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Порушені питання

1. Проблеми отримання дозволу на підвищене
опромінення, що планується, і допуску персоналу до
виконання аварійно-рятувальних робіт на випадок
радіаційної аварії.

2. Проблеми забезпечення йодної профілактики



1. Проблеми отримання дозволу на підвищене
опромінення, що планується, і допуску персоналу до
виконання аварійно-рятувальних робіт на випадок
радіаційної аварії.

Існуючий алгоритм:

- значна тривалість прийняття рішення;

- колективна відповідальність (розмивання

відповідальності) за правильність прийнятого рішення;

- відсутність порядку прийняття рішення.

Існуюча ситуація:

- дозволяється допуск до аварійно-рятувальних робіт,  

що передбачають підвищене опромінення, осіб чоловічої

статі тільки віком старше 30 років;



5.3. Підвищене опромінювання персоналу, що планується. (НРБУ)

5.3.1. Підвищене опромінювання персоналу, що планується – це опромінення персоналу (категорія А)

вище встановлених лімітів доз в непередбачуваних ситуаціях при практичній діяльності.

5.3.2. Непередбачувані ситуації, при яких допускається планувати підвищене опромінення персоналу,

характеризуються наступними умовами:

- не можуть бути усунені без проведення технологічних операцій, що передбачають перевищення

лімітів доз;

- потребують термінового усунення;

- можуть призвести до розвитку радіаційної аварії або значних соціально-економічних збитків.

5.3.3. Обгрунтування підвищеного опромінення персоналу полягає в тому, що шкода від перевищення лімітів

доз у окремих осіб з персоналу буде значно меншою, ніж можлива шкода у випадку розвитку радіаційної аварії.

5.3.5. Опромінення персоналу, що планується, в дозах від 1 до 2 ЛДmах (50-100 мЗв/рік) дозволяється

місцевими органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Порядок допуску персоналу до таких

робіт розглянуто у відповідному розділі ОСПУ.

5.3.6. Опромінення персоналу, що планується, в дозах від 2 до 5 ЛДmах може бути дозволено у виняткових

випадках Міністерством охорони здоров'я України один раз протягом всієї трудової діяльності працівника.

5.3.9. Планування підвищеного опромінення жінок у віці до 45 років та чоловіків молодших 30 років

забороняється.

7.19    У виключних випадках, коли роботи проводяться з метою збереження життя людей, повинні бути прийняті

всі можливі заходи для того, щоб особи з числа аварійного персоналу, котрі виконують ці роботи, не могли

отримати еквівалентну дозу на який-небудь з органів (включаючи рівномірне опромиінення всього тіла) 

більше 500 мЗв. Виконання цієї вимоги забезпечує попередження детерміністичних ефектів.



Спостереження на аварійних
тренуваннях

Дозвіл на підвищене опромінення до
• 100 мЗв місцевий орган санепіднагляду

надавав 40 хв.
• 200 мЗв МОЗ надавав 2,5 год.

• Пропозиція – переглянути норму, 
надати керівнику штабу ліквідації
аварії на майданчику право на
прийняття рішення про підвищене
опромінення



• У пожежно-рятувальних загонах, що
здійснюють протипожежну охорону
АЕС переважає персонал віком до
30 років, забезпечити необхідну
кількість пожежників віком старше
30 років неможливо

• Пропозиція – переглянути цю норму
НРБУ і ОСПУ

Спостереження на аварійних
тренуваннях



Вимоги до документа з йодної профілактики
(з рекомендацій ВООЗ).

Документ визначає:
-рівні (прогнозні дози) йодної профілактики як міру захисту, не пов'язану з
порушенням нормальної життєдіяльності населення;
- час початку і тривалості профілактичних заходів;
- сучасні оцінки ризику від надходження радіоактивних ізотопів йоду
(131-135I) в організм осіб різного віку. 
Положення документа мають:
- сучасні оцінки «користь-ризик» від профілактичного прийому таблеток
йодиду калію та альтернативних препаратів стабільного йоду;
- інформацію про рекомендовані дозування і протипоказання при
застосуванні стабільного йоду у різних популяційних групах;
Призначення документа - зробити доступною широкому колу фахівців
сучасну інформацію щодо йодної профілактики в системі радіаційного
захисту щитоподібної залози, як складової частини готовності до
екстреного реагування на радіаційну аварію.

В Україні відсутній документ, який задовольняє цим
вимогам

2. Проблеми забезпечення йодної профілактики



абзац 3 підпункту 3 пункту 2 Рішення РНБО України: 
«забезпечити з урахуванням рекомендацій
Міжнародного агентства з атомної енергії

перегляд нормативно-правових актів з радіаційної
безпеки, зокрема, в частині визначення порядку
здійснення невідкладних заходів у разі виникнення
радіаційних аварій та проведення йодної профілактики
населення України»;

РІШЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
від 8 квітня 2011 року
Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України
Введене в дію УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 585 від 12.05.2011



Реалізація
РІШЕННЯ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ

БЕЗПЕКИ І
ОБОРОНИ УКРАЇНИ
від 8 квітня 2011 року

п.3 … Регламенти

проведення йодної

профілактики

встановлюються МОЗ

України.

Наказ погодив Міністр охорони здоров’я України



Чинні документи, в яких прописано, як
приймати йодид калію

1. Наказ МОЗ УРСР від 5 грудня 1989 р. №240

2. Лист МОЗ України від 30.08.1994 №705/563 

3. Йодид калію. Листок-вкладиш. Інформація
для пацієнта. Наказ МОЗ України від
04.04.07 р. №161 

4. Рекомендації ВООЗ. Guidelines for Iodine 
Prophylaxis following Nuclear Accidents. 
Update 1999. World Health Organization, 
Geneva, 1999 (WHO/SDE/PHE/99.6)



Вікова група/ група населення 1* 2* 3* 4*

Дорослі і діти старше 5 років 250
Дорослі 130
Дорослі і діти старше 2 років 125
Дорослі і діти після 12 років 130
Діти від 2 до 5 років 125
Діти 65
Діти віком від 3 до 12 років 65
Діти від 3 місяців до 2 років 40
Діти до 2 років не призна-

чають

Діти віком від 1 місяця до 3 років
32

Діти на грудному годуванні
20

з молоком

матері

Неонатальний період (<1 місяця)
16

Вагітні жінки протипо-
казано

обов’яз-
ково

Добова кількість йодиду калію, мг



Дякую за увагу!


