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pristatydami šį Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) informacinio biuletenio
numerį siekiame visuomenei priminti, kokios skaudžios gali būti branduolinių ir radiologinių avarijų pasekmės. Viename šio
leidinio skyriuje aptarsime branduolinių ir
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radiologinių avarijų sukeltus pakenkimus
sveikatai, jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikio klinikinius simptomus ir pan.
Kitas biuletenio skyrius skirtas vienam iš
nukentėjusiųjų nuo branduolinių ir radiologinių avarijų medicininio rūšiavimo elementų – apšvitos nustatymui biologinės
dozimetrijos metodais.

BRANDUOLINIŲ IR RADIOLOGINIŲ AVARIJŲ SUKELTI
PAKENKIMAI SVEIKATAI
Įvykus branduolinei avarijai aplinkoje
pasklinda didelis kiekis radioaktyviųjų medžiagų, todėl žmogus gali patirti išorinę ir
(ar) vidinę apšvitą. Jeigu gaunama apšvitos dozė viršija atitinkamą apšvitos dozės
lygį, kuris dar vadinamas slenkstine apšvitos doze, išsivysto nulemtųjų jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų reiškinių,
pavyzdžiui, ūmus radiacinis sindromas, radiaciniai nudegimai, audinių ir organų pažeidimai. Jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikis gali pasireikšti per pirmąsias kelias valandas. Pirmiausia pažeidžiami kaulų čiulpai ir skrandžio bei žarnyno ląstelės.
Kaulų čiulpai pradeda gaminti mažiau
kraujo kūnelių, saugančių organizmą nuo
infekcijų. Jonizuojančiosios spinduliuotės

paveikti žmonės tampa neatsparūs infekcinėms ligoms, tačiau, esant gerai medicinos priežiūrai, pasveiksta ir gavę dideles
apšvitos dozes.
Dėl nedidelių apšvitos dozių, neviršijančių slenkstinės apšvitos dozės, gali
atsirasti atsitiktinių jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų reiškinių, pavyzdžiui,
onkologinių susirgimų ar genetinių pažeidimų (įvairių paveldimų ligų). Pakenkimų
gali išryškėti ir praėjus ne vieniems metams nuo patirtos apšvitos.
Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis ląstelei bei nulemtųjų ir atsitiktinių
jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų
reiškinių vystymasis pavaizduoti 1 pav.
Tokių pat pakenkimų sveikatai gali atsirasti ne tik dėl branduolinių, bet ir dėl radiologinių avarijų, kurių įvyksta naudojant
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
(toliau – šaltiniai) medicinoje, pramonėje,
žemės ūkyje ir moksle (1 lentelė).

Pasaulio sveikatos
organizacija
www.who.int

1 pav. Nulemtieji ir atsitiktiniai jonizuojančiosios spinduliuotės sukelti reiškiniai
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1 lentelė. Galimos radiologinės avarijos ir jų poveikis žmonėms pagal radionuklido ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio panaudojimo sritis

Šaltinio ar radionuklido
panaudojimo sritis

Pramonė

Šaltinis ar radionuklidas

Paveikta kūno
dalis

Galimas paveiktų žmonių
skaičius

Co, 137Cs

Visas kūnas, rankos

1–3

Ir, 137Cs

Rankos, kitos kūno dalys

1–10

Ir, 137Cs

Rankos, kitos kūno dalys

1–2

Rentgeno diagnostika

Rankos, veidas

1–10

Co, 137Cs ir greitintuvai

Visas kūnas, rankos ir kitos
kūno dalys

1–10 (daugiau tik ypač retais
atvejais)

Platus šaltinių spektras, taip
pat moksliniai reaktoriai

Rankos, veidas, kitos kūno
dalys

1–3 (daugiau mokslinių
reaktorių atvejais)

Co, 137Cs ir kiti

Rankos, kitos kūno dalys

1–20 (daugiau ypač retais
atvejais)

Sterilizacija

60

Radiografija

192

Matavimai

192

Diagnostika
Medicina

Gydymas

Mokslas
Naudoti radioaktyvieji šaltiniai

60

60

Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio klinikiniai simptomai
Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį žmogus gali pajusti ne iš karto. Sveikatos pažeidimų sunkumas ir klinikinių simptomų
pasireiškimo laikas priklauso nuo gautos apšvitos dozės,
dozės galios, kūno dalies, patyrusios apšvitą, ir jautrumo
jonizuojančiajai spinduliuotei. Klinikiniai simptomai pasireiškia viršijus atitinkamą slenkstinę apšvitos dozę. Kuo
didesnė gauta apšvitos dozė, tuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio pasireiškimo laikas yra trumpesnis, o
klinikiniai simptomai sunkesni.
Apšvita gali būti ūminė, ilgalaikė ir periodiškai pasikartojanti. Kartu su jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
sukeltais pakenkimais sveikatai gali pasireikšti ir kitų sutrikimų: traumų, terminių ar cheminių nudegimų ir pan.
Patirta apšvita gali būti dviejų tipų:
• vidinė – radioaktyviųjų medžiagų patekus į žmogaus
kūną su maistu, įkvėpus, per žaizdas ar odą. Patyrus
vidinę apšvitą (jei ji nėra labai didelė), būdingų ankstyvųjų klinikinių simptomų pasireiškia retai;
• išorinė – viso kūno arba lokali, kai apšvitinama tam
tikra kūno dalis.

Jonizuojančioji spinduliuotė gali apšvitinti visą kūną
(viso kūno apšvita) arba atskiras kūno dalis (lokali apšvita). Lokalios apšvitos atveju dažniausiai jonizuojančiosios
spinduliuotės poveikis pasireiškia tik apšvitintoje kūno dalyje. Jei apšvitinama kūno dalis, kurioje yra imuninės ar endokrininės (liaukų) sistemos organų, tuomet netiesiogiai
gali būti paveikti ir kiti organai ar audiniai, tačiau pagrindinį jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį patiria tiesiogiai
apšvitinti organai ir audiniai. Organų jautrumas jonizuojančiajai spinduliuotei yra skirtingas, todėl lokalios kūno
apšvitos atveju jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio
mastas skiriasi atsižvelgiant į tai, ar apšvitintoje kūno dalyje yra jonizuojančiajai spinduliuotei ypač jautrių organų.
Viso kūno apšvitai būdingi šie klinikiniai simptomai: pykinimas, vėmimas, silpnumas, karščiavimas,
infekciniai susirgimai, kraujavimas ir viduriavimas. Jų atsiranda dėl kraujodaros sistemos pakitimų ir virškinimo
trakto ląstelių žūties. Viso kūno apšvitai būdingi ir didelių
apšvitos dozių sukeliami ankstyvieji klinikiniai simptomai pateikti 2 lentelėje, o vėliau pasireiškiantys klinikiniai
simptomai – 3 lentelėje.

2 lentelė. Didelių apšvitos dozių sukeliami nulemtieji jonizuojančiosios spinduliuotės reiškiniai (ankstyvieji klinikiniai simptomai) viso kūno apšvitos atveju

VISO KŪNO APŠVITOS DOZĖS IR KLINIKINIŲ SIMPTOMŲ PASIREIŠKIMO LAIKAS

ANKSTYVIEJI
KLINIKINIAI SIMPTOMAI

1–2 Gy

2–6 Gy

6–8 Gy

8–30 Gy

>30 Gy

Pykinimas ir vėmimas

2–6 val.

1–2 val.

10–60 min.

<10 min.

Minutės

Viduriavimas

Nėra

3–8 val.

1–3 val.

<1 val.

<1 val.

Galvos skausmas

Nėra

4–24 val.

3–4 val.

1–2 val.

<1 val.

Karščiavimas

Nėra

1–3 val.

<1 val.

<1 val.

<1 val.

Nesutrikusi

Pažinimo funkcija
blogėja 6–20 val.

Pažinimo funkcija
blogėja >24 val.

Progresuojantis
pažinimo funkcijos
sutrikimas

Traukuliai,
tremoras, ataksija,
mieguistumas

28–31 d.

7–28 d.

<7 d.

Nėra

Nėra

Centrinės nervų sistemos
(CNS) funkcija
Latentinis periodas
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3 lentelė. Didelių apšvitos dozių sukeliami nulemtieji jonizuojančiosios spinduliuotės reiškiniai (vėliau pasireiškiantys klinikiniai simptomai) viso kūno
apšvitos atveju

VĖLIAU PASIREIŠKIANTYS
KLINIKINIAI SIMPTOMAI
Kritinis periodas
Reikalingas gydymas
ligoninėje

VISO KŪNO APŠVITOS DOZĖ IR KLINIKINIAI SIMPTOMAI
1–2 Gy

2–6 Gy

6–8 Gy

8–30 Gy

>30 Gy

Vidutinio sunku- Vidutinė ir (ar) sunki
Kraujo ląstelių sumažėjimas
Viduriavimas, karš- Traukuliai,
mo leukopenija, leukopenija, purpura, (sunki leukopenija, trombope- čiavimas, elektrolitų tremoras,
nuovargis,
kraujavimas, plaukų
nija), pneumonija, infekcijos, pusiausvyros sutri- mieguistusilpnumas
slinkimas
kraujavimai, plaukų slinkimas
kimas
mas
<5 proc.

Gydymo būdai

Hematologinė
priežiūra

Mirštamumas

0–5 proc. po
6–8 savaičių

90 proc.

100 proc.

Antibiotikai, kraujo
Antibiotikai, kraujo perpylimas, Elektrolitų pusiausperpylimas, kaulų
kaulų čiulpų persodinimas
vyros palaikymas
čiulpų persodinimas
5–50 proc. po
4–6 savaičių

Lokaliai kūno apšvitai būdingi šie klinikiniai simptomai: apšvitintos kūno dalies niežulys, dilgčiojimas, praeinantis paraudimas, eritema, patinimas, sausas ir šlapias
pleiskanojimas, plaukų slinkimas, pūslės, nekrozė, gangrena. Vietiniai odos pažeidimai vystosi lėtai, atsiranda per kelias savaites ar mėnesius, yra labai skausmingi ir sunkiai
gydomi įprastais metodais.
Lokalios kūno apšvitos atvejo pavyzdys pateikiamas 2–4 pav., patyrus apšvitą dėl 192Ir šaltinio (aktyvumas 185 GBq (5 Ci)), kuris buvo įmontuotas į pieštuko

2 pav. Ankstyva krūtinės ląstos priekinės ir šoninės dalių eritema praėjus 5 dienoms nuo patirtos
apšvitos

100 proc.

50–100 proc. po 2–4 savaičių

99–100 proc. po
2 d.–2 savaičių

100 proc.
Simptominis
100 proc.
po 1–2 d.

dydžio laikiklį ir naudotas pramoninėje radiografijoje.
Ir šaltinis apie 2 val. laikytas nukentėjusiojo marškinių
kišenėje.
Asmens sveikatos priežiūros specialistai turi būti tinkamai pasirengę atpažinti jonizuojančiosios spinduliuotės
sukeltus pažeidimus, kad laiku juos nustatytų ir efektyviai
gydytų. Pasireiškusių pakenkimų sveikatai priežastis gali
nustatyti bendrosios praktikos gydytojai, dermatologai,
hematologai, infekcinių ligų ar kitų sričių asmens sveikatos
priežiūros specialistai.

192

3 pav. Ankstyva krūtinės ląstos priekinės ir šoninės dalių eritema praėjus 11 dienų nuo patirtos
apšvitos

4 pav. Krūtinės ląstos priekinės ir šoninės dalių
pleiskanojimas ir odos nekrozė praėjus 21 dienai
nuo patirtos apšvitos (baltos sritys – naudojamo
tepalo pėdsakai)

Pagrindiniai klausimai, į kuriuos turi atsakyti žmogus, jei įtariama, kad pakenkimų sveikatai galėjo
sukelti jonizuojančioji spinduliuotė
• Ar lietėte nežinomos paskirties daiktą (ypač metali-

nį) arba miltelius? Jei taip, patikslinkite: kada, kur ir
kaip tai įvyko?
• Ar ant to daikto ar jo pakuotės matėte įspėjamąjį

jonizuojančiosios spinduliuotės ženklą?

• Ar panašių simptomų tuo pačiu metu pajuto kiti šei-

mos nariai, draugai ar bendradarbiai?

• Ar įtariate, kaip atsirado šių pakenkimų?

Jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltų pakenkimų sveikatai diagnostika
Nustatant jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltus pakenkimus sveikatai reikia atkreipti dėmesį į šias
aplinkybes:
• akivaizdžios sąlygos, dėl kurių galėjo būti patirta
apšvita, pavyzdžiui, žmogus dirba su metalų laužu;
• pasireiškia klinikinių simptomų, pavyzdžiui,
šleikštulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas,
odos ir gleivinių eritema ir pan., kurių negalima
paaiškinti kitomis priežastimis, tokiomis kaip

infekciniai žarnyno susirgimai, apsinuodijimas
maistu ar alergija;
• odos sužalojimai, nesusiję su cheminiais ar terminiais
nudegimais, vabzdžių įgėlimu, odos ligomis ar alergija. Taip pat pleiskanoja oda, slenka plaukai. Apšvitintoje vietoje prieš 2–4 savaites atsirado eritema;
• pasireiškia kraujavimas (kraujosruvos, dantenų ar
nosies kraujavimas);
• prieš 2–4 savaites vargino pykinimas ir vėmimas.
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Veiksmai įtarus pakenkimus sveikatai dėl apšvitos poveikio
Įtarus, kad pakenkimų sveikatai atsirado dėl patirtos
apšvitos, būtina skubiai atlikti kraujo tyrimus, kartoti juos
kas 4–6 val. Jei žmogus apšvitą patyrė neseniai, būtina
patikrinti bendrą limfocitų skaičių. Jeigu pradinis baltųjų
kraujo ląstelių ir trombocitų skaičius yra labai mažas, apšvitą žmogus patyrė prieš 3–4 savaites. Tokiu atveju kraujo

tyrimus reikia tęsti ir taikyti reikiamą gydymą.
Vienas iš būdų, kaip galima nustatyti patirtą apšvitą ir
jos dydį, yra biologinė dozimetrija – apšvitos poveikio kūnui įvertinimas citogenetiniais metodais. Tai padeda gydytojams prognozuoti galimas pasekmes sveikatai ir parinkti
tinkamą gydymą.

Netiesioginis poveikis sveikatai
Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju taip pat
patiriamas ir netiesioginis jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikis sveikatai – psichologiniai padariniai, pavyzdžiui,
depresija, nerimas, potrauminio streso sutrikimas ir mediciniškai nepaaiškinami somatiniai simptomai (psichosomatiniai sutrikimai). Šie psichologiniai padariniai dažniausiai
yra ilgalaikiai ir siejami su vėžinių susirgimų baime. Atlikti
tyrimai, susiję su Černobylio atominės elektrinės (toliau –
Černobylio AE) branduoline avarija, parodė, kad motinos,
turinčios mažų vaikų, ir avariją likviduojantys darbuotojai
priklauso žmonių, kuriems gali pasireikšti psichologinių
padarinių, rizikos grupei. Taip pat nustatyta, kad psichologinių padarinių pasireiškia nepriklausomai nuo patirtos
avarinės apšvitos. Kito tyrimo metu konstatuota, kad vaikai, išgyvenę Trijų mylių salos ar Černobylio AE branduolinę avariją, savo sveikatos būkle mažiau patenkinti nei jų

bendraamžiai, nors jų emocinė, akademinė ir psichosocialinė raida yra panaši.
Tyrimai parodė, kad bloga psichikos sveikata susijusi
su fizine sveikatos būkle, negalia ir perdėtu naudojimusi
sveikatos priežiūros paslaugomis. Branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patikimai nustatyti psichosomatiniai
sutrikimai, kurie gali būti sukelti tokių psichologinių padarinių kaip stresas, baimė dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir pan., padeda nuraminti tokius
simptomus pajutusius žmones bei, remiantis klinikiniais,
fizikiniais ar biologinės dozimetrijos metodais įvertinta
apšvita, pagrįstai paneigti apšvitos galimybę. Taigi svarbu,
kad sveikatos priežiūros įstaigos išmoktų nustatyti ir valdyti net tik tiesioginį, t. y. jonizuojančiosios spinduliuotės
sukeltus pakenkimus sveikatai, bet ir netiesioginį poveikį
sveikatai.

APŠVITOS NUSTATYMAS BIOLOGINĖS DOZIMETRIJOS METODAIS
Biologinė dozimetrija – žmogaus apšvitos dozės įvertinimas, naudojant biologinius žymenis.
Tais atvejais, kai apšvitos neįmanoma nustatyti fizikiniais ir klinikiniais metodais, vienintelis būdas konstatuoti

apšvitą ir jos dydį yra biologinė dozimetrija. Todėl biologinė dozimetrija kartu su fizikiniais ir klinikiniais metodais
yra svarbus pagalbinis įrankis, skirtas žmonių apšvitai
branduolinių ar radiologinių avarijų atveju vertinti.

Jonizuojančioji
spinduliuotė
DNR spiralė

Dvigrandis trūkis
Ląstelė

Chromosoma

Branduolys
Genas

5 pav. Chromosomos dvigrandžio trūkio, susidariusio dėl jonizuojančios spinduliuotės poveikio ląstelei, scheminis pavaizdavimas
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APŠVITOS NUSTATYMAS

Fizikinė
dozimetrija

Klinikinis
vertinimas

Biologinė
dozimetrija

Termoliuminescencinė dozimetrija,
kiti fizikiniai matavimai

Vertinami požymiai: pykinimas,
viduriavimas, limfocitų kiekis
kraujyje, odos reakcijos ir pan.

Citogenetinė dozimetrija: DIC, FISH,
mikrobranduoliai, γH2AX ir pan.

Avarinės apšvitos atveju biologinės dozimetrijos
duomenys:
yy medicinos darbuotojams padeda suskirstyti nukentėjusiuosius į grupes pagal patirtos apšvitos
dydį ir identifikuoti asmenis, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos;
yy gydytojams padeda prognozuoti galimas pasek
mes sveikatai ir parinkti tinkamą gydymą, nes
jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos sukelti
gyvybei pavojingi klinikiniai simptomai pasireiškia tik po tam tikro laiko (savaitės, mėnesių).
Atliekant biologinę dozimetriją dažniausiai taikomi citogenetiniai metodai, kuriais nustatoma žmogaus
periferinio kraujo limfocitų chromosomoms padaryta
žala. Jonizuojančioji spinduliuotė DNR molekulėje gali
sukelti dvigrandžių trūkių, dėl kurių susiformuoja chromosomų pažaidų (dicentrinių chromosomų, chromosomų translokacijų, mikrobranduolių ir kt.), o padidėjęs jų
dažnis gali lemti vėžinius susirgimus ar paveldimas ligas.
Chromosomų pažaidų kiekis yra proporcingas gautai jonizuojančiosios spinduliuotės dozei.
Biologinės dozimetrijos auksiniu standartu laikomas
citogenetinis metodas, pagrįstas dicentrinių chromosomų analize, nes šio tipo chromosomų pažaidos pasižymi
didžiausiu specifiškumu jonizuojančiosios spinduliuotės
poveikiui. Kadangi tokio tipo chromosomų pažaidos yra
nestabilios (jų skaičius mažėja ląstelėms dalijantis), šis metodas skirtas ūmiai apšvitai, kuri patirta ne seniau nei prieš
6 mėnesius, nustatyti. Mikrobranduolių analizė taip pat
taikoma ūmiai apšvitai vertinti. Praeityje patirtai apšvitai
(mažiau nei prieš 10 metų) nustatyti naudojamas stabilių,
po daugybės ląstelių pasidalijimų išliekančių chromosomų
pažaidų – translokacijų analizės metodas taikant fluorescencinę in sito hibridizaciją (FISH).
Taikant citogenetinius metodus galima:
yy nustatyti apšvitą nuo 0,1 iki 5 Gy;
yy konstatuoti apšvitą, patirtą mažiau nei prieš
10 metų;
yy apibrėžti, kokio pobūdžio apšvitą patyrė žmogus: ūmią, užsitęsusią, frakcionuotą;
yy įvertinti, ar žmogus patyrė viso kūno, ar jo dalies
apšvitą.

Šiuolaikinės technologijos, naudojamos biologinėje
dozimetrijoje, leidžia nustatyti viso kūno apšvitą mažiausiai
per tris dienas nuo kraujo mėginio gavimo (greitis priklauso
nuo turimos įrangos ir žmogiškųjų išteklių). Vertinant apšvitą biologinės dozimetrijos metodais taikomi suvienodinti
ėminių atrinkimo ir tyrimų atlikimo protokolai, atitinkantys
Tarptautinio standartų komiteto reikalavimus.

STANDARTINĖ BIOLOGINĖS DOZIMETRIJOS
TYRIMO EIGA TAIKANT CITOGENETINĮ METODĄ

Apšvita jonizuojančiąja
spinduliuote

Klausimyno pildymas

Periferinio kraujo ėmimas

Limfocitų kultūrų auginimas

Ląstelių fiksavimas, dažymas ir
paruošimas analizei

Chromosomų analizė ir pažaidų
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6 pav. Biologinio atsako į jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį priklausomybės nuo poveikio dydžio (dozės) scheminis pavaizdavimas (viršuje); įvairių
chromosomų pažaidų tipiniai vaizdai

Norint iš žmogaus periferinio kraujo ėminio (toliau –
ėminys) biologinės dozimetrijos metodais nustatyti viso
kūno apšvitą, reikia:
yy prieš paimant ėminį susisiekti su biologinę dozimetriją atliekančia įstaiga ir įsitikinti, ar šiuo metu
yra galimybė priimti mėginį;
yy ėminius surinkti ne anksčiau kaip praėjus kelioms
valandoms nuo patirtos apšvitos, o įtarus lokalią
kūno apšvitą kraujo galima imti tik kitą dieną;
yy ėminius surinkti į vienkartinius sterilius hermetiškus mėgintuvėlius su ličio heparinu;
yy paimti mažiausiai 10 ml periferinio kraujo;
yy kraujo ėminį laikyti kambario temperatūroje, kol jis
bus pristatytas į biologinę dozimetriją atliekančią

įstaigą. Ėminį būtina pristatyti per 24 val. ir ne vėliau nei praėjus 72 val. nuo kraujo paėmimo;
yy prieš perduodamas kraujo ėminį biologinę dozimetriją atliekančiai įstaigai medicinos specialistas
turi užpildyti mėginio klausimyną ir užtikrinti, kad
būtų pasirašyta asmens informavimo ir sutikimo
forma; šiuos dokumentus būtina siųsti kartu su
ėminiu;
yy vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos Infekcinių medžiagų transportavimo 2013–2014 m.
taisyklėmis ėminį būtina transportuoti triguboje pakuotėje, paženklintoje biologinio pavojaus
ženklu, nurodant, kokia medžiaga siunčiama, kas
siuntėjas, gavėjas ir kitą informaciją.

Biologinė dozimetrija tapo neatsiejama parengties branduolinėms ar radiologinėms avarijoms dalimi.
Kiekviena šalis, remdamasi Tarptautinės atominės energijos agentūros rekomendacijomis, turi įdiegti ir nuolatos
stiprinti pajėgumus biologinės dozimetrijos srityje, kad
užtikrintų tinkamą avarinę parengtį. RSC, kaip institucija,
atsakinga už radiologinių incidentų ir avarijų valdymo
planavimą, organizavimą ir padarinių likvidavimą, šalyje sukūrė visą biologinės dozimetrijos tyrimams atlikti

reikalingą infrastruktūrą: įdiegė citogenetinių tyrimų metodus (dicentrinių chromosomų, chromosomų translokacijų, mikrobranduolių ir chromosomų trūkių G2 ląstelės ciklo
fazėje analizės) jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitai ir
biologiniam poveikiui vertinti, su gydymo įstaigomis sudarė bendradarbiavimo sutartis, gavo atsakingų institucijų leidimus vykdyti veiklą su biologine medžiaga, rengia ir
vykdo apšvitos vertinimo biologinės dozimetrijos metodais programas.
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