kuro pelenai dažnai naudojami dirvoms tręšti, todėl
radioaktyviųjų medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir mitybos grandine – į
žmogaus organizmą.
Radiacinės saugos priežiūros metu vertinta, kaip medienos kurą naudojančios įmonės vykdo pelenų radio
aktyviojo užterštumo 137Cs radionuklidu kontrolės reikalavimus. Ištyrus radiacinės saugos priežiūros patikrinimų
metu katilinėse ir šiluminėse elektrinėse paimtus medienos kuro pelenų mėginius nustatyta, kad 96 proc. visų
tirtų pelenų buvo tinkami naudoti dirvoms tręšti.
2019 m. atliktų daugiau kaip tūkstančio užsakovų pateiktų savikontrolei bandinių tyrimų rezultatai rodo, kad
99 proc. bandinių medienos kuro užterštumas 137Cs buvo mažesnis už 30 Bq/kg, 94 proc. tirtų pelenų bandinių
buvo tinkami dirvoms tręšti, o likusieji – keliams tiesti ir kitiems civilinės inžinerijos tikslams.
Įvežtinio durpių kuro kontrolė pradėta vykdyti
2018 m. Jos veiksmingumą iliustruoja 137Cs aktyvu250
mo koncentracijos durpių mėginiuose mažėjimas,
palyginti su aktyvumo koncentracijomis, nustatyto
200
mis ankstesniais metais (leistinas užterštumas 137Cs –
30 Bq/kg), kai įvežtiniam durpių kurui pasienio
150
postuose dar nebuvo taikoma radiologinių tyrimų do100
kumentų kontrolė (12 pav.).
2019 m. siekiant įvertinti lietuviškos medienos
50
užterštumą 137Cs radionuklidu atlikti Nemenčinės,
Švenčionėlių ir Kazlų Rūdos girininkijų miškuose pa0
2015
2016
2017
2018
2019
imtų įvairių rūšių medienos mėginių tyrimai. Nustatyta, kad 137Cs aktyvumo koncentracijos vidurkis buvo
12 pav. Vidutinė 137Cs aktyvumo koncentracija
1,5 Bq/kg, aktyvumo koncentracija kito nuo 0,5 Bq/kg
į Lietuvą įvežamose durpėse, Bq/kg
iki 4,1 Bq/kg.
137

Cs aktyvumo koncentracija, Bqkg
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susidariusiose atliekose. Nustatyta, kad dėl naudojamose žaliavose esančių gamtinių radioaktyviųjų medžiagų
aktyvumo reikia įvertinti, kokią apšvitą gali patirti gyventojai ir darbuotojai. Įmonės atliktas įvertinimas parodė,
kad gyventojų ir darbuotojų radiacinė sauga yra užtikrinta ir veiklos įteisinti nereikia. Susidariusiose atliekose
gamtinių radioaktyviųjų medžiagų koncentracija neviršijo teisės aktuose nustatytų lygių.
Taip pat radiacinės saugos vertinimas atliktas įmonėje, gaminančioje keraminius gaminius. Nustatyta,
kad naudojamose žaliavose ir gaminiuose gamtinių radioaktyviųjų medžiagų aktyvumo koncentracija neviršijo nereguliuojamųjų lygių ir veikla pagal savo pobūdį yra saugi, todėl apie ją pranešti RSC nereikia.
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1.4. PATALPŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖ
Siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, jau projektuojant patalpas, kuriose planuojama naudoti šaltinius, privaloma nurodyti priemones, numatomas taikyti darbuotojų ir gyventojų radiacinei saugai užtikrinti. Todėl atliekant radiacinės saugos (specialiąją) projektų ekspertizę įvertinami
visi radiacinės saugos aspektai, susiję su galima darbuotojų ir gyventojų apšvita.
2019 m. atliktos 336 patalpų projektų radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės. Daug dėmesio skirta
patalpų, kuriose buvo numatyta įrengti gama peilį, ekspertizei, nes tai Lietuvoje nauja technologija. Ją taikant
naudojami 192 I pavojingumo kategorijos uždarieji radioaktyvieji šaltiniai, skirti konkrečioms galvos smegenų zonoms gydyti, todėl, siekiant užtikrinti darbuotojų, pacientų ir gyventojų radiacinę saugą, patalpų, kuriose įrengiamas gama peilis, ekspertizė reikalavo ypatingo dėmesio. Atliktų patalpų projektų radiacinės saugos (specialiosios)
ekspertizės pasiskirstymas pagal šaltinių panaudojimo sritis pateiktas 13 pav.
Taip pat RSC pagal kompetenciją dalyvavo teritorijų planavimo ir statinių statybos procese ir tikrino pateiktas
paraiškas dėl statybos leidimo išdavimo (patikrinta 15 paraiškų). Šio statybos leidimo reikia naujai statomiems ar
rekonstruojamiems objektams, kuriuose bus naudojami šaltiniai. Įvertinus su paraiškomis gautus dokumentus,
pateiktus informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pritarta trims paraiškoms dėl statybos leidimo išdavimo. Viena
paraiška atmesta, nes neatlikta projekto radiacinės saugos specialioji ekspertizė, taip pat 11 paraiškų atmesta, nes
jos RSC buvo paskirtos ne pagal kompetenciją.
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13 pav. 2019 m. atliktų patalpų projektų radiacinės saugos
(specialiųjų) ekspertizių skaičius pagal šaltinių panaudojimo sritį

1.5. PASIRENGIMAS GALIMOMS
BRANDUOLINĖMS AVARIJOMS
Pradėjus veikti Baltarusijos atominei elektrinei (toliau – Baltarusijos AE) didžiausias pavojus Lietuvai
kiltų, jeigu joje įvyktų sunki branduolinė avarija. Kartu su kitomis atsakingomis institucijomis RSC 2019 m.
nuosekliai ir kryptingai rengėsi reaguoti, jeigu tokia avarija įvyktų. Ypač daug dėmesio skirta pasirengimui
vykdyti Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju RSC numatytas funkcijas bei pagal kompetenciją koordinuoti kitų institucijų pasirengimą. Tuo tikslu buvo stiprinama
teisinė bazė: patvirtintas Lietuvos higienos normos HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar

17

Atgal į turinį

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA 2019

radiologinei avarijai“ pakeitimas, Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas, Žmonių dezaktyvavimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai rekomendacijos.
Siekdami kuo didesnio visuomenės supratimo, kaip teisingai pasirengti ir elgtis įvykus branduolinei avarijai,
RSC ir PAGD specialistai organizavo susitikimus su gyventojais, gyvenančiais arčiausiai statomos Baltarusijos AE –
Švenčionių ir Vilniaus rajonų bei Vilniaus miesto savivaldybėse.

Susitikimų su gyventojais akimirkos
Įvairaus lygio pratybų organizavimas ir dalyvavimas jose yra svarbi pasirengimo galimoms branduolinėms
avarijoms dalis. RSC bendradarbiavo rengiant ir dalyvavo valstybinio lygio civilinės saugos pratybose „Civilinės
saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje
atominėje elektrinėje“. Šių funkcinių pratybų tikslas buvo tobulinti ir praktiškai įtvirtinti civilinės saugos sistemos subjektų įgūdžius vykdant Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos
atveju numatytas funkcijas. RSC pratybų metu vertino galimą branduolinės avarijos poveikį Lietuvos gyventojams, teikė rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo (evakavimo, skydliaukės blokavimo stabiliuoju
jodu, slėpimosi ir kt.), koordinavo PAGD žvalgybinių grupių ėminių atrinkimo strategiją, antžeminės ir radiacinės žvalgybos iš oro veiksmus bei organizavo ir koordinavo atliekamus radiologinius tyrimus, užtikrino evakuojamų gyventojų radioaktyviojo užterštumo įvertinimo ir dezaktyvavimo kokybės kontrolę.

Valstybinio lygio funkcinės pratybos
Kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) Aviacijos valdybos pareigūnais ir Lietuvos kariuomenės atstovais pratybų metu atlikti radiacinės žvalgybos iš oro skrydžiai, o PAGD pareigūnai,
atsakingi už antžeminės radiacinės žvalgybos grupių veiklą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju,
apmokyti antžeminės žvalgybos procedūrų.
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Radiacinės žvalgybos iš oro žemėlapis
Vilniaus m. savivaldybės organizuotose stalo pratybose pristatytos RSC funkcijos branduolinės avarijos
atveju bei pasirengimas jas įgyvendinti. Taip pat dalyvauta rengiant ir vertinant Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos institucinio lygio stalo pratybas. Molėtų ir Širvintų r. savivaldybių ekstremaliųjų
situacijų komisijos posėdžiuose buvo pristatyti galimi pavojai Lietuvai pradėjus eksploatuoti Baltarusijos AE bei
savivaldybių funkcijos galimos branduolinės ar radiologinės avarijos atveju.
Rengtos RSC ESOC vidinės funkcinės pratybos, kurių metu vertintas RSC ESOC pasirengimas galimai branduolinei avarijai.

1.6. RADIOLOGINIAI INCIDENTAI IR AVARIJOS BEI JŲ PREVENCIJA
2019 m. RSC užregistravo, tyrė ir vertino 35 Lietuvoje kilusius radiologinius incidentus (14 pav.).
Didelę registruotų incidentų dalį sudarė pasienio kontrolės postuose sulaikyti padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidę kroviniai (137Cs užterštas biokuras, statybinės medžiagos ir pan.).
ASPĮ tirti trys radiologiniai incidentai dėl pacientų nepagrįstai patirtos apšvitos: paskirta kompiuterinės tomografijos procedūra atlikta ne tam pacientui, gauti netinkami vaizdai diagnozei nustatyti dėl radiofarmakologinio preparato injekavimo sistemos gedimo, vaisius patyrė apšvitą, nes pacientė, prieš jai atliekant radiologines
procedūras, nežinojo, kad yra nėščia.
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Nepagrįsta nemedicininė
apšvita
Radionuklidais užteršti
objektai 

Aptikti paliktieji šaltiniai

7

Dirbtinės kilmės radionuklidais
užteršti kroviniai 
14

5

1

Nepagrįsta medicininė apšvita

3

Padidėjusią jonizuojančiąją
spinduliuotę skleidę asmenys

2

Gamtinės kilmės radionuklidais
užteršti kroviniai
3

14 pav. Įvykusių radiologinių incidentų pasiskirstymas
Pasienio kontrolės poste stacionaria rentgeno kontrolės sistema peršvietus autobusą pastebėta, kad
jame yra keleivis. Atliekant šio atvejo tyrimą nustatyta, kad keleivio patirta apšvita neviršijo Lietuvos teisės
aktuose nustatytos 10 µSv nemedicininės procedūros metu žmonėms taikomos apribotosios dozės vieno
skenavimo metu.

Aptikti paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai
Aptikti septyni paliktieji radioaktyvieji šaltiniai ir penki radionuklidais užteršti objektai (rasti priešgaisriniai
dūmų jutikliai su 241Am ir 239Pu radionuklidais, apledėjimo matuokliai su 90Sr / 90Y radionuklidu, 226Ra ir 232Th radio
nuklidais užterštas metalų laužas ir kt.). Paliktieji šaltiniai ir radionuklidais užteršti objektai teisės aktų nustatyta
tvarka perduoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui sutvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.
Vykdydamas radiologinių incidentų prevenciją RSC daug dėmesio skyrė pirmųjų reaguotojų mokymams,
kurių metu radiacinės saugos klausimais buvo apmokyta apie 170 asmenų.
Bendradarbiauta rengiant ir dalyvauta organizuojant valstybinio lygio funkcines pratybas „Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai sprogus savadarbiam sprogmeniui su radioaktyviosiomis medžiagomis masinio
susibūrimo vietoje“. Šių pratybų metu RSC teikė radiacinės saugos rekomendacijas pirmiesiems reaguotojams,
dirbantiems galimai radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje, taip pat siūlymus dėl gyventojų apsaugomųjų veiksmų taikymo, tikslino vidinės apsaugos zonos perimetrą, atliko žuvusiųjų ir įvykio vietos radioaktyviojo užterštumo įvertinimą bei užtikrino dezaktyvavimo kokybės kontrolę.
Dalyvauta Europos Komisijos (toliau – EK) organizuotose ECUREX-2019 avarinės parengties pratybose, kurių
tikslas buvo patikrinti ES bei kitų šalių, prisijungusių prie skubaus keitimosi informacija apie branduolines ir radiologines avarijas sistemos ECURIE, gebėjimus laiku keistis informacija apie branduolines ir radiologines avarijas.
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Valstybinio lygio funkcinės pratybos

RADIOLOGINIAI
INCIDENTAI

35

APMOKYTA
PIRMŲJŲ
REAGUOTOJŲ

DALYVAUTA
PRATYBOSE

6

170

Radiologinių incidentų ir avarijų bei jų prevencijos duomenys
Daug dėmesio skirta apšvitos nustatymo taikant biologinės dozimetrijos metodus pajėgumams stiprinti. Toliau dalyvauta RENEB (Parengties ir reagavimo į didelio masto ekstremalias situacijas Europos regione biologinės
dozimetrijos tinklas) veikloje kartu su kitais nariais atliekant tarplaboratorinius palyginamuosius tyrimus. Pasaulio
sveikatos organizacijos (toliau – PSO) ekspertams teigiamai įvertinus RSC pasirengimą nustatyti avarinę apšvitą
biologinės dozimetrijos metodais ir pateiktą klausimyną dėl šalies narystės PSO biologinės dozimetrijos tinkle
(WHO BioDoseNet), gautas oficialus RSC narystės šiame tinkle patvirtinimas.

1.7. RADIACINĖS IR FIZINĖS SAUGOS MOKYMAS
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Radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo duomenys
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RSC, vykdydamas radiacinės ir fizinės saugos mokymo priežiūrą, derino įstaigų, atliekančių radiacinės ir (ar)
fizinės saugos mokymą, naujai parengtas mokymo programas, vadovavo radiacinės ir (ar) fizinės saugos žinių vertinimo komisijoms, administravo radiacinės ir fizinės saugos pažymėjimų duomenų bazę.

SUDERINTŲ
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1 263
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Radiacinės ir fizinės saugos mokymai
Siekiant aktyviai skleisti radiacinės saugos žinias organizuotos konferencijos ir seminarai, bendradarbiauta
su tarptautinėmis organizacijomis, įvairūs specialistai skatinti dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis rengti susitikimai su gyventojais.
Minint Černobylio AE avarijos 33-iąsias metines, kartu su LRSD organizuota konferencija „Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“.

Konferencija „Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“
RSC specialistai vedė pažintines ekskursijas moksleiviams ir studentams, seminarus ir mokymus darbuotojams ir asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, visuomenės sveikatos specialistams, skaitė pranešimus
ir dalyvavo kituose renginiuose (mokinių konferencijoje „Antiatominis pavasaris“, susitikime su VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro nariais, Vilniaus m. savivaldybės administracijos, Valstybės saugumo departamento
darbuotojų ir Vadovybės apsaugos departamento pareigūnų radiacinės saugos mokymuose ir kt.).

Organizuotų seminarų ir susitikimų su gyventojais akimirkos
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Kartu su TATENA‘a organizuoti du regioniniai seminarai: „Nacionalinio bendradarbiavimo ir koordinavimo kūrimas tarp reguliuojančiųjų ir kitų institucijų“ ir „Radono žemėlapių kūrimas ir radono rizikos zonų apibūdinimas“,
kuriuose dalyvavo daugiau nei 50 radiacinės saugos specialistų iš įvairių užsienio šalių.

Kartu su TATENA‘a organizuotų seminarų akimirkos

1.8. RADIACINĖS SAUGOS REGLAMENTAVIMAS
Atsižvelgiant į TATENA‘os rekomendacijas ir siekiant tobulinti radiacinės saugos reglamentavimą, rengti ir
derinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, projektai.
Priimti šie svarbiausi radiacinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
l
l
l
l

Lietuvos higienos norma HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“;
Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo Europos Komisijai bei
visuomenei tvarkos aprašas;
Lietuvos higienos norma HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“;
Radiacinės saugos centro nuostatai.

RSC DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI, KURIAIS PATVIRTINTI:
l
l
l
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Ūkio subjektų konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas;
Žmonių dezaktyvavimo, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, rekomendacijos;
Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos
aprašas.
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2. RADIOLOGINĖS BŪKLĖS STEBĖSENA
Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, vykdyta gyventojų apšvitos stebėsena, apimanti apšvitos vertinimą esamosios, planuotos ir avarinės apšvitos situacijose. 2019 m. tirta ir analizuota daugiau nei 20 Lietuvos gyventojų apšvitą lemiančių veiksnių.

2.1. GYVENTOJŲ APŠVITOS VERTINIMAS
Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną vertinama, kokią apšvitą dėl maiste, geriamajame vandenyje, ore,
statybinėse medžiagose, dirvožemyje, iškritose, vartojimo gaminiuose esančių gamtinių ir dirbtinių radio
nuklidų patiria gyventojai. 2019 m. ištyrus pagrindinių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų,
grūdų) ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų bei geriamojo vandens mėginius nustatyta, kad ilgaamžių dirbtinių
137
Cs ir 90Sr radionuklidų aktyvumo koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose, atrinktose skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat ir Ignalinos AE poveikio teritorijose, nedidelė. Tik natūralių vandens telkinių žuvyse ir
miško grybuose (15 pav.) nustatyta didesnė 137Cs radionuklido aktyvumo koncentracija. Kadangi gyventojai šių
produktų mažiau vartoja, žuvų ir grybų užterštumas 137Cs nelemia reikšmingos gyventojų apšvitos. Geriamajame vandenyje dirbtinės kilmės radionuklidų nenustatyta, o metinė efektinė apšvitos dozė, gaunama dėl jame
esančių gamtinių radionuklidų, gerokai mažesnė nei 0,1 mSv.
Siekiant įvertinti galimą Baltarusijos AE įtaką Lietuvos teritorijos užterštumui radionuklidais ir apšvitą gyventojams atnaujinta Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės
valdymo ir savivaldos institucijoms, EK bei visuomenei tvarka, kurioje valstybinė maisto ir geriamojo vandens
radiologinė stebėsena papildyta ėminių paėmimo vietomis prie sienos su Baltarusijos Respublika (16 pav.).
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15 pav. Vidutinės metinės 137Cs aktyvumo koncentracijos vertės grybų mėginiuose 1998–2019 m.
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16 pav. Valstybinės maisto ir geriamojo vandens radiologinės stebėsenos ėminių paėmimo vietos

BEO ĮTAKOS GYVENTOJŲ APŠVITAI VERTINIMAS
Vertinant BEO įtaką gyventojų apšvitai radiologinė stebėsena vykdoma uždaromos Ignalinos AE galimo poveikio teritorijoje. Šioje teritorijoje atliekami aplinkos dozės ekvivalento bei į atmosferos orą ir vandenį išmetamų
radionuklidų aktyvumo koncentracijos tyrimai. Išanalizavus iš Ignalinos AE į atmosferos orą ir vandenį patekusių
radionuklidų aktyvumo koncentracijos matavimų rezultatus nustatyta, kad 2019 m. į aplinkos orą ir vandenį patekusių radionuklidų aktyvumas sudarė labai mažą dalį nuo ribinio aktyvumo.
Taip pat vykdyta Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės
būklės stebėsena. Radiologinei būklei vertinti matuota gama dozės galia, paimti ir atlikti radiologiniai kont
rolinių gręžinių vandens ir grunto mėginių tyrimai. Kaip ir ankstesniais metais, viename iš gręžinių (Nr. 4) tričio aktyvumo koncentracija (17 pav.) buvo didesnė dėl tričio difuzijos per radioaktyviųjų atliekų sandėliavimo
kaupo barjerą ir siekė 223 Bq/l. Toliau nuo kaupo esančiuose gręžiniuose tričio aktyvumo koncentracija buvo
artima foniniam lygiui. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos teritorijos radiologinės būklės stebėsenos
rezultatai parodė, kad radionuklidų į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir jie negali lemti papildomos
gyventojų apšvitos.
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RADONO PATALPŲ ORE DARBO VIETOSE TYRIMAI

Radono aktyvumo koncentracija, Bq/m3

Siekiant įvertinti gamtinių radioaktyviųjų radono dujų keliamos apšvitos riziką darbo vietų patalpų ore atlikti
tyrimai 101-oje Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse esančioje darbo vietoje, kurios įrengtos pastatų
rūsiuose ar pastatuose po žeme. Tyrimų rezultatai parodė, kad vidutinė radono aktyvumo koncentracija tirtose darbo vietose buvo 87 ± 6 Bq/m3. 77-iose darbo vietose radono aktyvumo koncentracija neviršijo 100 Bq/m3
(18 pav.) ir tik 5-iose iš jų buvo didesnė nei 200 Bq/m3. Vienoje darbo vietoje radono aktyvumo koncentracijai viršijus atskaitos lygį, kuris lygus 300 Bq/m3, rekomenduota taikyti radono patalpų ore mažinimo priemones.
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APLINKOS DOZĖS EKVIVALENTO TYRIMAI
Vertinant Lietuvos gyventojų patiriamą išorinę apšvitą iš aplinkoje esančių gamtinės ir dirbtinės kilmės šaltinių atliekami aplinkos dozės ekvivalento tyrimai 92 stebėsenos taškuose. Šie stebėsenos taškai išdėstyti Vilniuje,
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniaus apskrityje apie 50 km atstumu nuo Baltarusijos AE, Ignalinos
rajone apie 50 km atstumu nuo Ignalinos AE ir palyginimui Kupiškio rajone.
2019 m. didžiuosiuose Lietuvos miestuose vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas buvo
0,69 ± 0,05 mSv, didžiausias metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,89 mSv) nustatytas viename iš Panevėžio stebėsenos taškų, o mažiausias (0,57 mSv) – viename iš Šiaulių stebėsenos taškų. Vilniaus apskrities ir Ignalinos rajono vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (0,70 ± 0,05 mSv) statistiškai patikimai nesiskyrė nuo Kupiškio
rajono vidutinio metinio aplinkos dozės ekvivalento (0,69 ± 0,06 mSv). Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose pateiktas 19 pav.
Pagal gautus tyrimo rezultatus apskaičiuota, kad dozės galia aplinkoje 2019 m. kito nuo 62 nSv/h iki
102 nSv/h. Žinant, kad žmogus lauke praleidžia apie penktadalį viso laiko, nustatyta, jog 2019 m. Lietuvos gyventojai iš aplinkos gavo apie 0,14 mSv vidutinę efektinę dozę. Kas pusmetį atnaujinamus aplinkos dozės ekvivalento
tyrimų rezultatus galima peržiūrėti RSC interneto svetainėje (www.rsc.lt → Atviri duomenys → Vidutinė aplinkos
dozės galia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose bei Ignalinos ir Kupiškio rajonuose).

19 pav. Vidutinis metinis aplinkos dozės ekvivalentas (mSv) didžiuosiuose
Lietuvos miestuose, Vilniaus apskrityje, Ignalinos ir Kupiškio rajonuose
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2.2. PROFESINĖS APŠVITOS VERTINIMAS
Pagrindiniai profesinės apšvitos stebėsenos tikslai – remiantis išorinės ir vidinės apšvitos dozių, dozės galios
darbo vietose ar kitų matavimų rezultatais įrodyti, kad neviršijami tirtinieji lygiai ir ribinės dozės, įvertinti apšvitą
patiriančių darbuotojų naudojamų radiacinės saugos priemonių efektyvumą ir radiacinės saugos požiūriu sukurti
saugias darbo sąlygas.
RSC ne tik atlieka apšvitą patiriančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių matavimus ir apšvitos
dozių vertinimą, bet ir analizuoja bei vertina visų registre esančių darbuotojų gautas apšvitos dozes. 2019 m.
registro duomenimis, atlikta 5 655 darbuotojų apšvitos stebėsena. Vidutinė darbuotojo gauta metinė efektinė
dozė buvo 0,34 mSv.
DARBUOTOJŲ IŠORINĖS APŠVITOS STEBĖSENA
Darbuotojų gaunamos išorinės apšvitos efektinės dozės vertinamos pagal individualiuosiuose dozimetruose, skirtuose viso kūno apšvitos dozėms matuoti, sukauptus ir išmatuotus individualiosios dozės ekvivalentus. Didžiausios metinės efektinės dozės, užregistruotos BEO darbuotojui ir intervencinės kardiologijos gydytojui, siekė
atitinkamai 16,2 ir 10,5 mSv. Kai kurių sričių darbuotojams (intervencinės radiologijos, branduolinės medicinos,
mokslo ar kt.), patiriantiems akių ir galūnių apšvitą, registruojamos ne tik efektinės, bet ir akių bei galūnių apšvitos dozės. Akių apšvitos stebėsena atlikta 258 darbuotojams matuojant individualiosios dozės ekvivalentus akių
dozimetrais arba dozimetrais, nešiojamais kaklo srityje virš individualiųjų apsaugos priemonių. Didžiausią akies
lęšiuko metinę lygiavertę dozę 13,9 mSv gavo intervencinės kardiologijos gydytojas. Rankų apšvitos stebėsena
atlikta žiedo formos dozimetrais 94 darbuotojams. Didžiausias rankų metines lygiavertes dozes 110,8 mSv gavo
intervencinės radiologijos gydytojas, atliekantis intervencinės radiologijos procedūras, ir 100,3 mSv radiologijos
technologas, atliekantis branduolinės medicinos procedūras.
Išorinės apšvitos dozių analizės rezultatai parodė, jog metinės ribinės akių ir galūnių dozės neviršijamos, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka, kai akys ar galūnės gali gauti metines lygiavertes dozes, atitinkamai didesnes nei
5 ar 150 mSv, veiklos vykdytojai privalo užtikrinti, kad būtų atliekama akių ir galūnių išorinės apšvitos stebėsena.
DARBUOTOJŲ VIDINĖS APŠVITOS STEBĖSENA
Be išorinės apšvitos, papildomai įvertintos branduolinės medicinos darbuotojų, dirbančių su atviraisiais radioaktyviaisiais šaltiniais, vidinės apšvitos dozės. 2019 m. 10 darbuotojų, dirbančių su 131I šaltiniais,
skydliaukės aktyvumo matuokliu atliktas 31 vidinės apšvitos tyrimas. Didžiausias išmatuotas 131I aktyvumas skydliaukėje siekė 118 Bq. Didžiausia apskaičiuota kaupiamoji efektinė dozė buvo mažesnė nei 0,1 mSv.
Detalesnio ištyrimo nereikėjo, nes apskaičiuotos vidinės apšvitos dozės neviršijo tirtinojo ir registruojamojo lygių,
nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“.
Apibendrinant išorinės ir vidinės apšvitos stebėsenos rezultatus galima teigti, kad BEO, intervencinės radiologijos ir kardiologijos darbuotojai patiria didesnes apšvitos dozes, palyginti su kitų sričių apšvitą patiriančiais
darbuotojais (20 pav.), tačiau jų, kaip ir visų kitų darbuotojų, apšvita neviršija nustatytų metinių ribinių dozių. Tai
rodo, kad veiklos vykdytojai tinkamai užtikrina apšvitą patiriančių darbuotojų radiacinę saugą.
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18

20 pav. Įvairių veiklos sričių darbuotojų gautos metinės apšvitos dozės

ORLAIVIŲ ĮGULŲ NARIŲ PROFESINĖS APŠVITOS VERTINIMAS
Vadovaujantis radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais civilinės aviacijos orlaivių, skraidančių didesniame nei 8 000 m aukštyje, įgulų nariams turi būti atliekamas profesinės apšvitos vertinimas. RSC
prižiūri, kaip civilinės aviacijos orlaivių bendrovės savo veikloje įgyvendina radiacinės saugos priemones: ar bend
rovėje vykdoma orlaivių įgulų narių radiacinės saugos programa, ar vertinama orlaivių įgulų narių profesinė apšvita, ar registruojami, saugomi ir teikiami RSC apšvitos vertinimo duomenys.
Išanalizavus penkių orlaivių bendrovių pateiktus duomenis apie 889 orlaivių įgulų narių apšvitą nustatyta, kad 58 proc. atvejų metinė apšvita viršijo 1 mSv, visais kitas atvejais apšvita nesiekė 1 mSv. Didžiausia 2019 m.
metinė apšvitos dozė buvo 3,10 mSv, vidutinė – 1,22 mSv. Analizės rezultatai rodo, kad Lietuvos civilinės aviacijos
orlaivių bendrovių įgulų narių apšvita išlieka mažesnė nei daugelio kitose Europos šalyse dirbančių orlaivių įgulų
narių, tikėtina, dėl mažesnio įgulų narių darbo krūvio. 2015–2019 m. orlaivių įgulų narių apšvitos kitimas pavaizduotas 21 pav.

29

Atgal į turinį

58

48
52

42

43

60

36

40

35

50

65

57

64

70

30
20

2015

2016

1 mSv

2017

1–6 mSv

2018

0

0

0

0

0

10
0

Dozių intervalai, mSv

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO METINĖ ATASKAITA 2019

80
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21 pav. 2015–2019 m. orlaivių įgulų narių apšvitos kitimas

2.3. MEDICININĖS APŠVITOS VERTINIMAS
Lietuvoje daugėja medicininėje radiologijoje naudojamos modernios įrangos, kuria atliekama vis daugiau
spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų (toliau – procedūros). Tai sąlygoja medicininės
apšvitos didėjimą, todėl svarbu, kad pacientai patirtų tik tokią apšvitą, kurios reikia procedūrai atlikti. Pacientų radiacinė sauga užtikrinama taikant pagrįstumo ir optimizavimo principus. Pagrįstumo principas įpareigoja įvertinti
paskirtos procedūros būtinumą, o optimizavimo principas apima praktinius medicininės radiologijos procedūrų
aspektus (pvz., įrangos ir jos parametrų parinkimą, diagnostinius atskaitos lygius (toliau – DAL) ir kt.), kad pacientų
patiriama apšvita būtų tokia, kokios reikia diagnozei nustatyti.
Tarptautinių organizacijų ir kitų šalių tyrimų rezultatai rodo, kad apie 30 proc. visų atliekamų procedūrų yra
nepagrįstos, o tam tikrų konkrečių procedūrų atveju nepagrįstos procedūros sudaro net iki 70 proc. nuo visų to
tipo atliekamų procedūrų. Siekiant atkreipti gydytojų praktikų bei gydytojų paskyrėjų dėmesį į atliekamų procedūrų pagrįstumo problemas, Lietuvos radiologų asociacijos konferencijoje aptarti pagrįstumo ir kiti su medicinine
apšvita susiję klausimai.
Toliau vykdyta 2017–2023 m. medicininės radiologijos procedūrų metu patiriamos apšvitos stebėsenos
programa. Jos tikslas – įvertinti spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūrų metu pacientų
patiriamą apšvitą, šių procedūrų skaičiaus kitimą bei teikti siūlymus, kaip optimizuoti medicininę apšvitą. Vykdant
šią programą buvo renkami duomenys apie pacientams atliktas spindulinės diagnostikos ir intervencinės radiologijos procedūras, analizuojama pacientų patiriama apšvita bei stebima, ar apskaičiuota vidutinė pacientų grupės
apšvita procedūrų metu neviršija nustatytų DAL. Įvertinus rezultatus ir jų paklaidas nustatyta, kad 2019 m. pacientų
gautos dozės neviršijo DAL ir buvo panašios į ankstesniais metais gautas dozes. Didžiausią apšvitą spindulinėje
diagnostikoje pacientai patiria atliekant kompiuterinės tomografijos procedūras. 22 pav. pateikta 2019 m. vidutinė pacientų patiriama apšvita, išreikšta dozės ir ilgio sandaugos vertėmis (toliau – DLP), atliekant kompiuterinės
tomografijos procedūras įvairiose ASPĮ.
Siekiant, kad atliekamos procedūros būtų tinkamai optimizuotos ir diagnostinių vaizdų kokybė būtų pakankama diagnozei nustatyti, būtina naudoti tinkamai veikiančią rentgeno diagnostikos įrangą. Jos techniniai
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22 pav. Vidutinė pacientų patiriama apšvita atliekant
kompiuterinės tomografijos procedūras ir šioms procedūroms nustatyti DAL. DAL vaizduojami linijomis

parametrai turi atitikti gamintojo nustatytas vertes ir tai užtikrinama periodiškai atliekant rentgeno diagnostikos
įrangos kokybės kontrolės bandymus. Jų atlikimo tvarką, pobūdį ir periodiškumą reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ (toliau – HN 78:2009) reikalavimai. RSC specialistai atliko įvairių rentgeno diagnostikos aparatų kokybės
kontrolės bandymus (23 pav.). 60 patikrintų rentgeno diagnostikos aparatų atitiko HN 78:2009 reikalavimus ir
1 rentgeno diagnostikos aparatas – neatitiko. Atlikus šio aparato remonto darbus ir pakartotinius kokybės kontrolės bandymus, jis toliau naudojamas.

Kompiuterinės tomografijos 2

Intervencinės radiologijos
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23 pav. 2019 m. atliktų rentgeno diagnostikos aparatų kokybės kontrolės bandymų skaičius
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3. ASMENŲ PRIPAŽINIMAS IR ATESTAVIMAS
ASMENŲ, ĮSKAITANT DOZIMETRIJOS TARNYBAS, PRIPAŽINIMAS
Asmenys, įskaitant dozimetrijos tarnybas, siekiantys atlikti visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus, ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus
(toliau – matavimai ir įvertinimai), gali tai atlikti tik sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka būdami pripažinti ir turėdami išduotą asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios matavimus ir įvertinimus, pripažinimo pažymėjimą. 2019 m. dėl tokių matavimų ir įvertinimų pripažinimo kreipėsi ir buvo pripažinti 3 asmenys.
Šiems asmenims išduoti pripažinimo pažymėjimai patvirtina, kad jų atliekami matavimai ir įvertinimai atitinka
teisės aktų reikalavimus, nustatytus matavimus ir įvertinimus atliekantiems specialistams, kokybės vadybos
sistemoms ir matavimų tikslumui.

RADIACINĖS SAUGOS EKSPERTO PRIPAŽINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Radiacinės saugos eksperto,
išskyrus branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos
ekspertą, pripažinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka Lietuvoje pripažinti 4 radiacinės saugos ekspertai. Visi jie
pripažinti radiacinės saugos ekspertais rentgeno diagnostikos ir spindulinės terapijos srityse, 2 iš jų taip pat pripažinti radiacinės saugos ekspertais branduolinės medicinos srityje bei 1 iš šių asmenų pripažintas radiacinės saugos
ekspertu veterinarijoje. Šiems asmenims išduoti radiacinės saugos eksperto pažymėjimai, suteikiantys teisę patarti ir teikti konsultacijas veiklos su šaltiniais vykdytojams radiacinės saugos srityse, kuriose asmuo yra pripažintas
ekspertu.

FIZINIŲ ASMENŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ MOKYTI
RADIACINĖS IR (AR) FIZINĖS SAUGOS, ATESTAVIMAS

ORGANIZUOTI
ATESTAVIMO
KOMISIJOS
POSĖDŽIAI

ASMENIMS
SUTEIKTA TEISĖ
MOKYTI RADIACINĖS
SAUGOS TEMOMIS

ASMENIMS
SUTEIKTA TEISĖ
MOKYTI FIZINĖS
SAUGOS TEMOMIS

2

3

4

Atestuoti fiziniai asmenys
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Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymą vykdančiose įstaigose paskaitas skaito ir praktinius užsiėmimus veda tik kompetentingi lektoriai, turintys galiojantį radiacinės ir (ar) fizinės saugos atestavimo
pažymėjimą. 2019 m. įvyko du Atestavimo komisijos posėdžiai, kurių metu komisijos nariai svarstė asmenų pateiktus prašymus suteikti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos temomis ir vertino jų žinias. Atestavimo komisija atestavo 3 naujus lektorius, suteikdama jiems teisę mokyti radiacinės saugos temomis, ir 4 naujus lektorius,
suteikdama jiems teisę mokyti fizinės saugos temomis.

Atestavimo komisijos posėdžių akimirkos

4. VYKDOMI PROJEKTAI
TATENA‘OS NACIONALINIS TECHNINIO
BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS LIT6006
2019 m. buvo toliau įgyvendinamas nacionalinis projektas „Pacientų radiacinės saugos, atliekant spindulinės
terapijos ir branduolinės medicinos procedūras, užtikrinimo gerinimas tobulinant valstybinę priežiūros sistemą,
parengiant ir ligoninėse įdiegiant standartizuotas kokybės laidavimo ir kokybės kontrolės bandymų procedūras“.
Šio projekto tikslas – atnaujinti teisės aktus ir parengti gaires, skirtas kokybiškoms ir vienodoms kokybės laidavimo sistemoms sukurti ir įdiegti, bei parengti metodiką, kaip vertinti kokybės kontrolės bandymų ir dozimetrinių
matavimų rezultatus dozimetrinių auditų metu. Vykdant projektą parengti medicininės radiologijos klinikinio audito atlikimo tvarkos aprašo ir aukščiau paminėtų gairių bei metodikos projektai. Šie projektai parengti bendradarbiaujant su VUL Santaros klinikų, Nacionalinio vėžio instituto, LSMUL Kauno klinikų ir Kauno technologijos
universiteto specialistais.

TATENA‘OS KOORDINUOTŲ TYRIMŲ PROJEKTAS
RSC specialistai, dalyvaudami TATENA‘os koordinuotų tyrimų 2017–2021 m. projekte „MEDBIODOSE: biologinės dozimetrijos metodų taikymas spindulinėje terapijoje, branduolinėje medicinoje, diagnostikoje ir intervencinėje radiologijoje“, kartu su Klaipėdos universitetine ligonine ir Nacionaliniu vėžio institutu citogenetiniais
metodais tyrė galimą vėžiu sergančių pacientų radiojautrumo ir spindulinės terapijos gydymo sukeltų šalutinių
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reakcijų sąryšį. Atlikta daugiau nei 110 citogenetinių tyrimų vertinant 43 krūties ar prostatos vėžiu sergančių pacientų individualų radiojautrumą.

DVIŠALĖ SUTARTIS SU BELGIJOS RADIOELEMENTŲ INSTITUTU
Įgyvendinant RSC ir Belgijos Radioelementų instituto (IRE-Elit) dvišalę sutartį RSC lankėsi Belgijos specialistai,
atstovaujantys IRE-Elit, Branduolinių tyrimų centrui (SCK•CEN) ir Federalinei atominės energetikos reguliavimo
agentūrai (FANC). Susitikimo, skirto šalies pasirengimui ir reagavimui į branduolines ir radiologines avarijas
stiprinti, metu ekspertai pasidalijo patirtimi antžeminės radiacinės žvalgybos ir radiacinės žvalgybos iš oro įvykus
avarijai organizavimo ir vykdymo srityje, aptarė RSC parengtą radiacinės žvalgybos programos sudarymo metodiką, atliko palyginamuosius matavimus.

Belgijos specialistai dalijasi patirtimi

KARTU SU NACIONALINIU VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRU (NVSC)
VYKDYTAS PROJEKTAS NR. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005
Baigtas įgyvendinti kartu su NVSC vykdytas projektas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0005 „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“.
Per trejus projekto įgyvendinimo metus įdiegtas bendras RSC numeris, leidžiantis skambinančiam asmeniui
pasirinkti norimą konsultacijos temą pasinaudojant įeinančių skambučių struktūrine schema. Toks techninis sprendimas skambinančiajam leidžia ne tik patogiai pasirinkti norimą konsultacijos temą, bet ir suteikia RSC specialistams
galimybę atlikti kiekybinę skambučių srauto analizę bei efektyviau paskirstyti žmogiškuosius išteklius, skirtus ūkio
subjektams ir gyventojams konsultuoti. Be to, įgyvendinant projektą atnaujinta ir ryšio įranga – įsigyta naujų telefonų
(3 mobilieji ir 42 stacionarūs), įdiegtas skambučių įrašymo funkcionalumas.
Specialistai, teikiantys konsultacijas, dalyvavo mokymuose klientų aptarnavimo ir konsultavimo klausimais
(apmokyti 45 specialistai).
Siekiant, kad asmenims, besikreipiantiems į RSC dėl konsultacijos, visuomet būtų suteikta kokybiška ir, nepriklausomai nuo to, kas konsultaciją suteikė, vienoda konsultacija, RSC specialistai parengė vienodo konsultavimo
ir konsultacijų vertinimo procedūros aprašymą. Telefonu suteiktų konsultacijų kokybei užtikrinti RSC direktoriaus
įsakymu patvirtinta trijų RSC darbuotojų vertinimo grupė, įpareigota periodiškai analizuoti skambučių įrašus ir
juos vertinti pagal iš anksto patvirtintus kriterijus.
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5. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
RSC nuolat siekia informuoti gyventojus aktualiais radiacinės saugos klausimais. 2019 m. apie veiklą, radiacinės
saugos būklę ir jos pokyčius, gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir
nepagrįstos apšvitos, naujienas, organizuojamus renginius ir kitas aktualijas interneto svetainėje paskelbti 99 informaciniai pranešimai, dalis jų publikuoti ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.
Siekiant plačiau supažindinti visuomenę su vykdoma veikla užtikrinant visuomenės saugą nuo galimo
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio išleistas elektroninis leidinys „Radiacinės saugos centro metinė
ataskaita 2018“, kuriame pristatomi svarbiausi nuveikti darbai ir pasiekimai įvairiose veiklos srityse.
Taip pat keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų, anglų) parengtas informacinis lapelis apie skydliaukės
blokavimą jodu.
Gegužės mėnesį kartu su Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių institucijų atstovais dalyvauta Vilniuje
Lukiškių aikštėje vykusioje Europos dienos šventėje. Šventės dalyviai supažindinti su RSC veikla, atliekamais tyrimais, dozimetrine įranga buvo tikrinami gyventojų atsinešti daiktai, dalyti RSC išleisti leidiniai įvairiomis radiacinės
saugos temomis.

Europos dienos šventė

Siekdami informuoti visuomenę Lietuvos BEO poveikio gyventojų saugai ir aplinkai klausimais, spalio ir
lapkričio mėnesiais RSC ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) specialistai surengė susitikimus su Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių gyventojais tema „Branduolinės energetikos
objektų poveikis gyventojų saugai ir aplinkai“.
Susitikimų su gyventojais ir savivaldybių atstovais metu RSC susitikimo dalyvius supažindino su Lietuvos gyventojų iš visų galimų šaltinių patiriama apšvita ir jos vertinimo rezultatais. RSC ir VATESI atstovai atsakė į gyventojų
užduotus klausimus, taip pat buvo dalijami RSC išleisti leidiniai, skirti pasirengimui raguoti į branduolines avarijas.

Susitikimai su Ignalinos ir Zarasų rajonų bei Visagino savivaldybių gyventojais
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RSC specialistai, dalyvaudami radijo ir televizijos laidose, teikė interviu įvairiais radiacinės saugos klausimais,
daugiausia pasakojo apie galimą pavojų Lietuvos gyventojų sveikatai ir aplinkai mūsų šalies pašonėje pradėjus
veikti Baltarusijos AE, pasirengimą branduolinėms ir radiologinėms avarijoms, skydliaukės blokavimą jodu, Lietuvos vandenviečių užterštumą įvykus branduolinei avarijai, ekskursijų į Černobylio zoną galimą pavojų Lietuvos
gyventojams, miško grybų ir uogų radioaktyvųjį užterštumą, radono būste bei aplinkoje keliamą poveikį gyventojų sveikatai. RSC specialistai nuolat rengia mokslinius straipsnius, kurie publikuojami tiek užsienio, tiek Lietuvos
specializuotuose leidiniuose.
Palaikant grįžtamąjį ryšį su gyventojais ir siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę buvo atlikta paslaugų
gavėjų apklausa. Respondentų atsakymai į užduotus klausimus ir jų pateikti siūlymai, pastabos bei komentarai
parodė, kad dauguma apklausos dalyvių RSC veiklą ir teikiamų paslaugų kokybę įvertino labai gerai ir gerai.

INFORMACINIAI
PRANEŠIMAI

99

NAUJI
LEIDINIAI

INTERVIU

19

2

PUBLIKACIJOS

2

2019 m.

6. BENDRADARBIAVIMAS
BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS INSTITUCIJOMIS
RSC specialistai, puoselėdami radiacinės saugos kultūrą Lietuvoje, stiprindami pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms, organizuodami valstybinio lygio tarpinstitucines pratybas ir vykdydami
antžeminę bei radiacinę žvalgybą iš oro, bendradarbiavo su PAGD, VSAT, Lietuvos kariuomene ir kitomis institucijomis. Taip pat bendradarbiaujant su PAGD ir VATESI organizuoti susitikimai radiacinės bei civilinės saugos temomis su gyventojais, gyvenančiais arčiausiai Lietuvoje ir kaimyninėje šalyje esančių BEO.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
BRANDUOLINĖS SAUGOS KONVENCIJA. Vykdant Lietuvos įsipareigojimus, numatytus šioje konvencijoje,
parengta medžiaga pagal šią konvenciją rengiamam Lietuvos pranešimui ir atsakyta į kitų šalių pateiktus klausimus dėl Lietuvos pranešimo.
TATENA. Bendradarbiaujant su TATENA‘a vykdyti regioniniai ir nacionaliniai techninio bendradarbiavimo bei
koordinuotų tyrimų projektai. RSC specialistai kaip ekspertai dalyvavo TATENA‘os organizuotose misijose vertindami kitų šalių radiacinės saugos infrastruktūrą.
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ESOREX. RSC specialistai, naudodamiesi šia platforma, teikė informaciją apie Lietuvos darbuotojų profesinės
apšvitos stebėsenos ir jos rezultatų registravimo ir saugojimo sistemą bei įvairių veiklos sričių darbuotojų individualiąsias ir kolektyvines apšvitos dozes. Apibendrintą informaciją apie Lietuvos ir kitų ES šalių profesinės apšvitos
sistemas ir darbuotojų apšvitos dozes galima rasti interneto svetainėje www.esorex-platform.org.
EK EURATOMO SUTARTIES 31 STRAIPSNIO EKSPERTŲ GRUPĖ. RSC specialistai, dalyvaudami ekspertų
grupės posėdžiuose, su kitų šalių atstovais diskutavo aktualiais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.
HERCA. RSC specialistai aktyviai dalyvauja HERCA valdybos ir įkurtų darbo grupių veikloje, teikia siūlymų
bei komentarų dėl šių darbo grupių parengtų dokumentų.

PUBLIKACIJOS
2019 M. PUBLIKUOTI STRAIPSNIAI:
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International Conference “Medical Physics 2019” 7–9 November 2019, Kaunas, Lithuania, p. 16–19.
2. Juras Kišonas, Jonas Venius, Olga Sevriukova, Mindaugas Grybauskas, Arvydas Burneckis, Ričardas Rotomskis. Acute radiodermatitis clinical manifestation in comparison with reflectance confocal microscopy. Proceedings of International Conference “Medical Physics 2019” 7–9 November 2019, Kaunas, Lithuania, p. 66–70.
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