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Gerbiamieji skaitytojai,
Pristatome aštuntąjį Radiacinės saugos centro informacinio biuletenio numerį, skirtą Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro,
valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir radiacinės saugos mokymo klausimams aptarti. Visos šios radiacinės saugos dalys tarpusavyje glaudžiai susijusios ir yra vienodai
svarbios, todėl šiame biuletenyje norime kiekvieną iš jų trumpai aptarti.

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras
Vienas iš būdų užkirsti kelią galimoms
su jonizuojančiąja spinduliuote susijusioms grėsmėms – informacijos apie visus
naudojamus, saugomus, įvežamus, išvežamus, vežamus tranzitu ir atiduodamus
ilgalaikiam saugojimui jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinius (toliau – šaltinius)
kaupimas ir valdymas. Siekiant optimaliai
panaudoti ir sistemingai valdyti reikiamą
informaciją apie šaltinius bei profesinės
apšvitos duomenis, Lietuvoje buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras
(toliau – Registras), o Radiacinės saugos
centrui (toliau – RSC) pavesta vykdyti Registro tvarkytojo funkcijas.
Duomenys apie Lietuvoje naudojamus
šaltinius iš turimų dokumentų buvo pradėti
sisteminti ir kaupti kompiuterinėse duomenų bazėse nuo 1993 metų. Nuo 1991 m.,
darbuotojams pradėjus vykdyti individualiąją dozimetrinę kontrolę, kaupiami duomenys apie profesinę apšvitą. Nuo 1994 m.
ši duomenų bazė papildoma duomenimis
apie Ignalinos atominės elektrinės (IAE) darbuotojų apšvitos dozes, kurias jie gavo per
visą elektrinės eksploatacijos laikotarpį (nuo
1984 m.).
Registruojamų, kaupiamų bei sisteminamų duomenų bazė Registro statusą gavo 1999 m., Lietuvos Respublikos
Vyriausybei patvirtinus Registro nuostatus,
tačiau ilgai nebuvo pakankamos techninės
bazės pilnavertiškam ir efektyviam tokio
tipo Registro funkcionavimui užtikrinti.
Siekiant stiprinti visuomenės sveikatos
priežiūros sistemą, 2008–2009 m. LR sveikatos apsaugos ministerijos reguliavimo
sričiai priskirtų registrų kūrimo plane buvo
numatyta užtikrinti tinkamą Registro funkcionavimą. Vadovaudamasis šiuo planu,

RSC 2008–2009 m. vykdė investicijų projektą: buvo sukurta ir įdiegta nauja Registro
programinė įranga, skirta patogiai ir saugiai
kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis
apie šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su
šaltiniais (toliau – darbuotojai), licencijų
verstis veikla su šaltiniais turėtojus ir kitą informaciją. Registro saugumui stiprinti įdiegta daug naujausius saugumo standartus
atitinkančių priemonių, išplėsta ir atnaujinta
techninė Registro sistemos palaikymo bazė.
Siekiant užtikrinti Registro duomenų teisingumą ir aktualumą, buvo įdiegti įrankiai,
leidžiantys tiesiogiai pasikeisti informacija
su Juridinių asmenų ir Gyventojų registrais.
2009 m. pabaigoje investicijų projektas sėkmingai įgyvendintas, o 2010 m. pradžioje
naujas Registras priimtas eksploatuoti. 2010
m. birželio mėn. pradėjo veikti ir Registro išorinis portalas (www.rscregistras.lt), suteikiantis galimybę Registro duomenų teikėjams
teikti duomenis Registrui internetu.
Registro duomenys
Registre kaupiami ir saugomi duomenys apie šaltinius, jų techninius parametrus bei duomenys apie darbuotojus ir jų
gaunamas išorinės bei vidinės apšvitos
dozes. Šie duomenys naudojami analizuojant šaltinių judėjimą šalyje, vertinant
profesinę apšvitą, atliekant įvairias prognozes, taip užtikrinant žmonių ir aplinkos
saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Registre saugomi šaltiniai skirstomi į 3 dideles grupes:
• jonizuojančiosios
spinduliuotės
generatoriai ir dalelių greitintuvai,
• uždarieji šaltiniai,
• atvirieji šaltiniai.
Šaltinių skaičiaus kitimo dinamika
2008–2010 m. pavaizduota 1 pav.
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Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriai
Uždarieji šaltiniai
Dūmų jutikliuose esantys uždarieji šaltiniai
12000

11102

11118

10802

Šaltinių skaičius

10000
8000
6000
4000

4867

4442
2660
2502

2487

2409

2000
0
2008

2009

2010

1 pav. Šaltinių skaičiaus kitimas 2008–2010 m.
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių skaičius
pastaraisiais metais nuolat auga. Viena iš pagrindinių priežasčių – medicinos įstaigose atnaujinama rentgenodiagnostikos ir spindulinės terapijos įranga, taip pat atsisakoma
techniškai susidėvėjusios, Europos Sąjungos standartų nebeatitinkančios įrangos. Per pastaruosius trejus metus medicinos įstaigos įsigijo daug modernios diagnostinės įrangos: 23 kompiuterinius tomografus, 21 mamografą, 127
bendrosios ir specialios paskirties rentgenodiagnostinius
aparatus. Dauguma šių aparatų turi skaitmenines sistemas.
Nors spindulinė terapija taikoma tik 5 šalies ligoninėse, per
pastaruosius 3 metus jose sumontuota nauja terapinė įranga: 4 linijiniai greitintuvai ir 2 rentgeno terapiniai aparatai.
2008–2010 m. buvo įsigyta daugiau kaip 350 rentgeno
aparatų intraoraliniams, panoraminiams ir kompiuterinės
tomografijos odontologiniams tyrimams atlikti.
Pramonės, mokslo ir kitose srityse, išskyrus mediciną,
bendras naudojamų generatorių skaičius šiek tiek mažėja,
nes plačiau taikomi alternatyvūs tyrimo metodai (magnetinis, ultragarsinis ir kt.), nurašoma techniškai pasenusi įranga. Padaugėjus radioaktyviosiomis medžiagomis užteršto
metalo laužo, nelegalių, paliktųjų (neturinčių aiškaus šeimininko) šaltinių aptikimo atvejų, vystantis antrinių žaliavų
perdirbimo kultūrai, per pastaruosius 3 metus įsigyta per
20 rentgeno spinduliuotę naudojančių metalo analizatorių. Siekiant sustiprinti keleivių saugumą šalyje, įsigyta
daugiau krovinių ir bagažo kontrolės įrangos oro uostuose,
pasienio postuose ir pan.

2 pav. Krovinių ir bagažo kontrolės įranga HI-SCAN

Uždarųjų šaltinių skaičius kiekvienais metais pastebimai
mažėja. Anksčiau įmonėse ir įstaigose priešgaisrinei apsaugai
plačiai buvo naudojami dūmų jutikliai su radioaktyviuoju plutoniu, radiologinei stebėsenai vykdyti – įvairūs dozimetrinės
kontrolės prietaisai su uždaraisiais šaltiniais. RSC deda daug
pastangų, kad visa ši nebenaudojama įranga su joje esančiais
šaltiniais būtų surinkta ir atiduota ilgalaikiam saugojimui kaip
radioaktyviosios atliekos. Tik pernai sutvarkytų ir atiduotų ilgalaikiam saugojimui dūmų jutiklių ir dozimetrinės kontrolės
prietaisų skaičius viršijo 2 tūkstančius.
Kitose srityse – spindulinėje terapijoje, gama radiografijoje, įvairiuose analizatoriuose, tankio, storio, drėgmės ir kt. matuokliuose bei kalibravimo įrangoje (t. y. etaloniniai šaltiniai
naudojami įrenginių, skirtų radionuklidų dozės galiai išmatuoti, kalibravimui) uždarieji šaltiniai vis dar plačiai naudojami.
Registro duomenimis Lietuvoje naudojamų atvirųjų šaltinių skaičius taip pat auga. Jie naudojami branduolinėje medicinoje ligų diagnostikai ir gydymui, moksliniuose ir kituose
tyrimuose – įvairiems matavimams, bandymams bei įrangos
kalibravimui atlikti.
Registre saugomus duomenis apie darbuotojus taip pat
galima suskirstyti į 3 dideles grupes:
• darbuotojo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.);
• darbuotojo profesiniai duomenys (darboviečių pavadinimai, darbuotojo pareigos toje darbovietėje, darbuotojo kategorija ir kt.);
• darbuotojo apšvitos duomenys.
Informacija apie gautą darbuotojų apšvitą Registrą pasiekia iš dviejų pagrindinių šaltinių – RSC Ekspertizės ir apšvitos
stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos
skyriaus ir IAE individualiosios dozimetrijos laboratorijos. Į Registrą taip pat įtraukiamos darbuotojų apšvitos dozės, išmatuotos ir kitų šalių dozimetrijos laboratorijose.
Pagal Registre kaupiamus duomenis Lietuvoje daugumos (~95 %) darbuotojų metinės apšvitos dozės mažesnės
už 1 mSv. Medicinos srityje didžiausias profesinės apšvitos
dozes gauna intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai. Registro duomenys rodo, kad didžiausios intervencinės
radiologijos ir kardiologijos gydytojų metinės dozės siekia iki
15 mSv. Tai sąlygoja šios srities specialistų darbo specifika. Intervencinės radiologijos ir kardiologijos gydytojai, atlikdami
operacijas, daug laiko praleidžia medicininės įrangos, skleidžiančios jonizuojančiąją spinduliuotę, aplinkoje. Pramonės
srityje didžiausios profesinės apšvitos dozės, įtrauktos į Registrą, priklauso branduolinės energetikos srities darbuotojams
ir siekia 19 mSv. Taikant LR teisės aktuose nustatytas radiacinės saugos priemones (darbuotojų radiacinės saugos mokymą, individualiųjų apsaugos priemonių naudojimą, tinkamo
patalpų, kuriose dirbama su šaltiniais, įrengimą, darbo vietų
stebėseną ir kt.), pastaraisiais metais šalyje įvairių sričių darbuotojų didžiausios metinės apšvitos dozės neviršija ir yra kelis kartus mažesnės už vidutinę metinę ribinę dozę (20 mSv).
Registro išorinis portalas, jo galimybės ir privalumai
Registro išoriniame portale www.rscregistras.lt galima
paprastai ir greitai teikti Registrui duomenis apie šaltinius ir
darbuotojus elektroniniu būdu, atsisakant popierinių formų.
Registro išorinio portalo paslaugos nemokamai prieinamos
registruotiems Registro duomenų teikėjams, pasirašiusiems
su RSC Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spindu-
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liuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudotis šio
registro išoriniu portalu, sutartį.
Registro išorinis portalas suteikia galimybes:
• patogiai ir operatyviai teikti nustatytų formų pranešimus apie šaltinius ir darbuotojus elektroniniu būdu;
• gauti RSC elektroninius pranešimus apie pateiktų
pranešimų priėmimo rezultatus ir rastas klaidas (neatitikimus);
• matyti elektroniniu būdu pateiktus pranešimus, esant
poreikiui, išspausdinti juos;
• peržiūrėti pateiktų pranešimų duomenis ir kitus
Registre apie Registro duomenų teikėją saugomus
duomenis.
Ypatingų reikalavimų, norint naudotis Registro išoriniu
portalu, nėra. Būtinas kompiuteris ir interneto prieiga, jokių specialių programų ar įgūdžių nereikia. Registro išorinis
portalas pasiekiamas visomis populiariausiomis interneto
naršyklėmis: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera ir kt. įvedus adresą www.rscregistras.lt. 3 pav. pateiktas prisijungimo
prie Registro išorinio portalo lango vaizdas.

3 pav.
Prisijungimo prie
Registro išorinio
portalo langas
Registro duomenų teikėjai informaciją Registrui teikia tokia tvarka:
• duomenis apie šaltinius – per 10 darbo dienų nuo šaltinio gavimo, pardavimo (perdavimo), sumontavimo
(išmontavimo), atidavimo (priėmimo) į radioaktyviųjų
atliekų saugyklą (grąžinimo gamintojui);
• metinės šaltinių inventorizacijos duomenis – iki kiekvienų metų sausio 31 d.;
• duomenis apie darbuotojus – per 10 darbo dienų
darbuotojui pradėjus dirbti su šaltiniais, baigus dirbti
su šaltiniais arba pasikeitus bet kuriems darbuotojo
duomenims;

• darbuotojų duomenis apie apšvitos dozes – iki kiekvienų metų kovo 30 d.
Registro duomenų teikėjo patogumui Registro išoriniame portale pranešimai suskirstyti į atskiras grupes:
• Pranešimai apie šaltinius;
• Pranešimai apie darbuotojus;
• Inventorizacijos pranešimai;
• Laisvos formos pranešimai;
• Informaciniai pranešimai.
Pranešimai apie šaltinius ir darbuotojus atitinka jų popierines formas. Inventorizacijos pranešimai yra formuojami iš
duomenų, esančių Registre, todėl Registro išorinio portalo
naudotojui lieka tik patikrinti savo atstovaujamos įstaigos ar
įmonės šaltinių duomenis. Laisvos formos pranešimai skirti
tiesioginiam susirašinėjimui su Registrą tvarkančiais specialistais. Juose galima pateikti savo klausimus arba kitą informaciją, į kurią privalu atkreipti Registrą tvarkančių specialistų
dėmesį. Informacinius pranešimus teikia Registrą tvarkantys
specialistai, norėdami atkreipti Registro išorinio portalo naudotojo dėmesį į pastebėtus netikslumus ar pranešti jam tam
tikrą informaciją.
Registro išorinis portalas leidžia, prieš pateikiant pranešimus Registrui, juos visapusiškai valdyti: kurti, redaguoti ir
šalinti. Galima iš anksto pasiruošti kelis pranešimus, o juos
pateikti Registrui vėliau. Tai ypač aktualu didelėms organizacijoms, kurios turi kelis Registro išorinio portalo naudotojus, nes pranešimus paruošti gali vienas naudotojas, o juos
pateikti Registrui – kitas. Prireikus, galima bet kada susirasti
visus, kada nors sukurtus arba pateiktus panešimus, eksportuoti juos pdf formatu ir atsispausdinti.
Visa informacija Registro išoriniame portale (šaltinių,
darbuotojų, licencijų ir leidimų, inspekcinių patikrinimų ir
kt.) pateikiama kortelių ir sąrašų pavidalu.
Kiekvienas įrašas sąraše turi savo informacinę kortelę,
kurią galima pasiekti spustelėjus nuorodą. Visi įrašai, turintys nuorodas, pažymėti pabraukiant tekstą. Iš informacinės
kortelės galima pateikti pranešimą apie šaltinį arba darbuotoją. Todėl atidarytame pranešime visa informacija bus užpildyta automatiškai, o naudotojui liks tik įrašyti tam tikrus
pakeitimus.
Kilus neaiškumams, galima pasinaudoti meniu arba mygtuku „Pagalba“ arba pateiktame Registro išorinio portalo aprašyme rasti daugelį atsakymų į rūpimus klausimus.

Valstybinė radiacinės saugos priežiūra
Veikla su šaltiniais griežtai reglamentuota ir nuolat prižiūrima. Teisės aktuose nustatyta daug reikalavimų darbuotojams,
patalpoms, kuriose naudojami ar saugomi šaltiniai, įvairiems
darbo procesams aprašyti ir jų kokybei įvertinti, fizinei šaltinių
saugai užtikrinti ir t. t.
Siekiant įvertinti, kaip teisės aktuose nustatyti radiacinės
saugos reikalavimai įgyvendinami praktikoje, RSC specialistai
vykdo Valstybinę radiacinės saugos priežiūrą (patikrinimus).
Patikrinimus atlieka RSC Radiacinės saugos priežiūros
ir kontrolės, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių radiacinės saugos
priežiūros ir kontrolės skyrių specialistai.
Patikrinimų planavimas
Patikrinimai klasifikuojami pagal jų pobūdį, apimtis bei
priežastis. Patikrinimas gali būti iš anksto planuotas (planinis)
arba atliekamas neplanuotai (neplaninis) dėl įvairių aplinky-

bių, tokių kaip gyventojų ar įstaigų skundai, kitų institucijų
pavedimai ir pan.
Planiniai patikrinimai atliekami pagal Valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų ir ketvirčių planus. Licencijų
turėtojai iš anksto gali susipažinti su šiais planais, nes jie talpinami RSC interneto svetainėje (http://www.rsc.lt/index.php/
pageid/388).
Objektų tikrinimo planai sudaromi pagal jų turimus
šaltinius. Visi šaltiniai skirstomi į penkias pavojingumo kategorijas (nuo I – didžiausios iki V – mažiausios), todėl kuo
didesnio pavojingumo šaltinius įstaiga turi, tuo dažniau ji
tikrinama.
Patikrinimai taip pat skirstomi į tikslinius ir kompleksinius:
• tikslinis patikrinimas – objekto radiacinės saugos
patikrinimas pagal atskiras veiklos su šaltiniais (rentgenodiagnostikos, branduolinė medicinos ir kt.) ar

4
apšvitos (profesinės, medicininės ir kt.) rūšis, ankstesnio patikrinimo metu nustatytų reikalavimų vykdymo įvertinimas. Tikslinis patikrinimas atliekamas
ir prieš išduodant licenciją verstis veikla su šaltiniais;
• kompleksinis patikrinimas – visų objekte vykdomos
veiklos su šaltiniais sričių radiacinės saugos patikrinimas arba radiacinės saugos patikrinimas, atliekamas
kartu su kitomis valstybės įstaigomis ar institucijomis.
Valstybinės radiacinės saugos priežiūros statistika
2010 m. Lietuvoje veiklą su šaltiniais atliko 1353 licencijų turėtojai. Didžiąją jų dalį (1 057) sudarė ASPĮ: odontologijos kabinetai, ligoninės, poliklinikos, pirminės sveikatos
priežiūros centrai ir kt.
Per 2010 m. objektuose atlikti 584 patikrinimai, iš kurių
305 nustatyti įvairūs pažeidimai. Valstybinės radiacinės saugos priežiūros dinamika 2008–2010 metais pateikiama 4 pav.
Patikrintų objektų skaičius
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4 pav. Valstybinė radiacinės
saugos priežiūra 2008–2010 m.
Paprastai dauguma radiacinės saugos reikalavimų pažeidimų būna administracinio pobūdžio, todėl nekelia tiesioginės grėsmės darbuotojų, pacientų ir gyventojų sveikatai. Tokie pažeidimai pašalinami patikrinimų metu arba
per dešimties darbo dienų laikotarpį po jų. Deja, įvertinus
radiacinės saugos reikalavimų pažeidimų mąstą, jų galimą poveikį darbuotojams, pacientams bei gyventojams,
2008–2010 m. skirta 13 baudų ir sustabdyta veikla su šaltiniais 9 objektuose.
Dažniausiai pasitaikantys radiacinės saugos reikalavimų pažeidimai pateikti 5 pav.
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5 pav. Dažniausiai pasitaikantys radiacinės saugos
reikalavimų pažeidimai 2008–2010 m.

Labai svarbu, kad asmuo, besiverčiantis veikla su šaltiniais, teisingai suprastų radiacinės saugos reikalavimus ir
sugebėtų juos tinkamai taikyti praktikoje. Siekiant licencijų
turėtojams išaiškinti, kaip praktikoje diegti priemones, mažinančias profesinę, medicininę ir gyventojų apšvitą, RSC
specialistai daug dėmesio skiria licencijų turėtojų konsultavimui įvairiais radiacinės saugos klausimais.
Vykdomos priemonės
Apšvita nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, priklausomai nuo to, kokiu būdu ji gali būti gaunama, skirstoma
į keturias kategorijas: profesinę, medicininę, gamtinę bei
avarinę.
RSC centro specialistai vertina kiekvienos rūšies apšvitos įtaką gyventojų, darbuotojų bei pacientų sveikatai,
todėl kasmet vykdo daug priemonių, siekdami įvertinti
licencijų turėtojų pasirengimą saugiai dirbti su šaltiniais.
Tikslinių patikrinimų metu vertinama, kaip radiacinės saugos reikalavimų laikomasi konkrečioje srityje (šaltinių fizinės saugos užtikrinimo, radiacinės saugos priemonių taikymo vaikų rentgenodiagnostikoje ir t. t.).
Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama ASPĮ, pradedančioms naudoti skaitmenines rentgenodiagnostinės
įrangos sistemas. Analoginių sistemų keitimas skaitmeninėmis – atsakingas procesas, kurio metu pereinama prie
naujų technologijų, vadinasi, ir prie naujų standartų, todėl
labai svarbu, kad įmonės ir įstaigos būtų visiškai pasirengusios šiam žingsniui. Radiacinės saugos specialistų užduotis
– užtikrinti, kad toks naudojamų technologijų pasikeitimas
neturėtų neigiamos įtakos rentgenodiagnostinių vaizdų
kokybei bei pacientų radiacinei saugai, todėl inspekcinių
patikrinimų metu atidžiai vertinamos įstaigų kokybės laidavimo programos.
Labai svarbu, įsigijus naują rentgenodiagnostikos
įrangą, medicinos įstaigų darbuotojus tinkamai išmokyti
ja dirbti, ugdyti personalo gebėjimus naudotis visais šios
įrangos privalumais. Tai ypač aktualu pacientų dozių optimizavimui užtikrinti, todėl inspekcinių patikrinimų metu
nuolat vertinamas darbuotojų mokymo procesas.
Kokybės sistemų efektyvumas priklauso nuo to, kaip
šios sistemos stebimos ir tikrinamos. Vienas iš efektyviausių ir plačiausiai naudojamų kokybės sistemų vertinimo
būdų – vidaus auditai. Todėl atliekant planinius inspekcinius patikrinimus visada tikrinama, ar medicinos įstaigose
yra įkurtos vidaus medicininio audito grupės, ar atliekami
klinikiniai auditai, ar įgyvendinamos auditų metu pateiktos
rekomendacijos.
Ypač daug dėmesio skiriama tiems licencijų turėtojams, kurie vykdo veiklą su I–III pavojingumo kategorijos
uždaraisiais šaltiniais. Tokie šaltiniai laikomi didelio aktyvumo šaltiniais ir gali būti ypač pavojingi, jei nėra laikomasi
radiacinės saugos reikalavimų. Labai svarbu užtikrinti šių
šaltinių fizinę saugą, įsitikinti, kad radioaktyviosios medžiagos neprasiskverbia pro apsauginius konteinerius, t. y.
įvertinti radioaktyviąją taršą, atlikti darbo patalpų oro taršos tyrimus.
Darbuotojų žinios radiacinės saugos srityje tiesiogiai
atspindi licencijos turėtojo sukurtos radiacinės saugos
infrastruktūros kokybę, todėl RSC specialistai kiekvienais
metais vertina darbuotojų žinias radiacinės saugos srityje,
siekdami užtikrinti, kad tik kvalifikuoti ir kompetentingi
darbuotojai dirbtų su šaltiniais.
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Neformalusis radiacinės saugos mokymas Lietuvoje:
sistema, kokybė ir apimtys
Viena iš priemonių, užtikrinančių saugų šaltinių naudojimą
ir saugančių darbuotojus ir gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir aplinkai – mokymas
radiacinės saugos klausimais.
Neformalusis radiacinės saugos mokymas (toliau – mokymas) Lietuvoje organizuojamas vadovaujantis pagrindiniais
teisės aktais, kurie reglamentuoja, kad darbdavys, prieš pradėdamas veiklą su šaltiniais, o vėliau – ne rečiau kaip kas penkeri
metai, privalo užtikrinti, kad įstaigoje / įmonėje asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, ir darbuotojai būtų mokomi radiacinės
saugos. Mokytų asmenų radiacinės saugos žinias vertina komisija, kurioje dalyvauja RSC atstovas. Teigiamai įvertinus žinias, išduodamas 5 metus galiojantis radiacinės saugos pažymėjimas.

6 pav. Vilniaus greitosios medicinos
pagalbos stoties specialistų mokymų akimirkos
RSC pareigūnai inspekcinių patikrinimų metu kontroliuoja,
ar laiku atliekamas darbuotojų ir atsakingų už radiacinę saugą
asmenų mokymas bei vertina jų žinias.
Mokymų organizavimo tvarka
Lietuvoje mokymus pagal su RSC suderintas ir patvirtintas
mokymo programas (jas baigus išduodami radiacinės saugos
pažymėjimai) organizuoja 4 įstaigos:
1. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras (ASPĮ su šaltiniais dirbantiems ir atsakingiems už
radiacinę saugą specialistams),
2. UAB „Kita kompetencija“,
3. VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras,
4. Radiacinės saugos centras (pareigūnams).
Šios įstaigos mokymus organizuoja vadovaujantis teisės
aktų reikalavimais, skirtais mokymų organizavimo tvarkai reglamentuoti. Įstaigos taip pat privalo laikytis reikalavimų patiems
organizatoriams: mokymo įstaigos materialinei bazei, praktiniams užsiėmimams, mokymo programoms – trukmei ir praktinės bei teorinės dalies santykiui, mokymo grupių dydžiui, radiacinės saugos žinių vertinimo organizavimui, radiacinės saugos
pažymėjimų išdavimui ir apskaitai bei mokančiam personalui,
t. y. lektoriams.
RSC daugiametė patirtis mokymo srityje parodė, kad mokymo radiacinės saugos klausimais kokybę labai lemia lektorių kvalifikacija. Mokymus turi teisę vesti lektoriai, turintys RSC
direktoriaus išduotus nustatytos formos atestacijos pažymėjimus, suteikiančius teisę mokyti asmenis, atsakingus už radiacinę saugą ir darbuotojus.

Siekiant palengvinti mokymų organizavimą, viena iš
mokymo įstaigų radiacinės saugos mokymus organizuoja
taikydama modulių sistemą, kurios dėka, bendrosios paskaitos (branduolio fizika, radiacinės saugos principai, biologinis
jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis ir kt.) mokomiems
asmenims skaitomos jungiant pagal skirtingas programas besimokančias grupes.
7 pav. Valstybės
sienos apsaugos
tarnybos prie LR vidaus
reikalų ministerijos
pareigūnų privalomojo
radiacinės saugos
mokymo praktinės
dalies akimirkos
Veiklos kokybės užtikrinimas ir grįžtamasis ryšys
Mokymų kokybės užtikrinimas – vienas svarbiausių uždavinių, siekiant, kad tiek asmenys, atsakingi už radiacinę saugą,
tiek darbuotojai, mokymų metu įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių
savo darbinei veiklai kokybiškai atlikti bei užtikrinti savo, gyventojų ir aplinkos saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Mokymų kokybei užtikrinti bei grįžtamajam ryšiui su mokomais asmenimis palaikyti labai naudinga, kai įstaiga parengia
ir naudoja savianalizės priemones: organizuojamų mokymų
kokybės vertinimo klausimynus, lektorių vertinimo procedūras, klientų atsiliepimų ir skundų priėmimo procedūras, analizę,
efektyviai veikančią kokybės vadybos sistemą ir kt. Be to, kaip
rodo kitų šalių patirtis, siekiant įvertinti organizuotų mokymų
kokybę, tikslinga apklausti ir darbdavius, siuntusius darbuotojus į mokymus – kaip pasiteisino jų lūkesčiai, ar po mokymų
darbuotojas turėjo reikiamų žinių ir įgūdžių bei kt. Organizuojamų mokymo renginių kokybės vertinimas ir analizė – dalyvių
apklausa – naudinga, siekiant įvertinti silpnąsias ir stipriąsias organizuotų mokymų sritis bei pagerinti mokymų kokybę.
Mokymo įstaigoms rekomenduojama atlikti žinių vertinimo rezultatų analizę, kad įvertintų sritis, kuriose mokytiems
asmenims pritrūko žinių ar jos buvo nepakankamos. Praktiniams įgūdžiams vertinti kai kurios užsienio šalys (pavyzdžiui,
Slovėnija) pradėjo taikyti modeliuojamąsias užduotis, kada
pateikiamos aprašytos realios situacijos, nurodomos kitos reikiamos sąlygos, o egzaminuojamas asmuo pristato kokias radiacinės saugos priemones konkrečiu atveju jis taikytų ir pan.
Viena iš tokių užduočių taip pat gali būti – sukurti radiacinės
saugos programą tam tikrame objekte, besiverčiančiame veikla su šaltiniais, ir kt.
RSC radiacinės saugos pažymėjimų duomenų bazė
Siekdamas įvertinti mokymo poreikius bei juos realizuoti,
RSC nuo 2009 m. administruoja mokymus Lietuvoje vykdančių mokymo įstaigų išduotų radiacinės saugos pažymėjimų
duomenų bazę. Šiuo metu jame sukaupti išduotų radiacinės
saugos pažymėjimų duomenys už 2010 m. ir 2011 m. pirmąjį
pusmetį. 8 pav. pavaizduota, kokioms asmenų grupėms buvo
išduoti radiacinės saugos pažymėjimai 2010 m. ir per 2011 m.
pirmą pusmetį.
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8 pav. 2010–2011 m. I pusmetyje išduotų radiacinės
saugos pažymėjimų skaičius pagal darbo sritį
2010 m. iš viso Lietuvoje išduotas 701 (naujas ar atnaujintas
pasibaigusio galiojimo) radiacinės saugos pažymėjimas, o per
2011 m. I pusmetį jų išduota beveik 500. Sukaupus per 5 metus
išduotų radiacinės saugos pažymėjimų duomenis (iki 2015 m.),

bus galima efektyviai planuoti kasmetinius mokymus, turint
pagrindinius duomenis apie tai, kokios srities specialistams ir
kokie mokymai bus reikalingi.
Radiacinės saugos neformaliojo mokymo sistema Lietuvoje funkcionuoja jau daugiau nei dešimtmetį. Turima patirtis,
mokyti specialistai ir lektoriai bei sukaupta literatūra įvairiose
radiacinės saugos srityse padeda šią sistemą nuolat tobulinti ir
atnaujinti. Perimant užsienio šalių patirtį ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas, siekiant sumažinti teisės aktų skaičių ir
pagerinti radiacinės saugos mokymų efektyvumą bei kokybę,
šiais metais planuojama jungti radiacinės saugos mokymus reglamentuojančius teisės aktus į vieną bendrą ir tuo palengvinti
administracinę naštą verslui ir patenkinti naudotojų poreikius.
Efektyviai ir kokybiškai organizuotų radiacinės saugos mokymų
dėka darbuotojai ir asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, įgyja
reikiamų žinių ir įgūdžių, kuriuos taikydami praktikoje, užtikrina
mūsų visų apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Todėl RSC rūpinasi, kad žinios pasiektų tuos, kuriems jų reikia ir kad šis procesas vyktų laiku ir kokybiškai.

Darbuotojų žinių radiacinės saugos srityje vertinimas
(2010 m. analizė)
Darbuotojų žinių tikrinimas ir vertinimas patikrinimo
metu – vienas iš būdų, leidžiantis įvertinti kaip darbuotojas
pasirengęs radiacinės saugos klausimais ir kaip tos žinios taikomos praktikoje. Todėl RSC specialistai kiekvienais metais atlieka darbuotojų žinių tikrinimą ir vertinimą vadovaudamiesi
RSC direktoriaus įsakymo nustatytais reikalavimais.
2010 m. RSC Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, Kauno ir Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių specialistai vertino darbuotojų radiacinės saugos žinias 17 ASPĮ. Iš
viso apklausti 68 darbuotojai. Atsakingųjų už radiacinę saugą
ir darbuotojų radiacinės saugos žinios buvo tikrinamos raštu,
jiems sprendžiant skirtingus testus, sudarytus iš 35 klausimų,
kai į kiekvieną klausimą gali būti 1–2 teisingi atsakymai iš 3–4
variantų.
Įvertinus apklausos rezultatus, nustatyta, kad bendras
ASPĮ darbuotojų žinių radiacinės saugos srityje lygis Lietuvoje
yra labai aukštas. Detalūs rezultatai pateikti 1 lentelėje.
RSPK skyriai
Vilniaus
Kauno
Šiaulių
Klaipėdos
Bendras vidurkis

Atsakingi už radiacinę
saugą
2009
90 %
88 %
88 %
89 %
89 %

2010
91 %
88 %
83 %
–
87 %

Darbuotojai
2009
88 %
81 %
84 %
81 %
84 %

2010
82 %
87 %
85 %
–
85 %

Iš viso apklausta
darbuotojų
2009
25
27
20
20

2010
35
21
12
–

1 lentelė. ASPĮ darbuotojų žinių radiacinės saugos srityje
vertinimas 2009–2010 m.
Lyginant 2010 m. apklausos rezultatus su ankstesnių
metų rezultatais, matome, kad pildytų testų rezultatai mažai
skiriasi. Bendras ASPĮ darbuotojų žinių lygis radiacinės saugos
klausimais išlieka pastovus ir siekia ~85 %.
ISSN 2029-106X
9772029106001
Tiražas 1000 vnt.
Leidžiamas nuo 2008 m. kovo mėn.

Radiologijos technologai į klausimus, tiesiogiai susijusius su
jų atliekamu darbu, (pvz., ką medicinos praktikas privalo atlikti
prieš medicininę radiologinę procedūrą, kaip darbuotojas
turi elgtis, jeigu jam reikia procedūros metu padėti prilaikyti
pacientą) dažnai atsakinėjo teisingai. Dažniausiai apklaustieji
klysta individualiųjų apsaugos priemonių kokybės bandymų
atlikimo bei informacijos teikimo Registrui tvarkos klausimais.
Puikiai į radiacinės saugos žinių įvertinimo anketose pateiktus
klausimus atsakė asmenys, atsakingi už radiacinę saugą, o gydytojų radiologų radiacinės saugos žinios įvertintos labai gerai.
2010 m. atlikus darbuotojų žinių vertinimą, išaiškėjo, kad
Lietuvoje esančių ASPĮ darbuotojai yra gerai pasirengę darbui
su šaltiniais.
Atliekamos apklausos ne tik leidžia ASPĮ darbuotojams
pasitikrinti savo žinias, bet ir suteikia daug naudingos informacijos apie silpnąsias licencijos turėtojo radiacinės saugos
organizacijos puses, leidžia identifikuoti probleminius klausimus seminarų ar kursų metu paskaitas skaitantiems RSC
specialistams bei atsakingiems už radiacinę saugą įstaigose
darbuotojams, pravedantiems periodinius instruktažus.
Kilus klausimams, visada galima kreiptis į RSC specialistus, kurie
pasiruošę padėti ir atsakyti į rūpimus klausimus:
Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 236 1936, faks. (8 5) 276 3633
RSC Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Aušros g. 44, Kaunas, tel. (8 37) 33 37 60, faks. (8 37) 32 80 17
RSC Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Bijūnų g. 6, Klaipėda, tel. (8 46) 38 33 08, faks. (8 46) 30 01 30
RSC Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius
Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 41) 52 46 44, faks. (8 41) 50 20 01
Daugiau informacijos interneto svetainėje adresu www.rsc.lt arba
el.paštu rsc@rsc.lt

Išleido Radiacinės saugos centras
Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 236 1936, (8 5) 236 1934, faks. (8 5) 276 3633
rsc@rsc.lt www.rsc.lt

Spaudai parengė LĮ „Kriventa“
V. Pietario g. 5–3, LT-03122 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 265 0629
kriventa@takas.lt www.kriventa.lt

