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ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ (ИЙЛ) В МЕДИЦИНАТА

Румяна Коцева, Маргарита Антонова
Комитет за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ)

Целта на доклада е да бъдат запознати участниците в конференцията с

най-общите законови изисквания и с някои особености на фактическото

състояние на безопасността и на радиационната защита при извършване на

дейности с ИЙЛ.

Съгласно Закона за използване на атомната енергия (ЗИАЕМЦ)

държавният контрол при използването на ядрен материал, радиоактивни

вещества и други източници на йонизиращи лъчения се упражнява от

КИАЕМЦ. За целта КИАЕМЦ извършва необходимите проверки за спазване

на изискванията за безопасно използване на ИЙЛ и издава разрешения за

извършване на различни дейности с тях. Във връзка със своята лицензионна

дейност КИАЕМЦ регистрира и всички налични ИЙЛ в страната, като

поддържа база данни за тях. При осъществяването на тези свои правомощия

по ЗИАЕМЦ КИАЕМЦ отчита становищата на останалите ведомства, имащи

компетенции по отношение на същите дейности.

Регулирането на дейностите с ИЙЛ във всеки конкретен случай е

свързано с оценка за спазването на възприетите за целта основни принципи -

преди всичко за "обоснованост на дейността", за "оптимизация на защитата",

за "ограничаване на дозите". Спазването им осигурява както радиационната

защита, така и безопасността при използване на ИЙЛ.

За съжаление конкретните изисквания по прилагането на основните

принципи в областта на използването на ИЙЛ за медицински цели не са

подробно и изчерпателно развити в съвременни нормативни документи.

Нормативната уредба в тази област е твърде остаряла и не съответства на

съвременните медицински методи и на съвременната медицинска техника.

Това затруднява контрола, но по-съществен е фактът, че занижаването или

липсата на изисквания в тази област води до повивишаване на лъчевото

натоварване на населението от медицински процедури с ИЙЛ, особено при

съвременната комерсиализация на здравеопазването.
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Единствено строгите и изчерпателни нормативни изисквания и

последователнният контрол за тяхното спазване могат да ограничат

необоснованото и неоптимизирано облъчване на пациентите. Затова в

подобряването на състоянието на нормативната уредба КИАЕМЦ вижда

една от основните задачи, стоящи пред контролните органи като цяло и

конкретно пред специалистите в тази област - физици, радиобиолози,

лекари, химици, инженери инспектори и др.

Така например необходимо е да започне сериозна работа във връзка с

развитието и ясната формулировка на:

• Критериите за обоснованост на медицинското облъчване, от

които следва да се ръководят лекарите и стоматолозите при

предписването му. В момента текстовете в тази връзка са много малко и

крайно общи. Никъде не се засягат въпросите, свързани с обосноваването на

медицинско облъчване при скринингови изследвания, при подпомагане на

пациенти, при доброволци, участващи в медикобиологични изследвания,

или при изследвания, свързани с юридически, професионални,

застрахователни или други цели.

• Изискванията за определен вид квалификация на лекарите и

стоматолозите, които могат да предписват различни видове медицинско

облъчване. В момента практически няма ограничения всеки лекар или

стоматолог да предписва медицинско облъчване, без оглед на

професионалната си подготовка в областта на радиационната защита на

пациентите.

• Изискванията за определен вид квалификация на персонала,

отговорен за различните видове дейности и етапи, свързани с

провеждането на медицинско облъчване. Сега съществуващата система за

признаване на правоспособността на лицата, работещи с ИЙЛ, основаваща

се на Наредба 6 на КИАЕМЦ и на заповед No РД-09-332 от 1992 г. на

Министъра на здравреопазването, е формална и неадекватна на

съвременните условия.

• Критериите за допустимост за използване на видовете ИЙЛ за

определени медицински цели. Засега не са налице изисквания по

отношение на видовете, моделите, възрастта или техническото състояние на
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рентгеновата, радиоизотопната или др. видове техника и затова в страната се

използват стари уредби с неясно техническо състояние и дори се внасят

такива.

• Критериите за осигуряване и за проверка на качеството при

различни видове медицинско облъчване. В момента не са разработени

конкретни изисквания и не са регламентирани условия за проверка на

техническите и физическите параметри на облъчвателните уредби, на

рентгеновите диагностични уредби, на филмите, на средствата за

проявяването им, на радиофармацевтиците, на радиоизотопната техника и

др. Всичко това води до неконтролирано лъчево натоварване на пациентите.

•Изискванията за отчитане и следене на дозата, получена от

пациента при извършване на процедури с ИЙЛ, и информацията, която

трябва да се регистрира и да му се предоставя в тази връзка. Това са

изисквания, които задължително трябва да бъдат въведени в нашето

законодателство, ако то трябва да бъде хармонизирано с европейското.

Въвеждането на подобни нормативни изисквания по подходящ начин

следва да бъде свързано с определяне на длъжностните лица, отговорни за

спазването им. Естествено, състоянието на медицинската техника в страната

е такова, че за някои изисквания ще трябва да се предвиди "гратисен"

период.

Във връзка със започналата хармонизация на нашето законодателство с

европейското са предприети някои начални стъпки в посока на разрешаване

на съществуващите проблеми в областта на контролната дейност по

безопасно използване на атомната енергия. Вече се разработва нов закон,

регламентиращ обществените отношения при използване на ядрени

материали и други ИЙЛ. Основните общи принципи, които трябва да се

съблюдават при това използване, в закона ще бъдат ясно представени и

развити в съответствие с международно възприетите концепции.

Разработени са и предстои окончателното приемане на нови основни норми

за радиационна защита, съответстващи на международните стандарти.

Вследствие на усилена контролна дейност от страна на КИАЕМЦ по

отношение на провеждащите се в страната скринингови изследвания,

включващи рентгенови изследвания, беше констатирано, че масово се
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нарушават изискванията за радиационна защита. КИАЕМЦ обърна

внимание на МЗ, че е необходима неговата намеса за прекратяване на

безконтролното и необосновано облъчване на изследваните контингенти,

главно на донаборници. В резултат МЗ, чрез районните центрове по

здравеопазване, предприе мерки за преустановяване на тази практика, които

би трябвало да дадат резултат и да съдействат за ограничаване на

колективната доза при съответните изследвания.

КИАЕМЦ изразява намерението си да работи активно за решаването

на изложените проблеми и разчита на ценната помощ на всички

специалисти в областта на изполозването на ИЙЛ за медицински цели,

включително на участниците в тази конференция.
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