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1. Scopul şi obiectivele. Legislaţie in domeniu
Acest ghid este realizat astfel încât să fie util medicilor de medicina
muncii abilitaţi în supravegherea medicală specială a expuşilor
profesional la radiaţii ionizante, precum şi angajatorilor, responsabililor
cu securitatea şi sănătatea în muncă, responsabililor cu securitatea
radiologică şi lucrătorilor.
Acest ghid este necesar pornind de la următoarele afirmaţii:
CE SE CUNOAŞTE DESPRE EXPUNEREA LA RADIAŢII IONIZANTE
- la doze mari, peste 0,5 Gray apar efectele deterministice la
persoanele cu susceptibilitate individuala mai mare
- la doze mai mici radiaţiile pot produce cancer
- incidenţa cancerului creşte la expuneri de peste 200 mSv la adult, 20
mSv la copil
- cancerele solide au un timp de latenţă de 15 - 30 ani
- alte forme de cancer - leucemia, cu timp de latenţă de aproximativ 5
ani şi cancerul tiroidian la copil, cu latenţă de aproximativ 3 - 5 ani.
CE NU SE CUNOAŞTE DESPRE EXPUNEREA LA RADIAŢII
IONIZANTE
- nu se ştie încă, dacă relaţia doză-efect este lineară la doze mici sau
dacă există un prag sub care nu apare nici un efect
- deocamdată studiile epidemiologice efectuate pe supravieţuitorii
bombardamentelor de la Hiroshima şi Nagasaki nu susţin existenţa
relaţiei doză-efect în expunerea la doze mici.
1.1 Legislaţie in domeniu
Supravegherea medicială specială a lucrătorilor cu expunere
profesională la radiaţii ionizante se bazează pe principiile generale de
medicina muncii şi este reglementată prin următoarele documente:
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în
muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din
26/07/2006 si celelalte acte normative care au aparut ulterior;
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-

OU nr.96 din 14 oct. 2003 a Ministerului Muncii, Familiei şi

Egalitătii de Şanse privind protecţia maternităţii la locurile de muncă şi
Normele metodologice de aplicare publicate în MO nr. 378 din
29.04.2004;

-

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a

activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare;

-

NFSR – 01 – NORMELE FUNDAMENTALE DE SECURITATE

RADIOLOGICĂ – 2000 implementarea Directivei 96/29 EURATOM;
Obiectivul acestui ghid este de a realiza o supraveghere medicală
specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante conform legislaţiei
în vigoare. De asemenea, ne dorim ca prin aplicarea recomandărilor
din acest ghid să realizăm o evidenţa clară şi completă a expunerii
profesionale la radiaţii ionizante din România.
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2. Radiaţiile ionizante - definiţie. Interacţiunea radiaţiilor
ionizante cu materia.
Radiaţiile ionizante sunt acele radiaţii care au proprietatea de a ioniza
materia cu care interacţionează.
*

Tabel nr.1 ( 14) Diferitele tipuri de radiatii ionizante si principalele
lor caracteristici
Tipul
Exemple de
*
radiaţiei
emiţători
Alpha Americium 241
α
Plumb 210
Radon 222
Thoriu 232
Uraniu 235
Uraniu 238

Beta
β

Cesiu 137
Iridiu 192
Fosfor 32
Sulf 35
Tritiu (sau
Hidrogen 3)

Radiaţii Ionizante

Natura

Specificit
Putere de
**
ate
penetrare
Radiaţie
Direct
Putere de
corpusculară. ionizantă penetrare slabă:
Particule
- parcurge câţiva
constituite din 2
centimetri în aer;
protoni si 2
- este oprita de
neutroni
stratul cornos al
(sarcina
epidermului sau
electrică
de o foaie de
pozitivă, masă
hârtie
mare)
- nu reprezintă un
risc semnificativ,
decât dacă
pătrund în
organism prin
inhalare, ingestie
sau prin soluţiile
de continuitate
Radiaţie
Direct
Putere de
corpusculară. ionizantă penetrare limitată:
Electroni
- parcurge câţiva
încărcaţi
metri în aer;
negativ (β -)
- în organism
sau pozitiv
parcuge distanţe
(pozitroni β +)
mici ( aprox. 1 cm
atunci când sursa
este situată în
exterior)
- este oprită de o
folie de aluminiu
sau de materiale
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Tipul
radiaţiei

Exemple de
*
emiţători

Natura

Specificit
ate

Gama
γ

Cesiu 137
Iridiu 192
Aur 198
Techneţiu 99

Radiaţie
Indirect
electromagnet ionizantă
ică.
Flux de cuante
electromagnetic
e (fotoni
energetici),
generate de
transformările
nucleare

X

Generator
electric de
radiaţii X

Radiaţie
Indirect
electromagnet ionizanta
ică.
Flux de
cuante
electromagnet
ice (fotoni
energetici), cu
lungime de
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Putere de
**
penetrare
cu masa atomică
mică (plexiglas)
- deosebit de
periculos pentru
ţesuturile
superficiale (cum
ar fi epiteliul
cutanat alveolele
pulmonare, sau
vilozităţile
intestinale);
pentru organele
interne prezintă
risc numai în
cazul de
încorporare sau
depozitare în
organism.
Putere de
penetrare mare:
- parcurge câteva
sute de metri în
aer;
- traversează
hainele şi corpul;
- este oprită sau
atenuată de
ecrane de beton,
oţel sau plumb.
- pericol şi pentru
organele interne
- parcurge câteva
sute de metri în
aer;
- traversează
hainele şi corpul;
- este oprită sau
atenuată de
ecrane de beton,
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Tipul
radiaţiei

Exemple de
*
emiţători

Natura

Specificit
ate

undă scurtă
-6
(10 până la
-12
10 cm), fără
masă sau
încărcare
electrică,
produs prin
bombardarea
unei ţinte
metalice cu
electroni într-un
tub vidat.
Radiaţie
Accelerator de
Indirect
corpusculară. ionizantă
particule
Neutroni Cuplul Americiu- Neutroni. Nu au
Beriliu
încărcătură
Fisiunea
electrică
Uraniului 235

Putere de
**
penetrare
oţel sau plumb.
- pericol şi pentru
organele interne

- parcurge câteva
sute de metri în
aer;
- traversează
hainele şi corpul;
- este oprită sau
atenuată de
ecrane de
parafină.
- pericol şi pentru
organele interne

*radioelemente sa u surse mai des utilizate in activitatile industriale sau medicale
**sunt indicate cateva notiuni generale; in practica, puterea de penetrare depinde si de energia fiecarei radiatii

*

Tabel nr. 2. ( 14) Mărimi si unităţi utile

*

Marime
masurată
Energia
radiaţiei(E)
Activitatea unui
radionuclid (sursa)

Unitate

Definiţie / caracteristici

Electronvolt
(eV)
Bequerel
(Bq)

1 electronvolt = 1,6x10

Doza absorbită

Gray (Gy)

Radiaţii Ionizante

-19

J

Număr de transformări nucleare pe
secundă.
Activitatea unei surse este direct
proporţională cu numărul de nuclee
instabile conţinute; numărul de nuclei
radioactivi dintr-o sursă, deci şi
radioactivitatea descresc în timp
Energia absorbită pe unitatea de masă.
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Doza echivalentă

Sievert (Sv)

Doza efectivă

Sievert (Sv)

Doza (Gy) = Energie (J) / Masa(kg)
Doza absorbită în ţesuturi / organe,
ponderată în funcţie de calitatea
radiaţiei cu un factor de ponderare
(Wr). La doză absorbită egală, efectele
biologice depind de natura radiaţiei.
Wr = 1 pt X,γ siβ
Wr = 20 pt α
Wr este variabil pentru neutroni, în
funcţie de energie
Suma dozelor echivalente ponderate la
nivelul diferitelor ţesuturi şi organe ale
corpului.
Factorul de ponderare tisulara (Wt) se
aplica dozei echivalente pentru fiecare
organ

*sunt prezentate aici numai marimile si unitatile utilizate astazi in sistemul international (Bq, Gy, Sv)
nu si cele utilizate in trecut (Curie, rad sau rem)

Radiaţiile ionizante interacţionează cu materia astfel că transferul de
-17
energie apare extrem de rapid (10 secunde). Ţinta principală este
nucleul ‘ADN(*5).
Radiaţiile ionizante interacţionează la nivel celular prin: particule
încărcate, interacţiuni electrice. Ca urmare apar ionizările, apoi
modificările fiyico-chimice şi în final efectele biologice. În momentul
interacţiunii dintre radiaţiile ionizante şi atomii constituenţi ai materiei
vii, are loc un transfer de energie ce determină ionizarea sau excitarea
acestora.
Mecanismele de acţiune ale radiaţiilor ionizante asupra materiei
sunt:
- Acţiune directă prin afectarea directă a ADN – este un efect fizicochimic prin care apare ionizarea sau excitarea unei molecule care
antrenează o reorganizare a electronilor, conducând la susceptibilitatea
de ruptură chimică sau distrugere. Ionizarea directă a atomilor are loc
ca urmare a efectului fotoelectric şi a efectului Compton şi este o
caracteristică a radiaţiilor cu transfer linear de energie mare.
- Acţiune indirectă prin afectarea moleculelor din preajma AND şi
producerea de radicali liberi (radicalii liberi sunt atomi neutri din punct
de vedere electric, cu un număr impar de electroni, cu reactivitate
foarte mare), ca urmare a radiolizei apei.
Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC
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3.

Efectele biologice în expunerea la radiaţii ionizante

Efectele asupra sănătăţii ale expunerii la radiaţii ionizante au fost
descrise curând după descoperirea radiaţiilor şi substanţelor
radioactive.
Efectele biologice apar în urma interacţiunii radiaţiilor ionizante cu
atomii cu număr atomic mic (carbon, hidrogen, oxigen, azot) care
constituie materia vie. Din această interacţiune rezultă o energie care
este comunicată unui atom sau unei molecule, ceea ce defineşte
transferul de energie şi care conduce la ionizări, excitări sau acumulare
simplă de energie termică.
Efectele radiaţiilor ionizante pot fi privite prin prisma TIMP şi atunci
se clasifică în imediate şi tardive, PERSOANA AFECTATĂ şi sunt
somatice sau apar la descendenţi (fătul expus in uter), sau prin
GRADUL DE AFECTARE (efecte benigne, efecte maligne, efecte
letale).
Efectele biologice din punct de vedere al radiobiologiei se clasifica
in deterministice şi stocastice.
Efectele deterministice se caracterizează prin următoarele aspecte:
- au prag de apariţie (sub acest prag nu apar efecte biologice)
- severitatea efectelor creşte cu doza
- efectele se datorează morţii celulelor dintr-un tesut
- au o doză-prag – de câţiva Gray
- sunt specifice în funcţie de ţesutul afectat.
Este demonstrată o relaţie de directă proporţionalitate între doza
absorbită şi tipul şi severitatea efectului deterministic.
In cazul unei expuneri a întregului organism, prognosticul vital este
în funcţie de gradul de afectare a ţesuturilor cu radiosensibilitate mare
(măduva osoasă, tub digestiv). Ca exemplu DL 50 (doza letala) pentru
radiatiile X sau γ, se situeaza intre 3 - 5 Gy , adica 50% din persoanele
cu supraexpunere la radiaţii mor în absenţa tratamentului.

Radiaţii Ionizante

Page 9

*

Tabel nr. 3. ( 14) Efecte deterministice descrise pentru expunere la
radiaţii X sau γ
Efectul deterministic
Sterilitate masculină temporară
Diminuare temporară a numărului de leucocite
Greturi, astenie
Modificarea hemogramei
Imunodepresie
Sub supraveghere medicală, revenirea la normal este
rapidă
Sterilitate feminină
Sterilitate masculină definitivă
Hipoplazie, aplazie, insuficienţă funcţională, fibroză,
necroză în diferite ţesuturi şi organe
În absenţa tratamentului, cel puţin jumătate dintre
persoanele expuse mor, celelalte prezentând sechele
importante
Afectare oculară (cataracta la 1-10 ani de la
expunere)
Afectare gastro-intestinală
Afectare pulmonară
Coma, moarte cerebrală
Moarte

Doza
absorbită
> 0,15 Gy
0,2 - 1Gy
1 – 2 Gy

>2,5 Gy
3,5 – 6 Gy
>4,5 Gy

>5 Gy
6 Gy
8 Gy
10 Gy

Pentru efectele stocastice severitatea efectului este independentă
de doză şi doar probabilitatea de apariţie a efectului creşte cu doza,
fără a se demonstra existenţa unui prag de doză.
Efectele stocastice se caracterizează prin următoarele aspecte:
- nu există prag de doză, efectele pot sa apară şi la doze foarte mici,
- probabilitatea de apariţie creşte cu doza
- severitatea este determinată de apariţia cancerului
- severitatea este independentă de doză
- se datorează modificărilor celulare la nivel de ADN şi proliferării spre
boli maligne.
Efecte stocastice sunt: cancerul, efecte genetice.

Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC

Page 10

4. Surse si niveluri de expunere la radiaţii ionizante. Activităţi
cu risc de expunere la radiaţii ionizante
Omul este expus la radiaţii din mai multe surse, atât naturale cât şi
artificiale. S-a calculat că doza medie anuală din surse naturale este de
2,4 mSv, dar există mari variaţii în funcţie de regiunea de locuit.
4.1 Surse naturale
Sursele naturale genereaza 85% din expunerea totală a populatiei
globului. Ele sunt reprezentate de:
- radiaţia extraterestră, reprezentată de radiaţia cosmică prin
radionuclizi cosmogenici = 10%,
aproximativ 0,4 mSv/an;
- radioactivitatea naturală a solului, prin radionuclizii din seria
radioactivă a uraniului (238, 235),
thoriului (232), potasiului (40)
- radioactivitatea naturală a aerului, generată de descendenţii de viaţă
scurtă ai radioizotopilor
radonului, aproximativ 1,3 mSv/an
- radioactivitatea naturală a apei, vegetaţiei, alimentelor şi a omului
însuşi.
4.2 Surse artificiale
Sursele artificial genereaza 15% din expunerea totala a populatiei
globului. Ele sunt reprezentate de:
- expunerea medicală, aproximativ 13%, echivalent a1 mSv/an.
Expunerea medicală este expunerea la radiaţii ionizante suportată
de indivizi din populaţie ca parte a propriului tratament sau diagnostic;
- expunerea profesională repreyintă aproximativ 0,2%. Expunerea
profesională include expunerile la radiaţii ionizante suportate în timpul
lucrului, indiferent de sursa lor. Acestea au fost calculate, în medie: 4-5
mSv/an pentru minerii din minele uranifere, 2-3 mSv/an pentru
echipajele de la bordul avioanelor, 1-2 mSv/an pentru minerii din minele
neuranifere, 2,5 mSv/an pentru un operator de reactor nuclear, 1
mSv/an pentru un tehnician în radiografiere industrială, 0,5 mSv/an
pentru un lucrător din domeniul medical.
- alte expuneri ale populaţiei apar prin activităţi industriale, de
cercetare, de testare a armelor nucleare (mai crescute in 1964-1965),
accidente nucleare (ex. după Cernobâl, 250.000 persoane au primit 5Radiaţii Ionizante
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10 mSv în anul ce a urmat accidentului, 9000 de persoane au primit
100-200 mSv în anul imediat următor accidentului), pierderi sau furturi
de surse radioactive.
Sunt utilizate mai multe tipuri de surse de radiaţii:
*

Tabelul nr. 4. ( 14) Surse radioactive: caracteristici şi
utilizări
Tipul
Caracteristici
Utilizări
Risc de
sursei
principale
expunere
Surse
Substanţe
- Detectori de
- aparat defect
închise
(materiale)
fum (α)
- utilizare
radioactive
- Radiografiere
defectuoasă
închise ermetic în industrială (γ)
(reguli de
containere care
- Indicatori de
radioprotecţie
împiedică
densitate sau de ignorate)
dispersia lor în
nivel(γ)
- sursa pierdută
condiţii normale
- Higrometre
sau furată
de utilizare
(neutroni)
- Radioterapie
Surse
Substanţe
- Trasori
Diseminarea
deschise radioactive
industriali
substanţei
(solide, lichide
- Medicină
radioactive prin
sau gazoase)
nucleară
dispersie,
conţinute în
(diagnostic şi
evaporare,
carcase /
terapie) (γ)
contaminări
recipiente
diverse
neetanşeizate şi
care prezintă risc
de dispersie în
condiţii normale
de utilizare
Aparate Produc radiaţii
- Radiografiere
Circumstanţe
electrice prin procedee
industrială şi
asemănătoare
generat
fizice (tuburi
medicală (X)
celor din utilizarea
oare de
radiologice,
- Analize de
surselor închise,
radiaţii
acceleratori de
laborator
cu specificarea
particule)
- Radioterapie
faptului că riscul
(X, e )
există doar când
aparatul este în
funcţiune.
Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC
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4.3 Expunerea profesională
Expunerea profesională este discutată separat deoarece
reprezintă domeniul nostru de interes. Termenul
de „expunere
profesională” (*2) desemnează expunerea lucrătorilor determinată de
activitatea lor, în timpul desfăşurării acesteia. Unele surse de expunere
nu sunt considerate ca fiind profesionale, dacă nu sunt controlabile, de
exemplu, unele surse naturale de radiaţii ionizante. Altele pot fi excluse
datorită faptului că nu pot face obiectul unei reglementări, de exemplu,
purtarea ceasurilor de mână cu tritiu (nu şi fabricarea lor).
Persoana expusă profesional este o persoană angajată la o
societate comercială (eventual proprie), care este supusă la expuneri care
apar datorită lucrului în cadrul unei practici aflate sub incidenţa normelor
de reglementare, expuneri care însumate pe un an pot depăşi limitele de
doză prevăzute pentru persoanele din populaţie (*1).
Principalele grupe de persoane expuse profesional la radiaţii
ionizante sunt:
- profesiile medicale, care însumează aproximativ 75% din
persoanele expuse profesional (medici, mai ales radiologi, specialişti în
medicină nucleară, radioterapie, cardiologi, oftalmologi şi ortopezi,
echipele asociate ale acestora şi alţii, implicaţi în tehnici radiologice
speciale de radiologie intervenţională, ş.a);
- personalul din centre de cercetare ce utilizează radiaţii sau
materiale radioactive;
- utilizatorii de surse de radiaţii în scopuri industriale;
- lucrătorii din domeniul industriei nucleare, nu numai cei din
centralele nucleare energetice ci şi cei implicaţi în activităţile legate de
diferitele faze ale ciclului combustibilului nuclear;
- lucrătorii din minele uranifere şi din uzinele de procesare a
minereului, unde sunt prezente cantităţi semnificative de minereuri
radioactive.

Radiaţii Ionizante
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4.3.1

Expunerea profesională în profesiile medicale

Dozele primite de utilizatorii radiaţiilor ionizante în medicină variază
în limite largi şi sunt frecvent caracterizate printr-o distribuţie
neuniformă la nivelul organismului. În medie dozele efective individuale
sunt de ordinul 1- 3 mSv/an, valorile fiind ceva mai ridicate în cazul
celor implicaţi în procedurile radiologice intervenţionale (*1).
Controlul dozelor în medicina nucleară implică în mod normal
protecţia împotriva ingestiei sau inhalării în timpul producţiei radiofarmaceutice, a administrării substanţelor şi a analizării lor. Poate fi
99
m
vorba, de asemenea, de expunere externă, ca şi în cazul Tc , care
poate elibera doze importante, la rate ale dozei foarte ridicate, la nivelul
mâinilor operatorului în cazul în care nu există protecţie
corespunzatoare. Media anuală a dozelor efective este de 1-2 mSv.
Femeile care lucrează în medicina nucleară şi rămân gravide ar putea fi
expuse la niveluri de doze ce depăşesc limitele recomandate dacă îşi
continuă munca pe durata sarcinii.
În ciuda dozelor mari de radiaţii utilizate în radioterapie, expunerea
profesională este mică. Tratamentele cu fascicule colimate nu produc
expuneri apreciabile ale personalului executant. Cu toate acestea,
utilizarea în brahiterapie a surselor închise implantate în anumite
organe poate conduce la expunerea mâinilor şi feţei operatorilor –
chirurgi, ginecologi, personal sanitar mediu datorită dificultăţii de a
prevedea mijloace de adăpostire sau de ecranare.
4.3.2

Expunerea profesională în cercetare

Mulţi cercetători utilizează radiaţiile ionizante ca pe o unealtă de
lucru, în domeniul nuclear sau în legătură cu diferitele domenii de
aplicare a radiaţiilor sau radionuclizilor. În medie, cercetătorii primesc
doze efective anuale mici, de ordinul 1 mSv, cu excepţia unor categorii
speciale, cum ar fi operatorii acceleratoarelor (4-5 mSv) .
4.3.3

Expunerea profesională în industrie

Există utilizări ale radiaţiilor ionizante in industrie, care pot conduce
la expuneri semnificative ale lucrătorilor, cum ar fi radiografierea
industrială, producţia de radioizotopi şi manufacturarea produselor
luminiscente, s.a.
Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC
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Radiografierea industrială determină afectarea a două categorii
distincte de persoane expuse la diferite niveluri: prima cuprinde
personalul ce lucrează în instalaţii fixe, strict monitorizate; cea de-a
doua cuprinde personalul ce mânuieşte surse mobile, uneori în condiţii
dificile. Lucrătorii din a doua categorie primesc mai frecvent doze relativ
mari, sau sunt chiar supraexpuşi. Cei ce lucrează în radiografierea
industrială reprezintă unul dintre grupurile expuse profesional la dozele
cele mai mari şi au cel mai mare risc de supraexpunere accidentală.
Producţia de radioizotopi poate genera de asemenea expunere
profesională. Dozele efective individuale anuale sunt în general mici:
câţiva mSv pentru personalul angajat în producţie şi mai puţin de 1
mSv pentru cei angajaţi în transport.
4.3.4

Expunerea profesională în industria nucleară

Expunerea profesională variază în limite largi în diferitele faze ale
ciclului combustibilului nuclear: extracţia şi prelucrarea minereului
uranifer, fabricarea combustibilului nuclear, producerea de energie la
nivelul uzinei nucleare, reprocesarea combustibilului uzat si colectarea
si depozitarea deseurilor nucleare
- Extracţia şi prelucrarea minereului
Principala modalitate de expunere pentru minerii ce exploatează
uraniu este expunerea internă, prin inhalarea radonului şi a
descendenţilor acestuia. Minerii sunt expuşi la o medie anuală a dozei
efective de aproximativ 5 mSv, din care două treimi provin din inhalarea
radonului şi a descendenţilor lui şi doar o treime din expunerea externă.
Abaterile de la această medie sunt mari, în funcţie de bogăţia
minereului, de condiţiile de ventilaţie şi de condiţiile de muncă în
general (lucrătorii la suprafaţă sunt mult mai puţin expuşi la radon decât
cei ce lucrează în subteran).
- Fabricarea combustibilului nuclear
Operaţiunile de îmbogăţire a combustibilului generează doze
efective individuale de mai puţin de 1 mSv/an. În faza de fabricare a
combustibilului dozele sunt ceva mai mari, de ordinul a câtorva mSV.
- Operarea uzinei nuclearo-electrice
Radiaţii Ionizante
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Desfăşurarea normală a operaţiunilor în cadrul centralei nuclearoelectrice generează diferite medii anuale ale dozelor efective,
depinzând în mare măsură de vechimea şi tipul reactorului utilizat. Cu
toate acestea, de-a lungul ultimei decade, media dozelor a înregistrat o
tendinţă clară de scădere şi se situează în jurul valorii de 5 mSv/an.
Lucrătorii din uzinele nuclearo-energetice nu sunt expuşi în mod egal,
iar distribuţia dozelor depinde de o serie de factori, în principal de tipul
de activitate efectuată. În primul rând trebuie făcută o distincţie clară
mai ales între operaţiile obişnuite pe de o parte şi cele de întreţinere şi
reparare de cealaltă parte. Operaţiile de întreţinere şi reparare conduc
la o expunere profesionala mai mare.
- Reprocesarea combustibilului
Reprocesarea combustibilului nuclear conduce la doze individuale
semnificative, situate, totuşi, sub nivelul de 5 mSv/an.
4.3.5

Expunerea profesională în agricultură şi alimentaţie.

Modalităţile de expunere sunt: prin folosirea radiaţiilor ionizante în
agricultura, în dezinfecţia şi sterilizarea prin iradiere, în tratamentul şi
conservarea alimentelor, pentru controlul raspândirii insectelor, pentru
carantina şi exportul alimentelor, s.a.
4.3.6

Expunerea profesională datorată surselor naturale

B.S.S. si I.C.R.P. (*1 si 2) solicită ca expunerea la anumite surse
naturale de radiaţii să fie inclusă în expunerea profesională. Sunt luate
în discuţie următoarele situatii: operaţiuni desfăşurate în locuri de
muncă pentru care autorităţile de reglementare au stabilit că prezenţa
radonului necesită atenţie specială; operaţii ce presupun utilizarea şi
depozitarea materialelor care în mod obişnuit nu sunt considerate
radioactive, dar care conţin urme importante de radionuclizi naturali şi
care au fost desemnate de către autorităţi ca necesitând atenţie
specială; operaţiuni legate de zboruri (aviatice şi spaţiale) desfăşurate
la altitudine înaltă.
Este importantă preocuparea pentru controlul expunerii
profesionale la locurile de muncă unde există surse naturale de radiaţii
ionizante controlabile. Astfel de surse sunt radonul din minele uranifere
şi radiaţia cosmică în timpul zborurilor.
Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC
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5. Cerinţe generale privind protecţia sănătăţii si securităţii
lucrătorilor cu expunere profesională la radiaţii ionizante
5.1

Recomandări pentru angajatori

Titular de autorizaţie: orice persoană juridică care a obţinut din
partea CNCAN o autorizaţie de a desfăşura o practică sau o altă acţiune
din domeniu. Angajatorul trebuie să ştie că are o serie de obligaţii în
ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, prin
următoarele:
- dispune măsurile generale, administrative şi tehnice pentru a asigura
prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.
- ia măsurile necesare pentru a reduce
lucrătorilor la cel mai mic nivel posibil

expunerea la radiaţii a

- răspunde de evaluarea şi implementarea măsurilor de radioprotecţie
pentru lucrătorii expuşi, de verificarea echipamentelor şi a dispozitivelor
de radioprotecţie şi a instrumentelor de măsură dozimetrică
- asigură informarea, pregătirea şi autorizarea lucrătorilor expuşi la
radiaţii
- asigură monitorizarea radiologică a mediului de lucru (*3,NFSR, art.
53-54) şi monitorizarea individuală a lucrătorilor expuşi (*3,NFSR, art.
55-59).
- asigură înregistrarea şi păstrarea rezultatelor monitorizarilor
individuale (*3, NFSR, art. 63-64); au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
persoanei implicate rezultatele monitorizării sale individuale (*3, NFSR,
art. 69); au obligaţia de a pune la dispoziţia medicului abilitat aceste
rezultate (*3, NFSR, art. 70)
- desemnează persoană competentă în radioprotecţie
- realizează clasificarea locurilor de muncă
supravegheată, controlată, interzisă)

(delimitează zona

- realizează clasificare personalului expus în categoria A sau B
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- asigură supravegherea medicală (*3, NFSR, art. 76), având obligaţia
să asigure fondurile şi condiţiile efectuării serviciilor medicale
profilactice fără ca lucrătorii să fie implicaţi în costurile aferente
acestora.
Angajatorul trebuie să ştie că:
- o persoană este angajată sau acceptată într-un post de muncă cu
expunere la radiaţii ionizante, pentru orice perioadă, dacă concluzia
medicală stabileşte acest lucru (*3, NFSR, art. 77).
- medicul de medicina muncii abilitat în supravegherea medicala
specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante trebuie să aibă
acces la orice informaţie relevantă cu privire la factorii condiţiei de
muncă de la postul de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă a
lucrătorilor; angajatorul are obligaţia de a întocmi fişa de solicitare a
examenelor medicale de medicina muncii şi fişa de identificare a
factorilor de risc profesional (*10, HG1169/2011,art.8,alin.5)
Angajatorul trebuie să ştie că supravegherea medicală se
efectuează conform reglementărilor legale în vigoare şi cuprinde cel
puţin:
a) examenul medical la angajarea în muncă, care are scopul de a
stabili aptitudinea în muncă a lucrătorilor pentru funcţiile şi locurile de
muncă propuse
b) examenul medical periodic – care are scopul de a confirma sau
infirma, la perioade de timp stabilite de medicul de medicina muncii
abilitat, aptitudinea in munca pentru profesia/functia si locul de munca
pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de aptitudine.
Medicul abilitat stabileşte tipul de examinări necesare, în funcţie de tipul
de expunere, de factorii condiţiei de muncă şi de starea generală de
sănătate a lucratorului examinat. Supravegherea medicală specială
cuprinde toate măsurile suplimentare stabilite de medicul de medicina
muncii abilitat, necesare pentru protecţia sănătăţii lucratorilor, precum
şi examinări medicale complementare, aplicarea unor măsuri medicale
de decontaminare şi/sau tratamente de urgenţă.

Institutul Naţional de Sănătate Publică - CNMRMC

Page 18

Fişa de aptitudine eliberată de catre medicul de medicina muncii
abilitat cuprinde concluziile referitoare la capacitatea lucrătorului de a
realiza sarcinile de serviciu fără afectarea cantităţii si calitîţii produsului
obţinut sau a serviciului prestat şi fără influenţarea negativă a stării de
sănătate şi a capacităţii sale de muncă. Concluziile pot fi:
APT:
lucrătorul este capabil, din punct de vedere medical,de a
desfaşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care
se solicită examenul medical.
APT CONDIŢIONAT: lucrătorul este capabil, din punct de vedere
medical, de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia
pentru care se solicita examenul medical, cu condiţia respectării
recomandărilor făcute de către medicul de medicina muncii . In aceasta
situaţie angajatorul şi responsabilul cu securitatea şi sănătatea în
muncă trebuie să ţină seama de recomandările scrise.
INAPT TEMPORAR: lucrătorul se află, temporar, în incapacitate
medicală de a desfăşura activitatea la locul de muncă în
profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical. Această
situaţie se menţine până la rezolvarea cauzei medicale.
INAPT: lucrătorul nu este capabil, din punct de vedere medical (fizic
sau psihic), de a desfăşura activitatea la locul de muncă în
profesia/funcţia pentru care se solicita examenul medical.
Angajatorul trebuie să cunoască cerinţele privind asigurarea
protecţiei radiologice colective şi a
celei individuale prevăzute în NFSR – 01 –– 2000 – art 53 – 65.
Principalul scop al protecţiei radiologice este acela de a prevedea
standarde adecvate pentru protecţia indivizilor împotriva practicilor ce
presupun expunere la radiaţii ionizante, fără a limita nejustificat
beneficiile acestor practici. Sistemul de protecţie radiologică pentru
practici se bazează pe principiile următoare:
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Justificarea unei practici. Nici o practică ce impune expunerea la
radiaţii nu poate fi acceptabilă, decât dacă produce, pentru indivizii
expuşi sau pentru societate un beneficiu care să compenseze daunele
datorate radiaţiei (produse de acea practică). Nici o utilizare a radiaţiei
ionizante nu este justificată, dacă nu există un beneficiu net. Toate
aplicaţiile trebuie justificate şi aceasta implică: toate, chiar şi cele mai
mici expuneri sunt potenţial dăunătoare şi riscul trebuie compensat de
beneficiu.
Optimizarea protecţiei. Referitor la orice sursă specifică dintr-o
practică, mărimea dozelor individuale, numărul de persoane expuse şi
probabilitatea de a suporta expuneri – acolo unde nu este sigur că
acestea există – ar trebui ţinute la cel mai scăzut nivel posibil în mod
rezonabil, luând în considerare factorii economici şi sociali. Atunci când
radiaţia este folosită, expunerea trebuie optimizată, pentru a reduce la
minimum orice detriment posibil. Optimizarea înseamnă “să faci
maximum posibil în condiţiile date”. Trebuie să fii familiarizat cu tehnici
şi alternative de optimizare a folosirii radiaţiei ionizante.
Limitele de doză individuală. Expunerea indivizilor rezultată din
combinarea tuturor practicilor (relevante) trebuie să fie supusă limitelor
de doză. Acestea tind (au menirea) de a asigura lipsa expunerii
individuale la riscuri legate de expunerea la radiaţii ionizante,
considerate inacceptabile în orice situaţie normală.
Angajatorul trebuie să cunoască cerinţele privind asigurarea
dozimetriei individuale prevăzute în NFSR art. 55-62 precum şi limitele de
doza efectiva pentru expunerea tuturor categoriilor de expuşi profesional
la radiaţii ionizante art 21,22, 27, 28, 29.
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*

*

Tabelul nr. 5. ( 14, 13) Limite de doza pentru lucrătorii expuşi
profesional – în mSv/an (12 luni consecutive)

Lucră
tori
Tineri (intre
16-18 ani, în
curs de
pregătire
profesională
pentru
practici in
domeniul
radiologic)
Femei
însărcinate
Femei care
alaptează

Corp
întreg
(doza
efectiv
a)

Extremitîţile
mainilor si
picioarelor
( doza
echivalenta)

20
mSv
6 mSv

Cristalin
( doza
echivalenta)

500 mSv

Piele (pt 1
2
cm pe cea
mai puternic
iradiata zona
a pielii)
( doza
echivalenta)
500 mSv

150 mSv

150 mSv

50 mSv

150 mSv

La cel mai scăzut nivel, fără a depăşi 1mSv doza
echivalenta la nivelul fatului din momentul declarării
sarcinii până la naştere
Nu vor fi angajate sau menţinute la un loc de muncă
unde exista riscul de contaminare internă

Angajatorul trebuie să cunoască cerinţele privind protecţia
sarcinii şi maternităţii. Cerintele specifice privind limitarea dozei pentru
protectia speciala in timpul perioadelor de graviditate si de alaptare sunt
prevazute in NFSR prin:
- Art. 23. - (1) Îndată ce o femeie expusă profesional ia
cunostinţă de faptul ca este gravidă, ea trebuie să informeze în scris
titularul de autorizaţie despre acest fapt.
(2) Titularul de autorizaţie va lua imediat toate măsurile pentru a
asigura protecţia fătului la nivelul de doză prevăzut pentru populaţie.
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(3) Condiţiile de lucru ale femeii gravide trebuie să asigure ca doza
efectivă primita de făt să fie la cel mai scăzut nivel posibil, fără sa
depăşească 1 mSv pe toata perioada de graviditate ramasa,
- Art. 24. - (1) Femeile expuse profesional care alaptează
trebuie să anunţe în scris, de indata, titularul de autorizaţie despre acest
fapt.
(2) Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure imediat că femeile
respective nu desfasoară, pe perioada alaptării, activităţi care implică un
risc semnificativ de contaminare radioactivă.
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 96 din
14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
prevede prin:
- Art.5. Pentru toate activităţile cu expunere la radiatii
ionizante, angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice
modificare a condiţiilor de muncă natura, gradul şi durata expunerii
salariatelor gravide sau care au nascut si alapteaza, în scopul
determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei
repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării. Evaluările prevăzute se
efectuează de către angajator, cu participarea obligatorie a medicului
de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte
scrise
- Art.6. Angajatorii sunt obligaţi ca, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data întocmirii raportului, să înmâneze o copie a
acestuia sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. Angajatorii vor
informa în scris salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile
la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra
drepturilor pe care le au.
- Art. 7. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care
angajatorul a fost anunţat în scris de către o salariată gravida sau care
a nascut si alapteaza, acesta are obligaţia să înştiinţeze medicul de
medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui
rază îşi desfăşoară activitatea.
- Art. 8. Angajatorul are obligaţia să păstreze
confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa
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alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei
desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este
vizibilă.
- Art. 9. - În cazul în care o salariată gravida sau care a
nascut si alapteaza desfăşoară la locul de muncă o activitate care
prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni
asupra sarcinii şi alăptării, angajatorul este obligat să îi modifice în
mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori, dacă nu este
posibil, să o repartizeze la alt loc de muncă fără riscuri pentru
sănătatea sau securitatea sa, conform recomandării medicului de
medicina muncii, cu menţinerea veniturilor salariale.
- Art. 10. În cazul în care angajatorul, din motive justificate
în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească obligaţia prevăzută la art. 9,
salariatele au dreptul la concediu de risc maternal.
5.2
Recomandări pentru medicii de medicina
muncii
Prin medic abilitat se înţelege un medic de medicina muncii cu drept
de liberă practică, responsabil pentru supravegherea medicală specială
a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante.
Medicii de medicina muncii pot să obţină abilitarea de a organiza si
efectua supravegherea medicală specială a lucrătorilor cu expunere
profesională la radiaţii ionizante dacă se încadrează în prevederile
legale în vigoare.
Supravegherea medicală asigură evaluarea stării de sănătate a
angajatului cu privire la aptitudinea sa pentru sarcinile descrise ale
postului de muncă.
Hotararea de Guvern nr. 1169 / 25.11.2011 pentru modificarea si
completarea Hotararii de Guvern nr 355 / 2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor, prevede, prin Fisa nr. 102, serviciile medicale
profilactice detaliate in cazul expunerii profesionale la radiatii ionizante.
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Orice medic de medicina muncii are obligatia de a cunoaşte şi de a
ţine seama de toţi factorii de risc profesionali de la locul de muncă.
Pentru fiecare persoană expusă profesional la radiaţii ionizante se
întocmeşte un dosar medical special şi este completat pe toată durata
cât lucrătorul rămâne în această categorie. Dosarul medical este
păstrat până când lucrătorul atinge vârsta de 75 de ani, sau pentru o
perioadă de cel puţin 30 de ani, începând de la data încheierii activităţii
profesionale care implică o expunere la radiaţii ionizante. Dosarul
medical conţine informaţii privind factorii condiţiei de muncă, rezultatele
examinărilor medicale (la angajare, periodice şi în situaţii de expunere
specială), clasificarea în categoria locului de muncă şi dozele rezultate
din monitorizarea individuală, puse la dispoziţie de catre angajator,
conform art. 70 din Normele fundamentale de securitate radiologică.
Dosarul medical respectă reglementările generale ale Ministerului
Sănătăţii în domeniul medicinei muncii.
O supraveghere medicală specială se va asigura în toate cazurile în
care o persoană expusă profesional la radiaţii ionizante a primit doze
superioare celor prevăzute la art. 22 din NFSR - 2000.
Rezultatele examinărilor medicale preventive, precum şi cele din
supravegherea medicală specială sunt puse, la cerere, la dispoziţie
persoanei expuse profesional şi medicilor din reţelele de specialitate
ale Ministerului Sănătăţii (medicina muncii şi igiena radiaţiilor).
In întreprinderile mari se pot organiza echipe pluri/multidisciplinare
formate din medici de medicina muncii abilitati, fizicieni medicali,
asistente de medicina muncii, igienişti industriali, responsabili cu
securitatea şi sănătatea în muncă şi responsabili cu securitatea
radiologică, s.a. Medicul de medicina muncii abilitat oferă consultanţă
atât conducerii cât şi lucratorilor. Evidenta datelor medicale in vederea
raportarii lor anuale este obligatorie.
O situţie dificilă în activitatea medicului de medicina muncii abilitat
este semnalarea cancerului profesional
radioindus, ca efect
stocastic al expunerii la radiaţii ionizante. Pentru efectele stocastice
severitatea efectului este independentă de doză şi doar frecvenţa de
apariţie a efectului (probabilitatea) creşte cu doza, fără a se demonstra
existenţa unui prag de doză. Cancerele radioinduse, cu sau fără
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contribuţia altor agenţi, nu pot fi deosebite de cele provocate de alte
cauze. Cum probabilitatea apariţiei cancerului radioindus este
proporţională cu doza, acest tip de efect poate fi detectat numai prin
mijloace statistice în studii epidemiologice realizate pe grupuri de
populaţie expusă. Dacă numărul indivizilor dintr-un grup expus la
radiaţii ionizante şi dozele pe care aceştia le-au primit sunt cunoscute,
şi dacă numărul cancerelor observate în grup depăşeşte numărul
cancerelor aşteptate într-un grup similar în alte privinţe, dar neexpus
profesional la radiaţii ionizante, excesul de cancere poate fi atribuit
efectelor radiaţiilor ionizante, iar riscul de cancer per unitate de doză
poate fi astfel calculat. Acest număr este numit factor de risc. Pentru
cuantificarea riscului implicat de expunerea la radiaţii, se folosesc
coeficienţii nominali de risc şi detrimentul datorat expunerii, ale căror
valori numerice se regăsesc în documentele ICRP 103 (2007),
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation) (2006). Referitor la dozele cumulate la care s-ar
putea pune problema apariţiei unui cancer profesional radioindus,
UNSCEAR 2000 propune o dozặ cumulatặ pe perioada de activitate
profesională de minim 200 mSv, iar ICRP 103/2007 susţine cặ nu
existặ riscul de apariţie a unui efect stocastic la expuneri cu doze
cumulate sub 100 mSv, nici măcar atunci când doza absorbitặ unicặ,
la nivelul întregului corp, este de 100 mGy.
Este necesar un protocol standard de semnalare şi declarare a
cancerului profesional indus de expunerea la radiaţii ionizante.
Importanţa calităţii datelor care pot afirma rolul expunerii profesionale
în carcinogenezặ precum şi precauţia cu care trebuie interpretate
datele se datorează etiologiei complexe, plurifactoriale a tumorilor
neoplazice.
Factorii de risc profesionali acţionează alături şi în asociaţie cu o
serie de alţi factori de risc din mediul de viaţặ, iar influenţa si ponderea
lor este greu de identificat. Cancerul se datorează transformării
celulelor. Acest proces este multistadial si este rezultatul interacţiunii
factorilor genetici (specifici persoanei) cu alţi agenţi externi:
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Carcinogeni fizici: radiaţiile UV şi ionizante



Carcinogeni chimici: azbest, componenţi din fumul
de ţigară, aflatoxina (un contaminant alimentar),
arsenicul (contaminant al apei)



Carcinogeni biologici: viruşi, bacterii, paraziţi.



Imbatranirea este considerată factor fundamental în
dezvoltarea cancerului (*15-OMS, 2009)

Principalele dificultặţi în susţinerea profesionalităţii diagnosticului
sunt legate de insuficienţa informaţiilor despre ruta profesionalặ şi
caracteristicile muncii exercitate. Dosarul de cercetare şi declarare al
unui cancer profesional indus de expunerea la radiaţii ionizante trebuie
sặ conţinặ un minim de date:


date de dozimetrie individualặ;



tipul de expunere;



doza cumulată
profesionalặ;



dozele primite prin expunere medicalặ (metode de
investigare, diagnostic si/sau tratament);



descrierea activităţii profesionale (tip de aparaturặ
folositặ, tip de investigaţii efectuate, situaţii de
supraexpunere) ;



antecedentele heredo-colaterale şi cele personale;



expunerea la alţi agenţi carcinogeni, în mediul de
muncặ si/sau de viaţặ;



rezultatele examinărilor preventive de medicina
muncii;



alti factori de risc din mediul profesional.

pe

perioada
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Medicul de medicina muncii abilitat pentru supravegherea
expuşilor profesional la radiaţii ionizante trebuie sặ o acorde o atenţie
deosebita in aceste cazuri pentru a obţine evidenţele necesare
documentặrii efectelor cancerigene ale radiaţiilor ionizante şi adoptării
unui protocol standard.
Conform NFSR (2000), dosarele medicale se păstrează 30 de ani
de la ieşirea din mediul cu expunere profesionalặ la radiaţii ionizante,
sau pậnặ la vârsta de 75 de ani, datặ fiind perioada mare de latenţặ a
apariţiei efectelor stocastice.
5.3

Recomandări pentru lucrători

Notiunea de “ lucrător expus” este aplicabilă oricărui lucrător, supus
în cadrul activităţii sale profesionale unei expuneri la radiaţii ionizante la
doze efective superioare limitelor de doza fixate pentru public.
*

Tabelul nr. 6. ( 14) Limite de doză pentru
expunerea la radiaţii ionizante (Doza efectivă)
Domeniul de
Limita de expunere pt
aplicare
intregul corp
*
Public
1 mSv/an
Lucrători expuşi
20 mSv/an, pentru 12
profesional
luni consecutive
*Limita de doza reglementata pentru public este suplimentara dozei incasate din expunerea naturala (in
medie 2,4 mSv0

Lucătorul trebuie să ştie că nici o persoană nu este angajată sau
acceptată într-un post de muncă cu expunere la radiaţii ionizante,
pentru orice perioadă, dacă concluzia medicală stabileşte acest lucru.
Lucătorul trebuie să ştie că rezultatele examinărilor medicale
preventive de medicina muncii (cum ar fi cele ca urmare a examenului
medical la angajare, a examenului medical periodic ş.a.), precum şi
cele din supravegherea medicală specială sunt puse, la cerere, la
dispoziţie persoanei expuse profesional. La încheierea examenului
medical de medicina muncii lucrătorul va primi o fisa de aptitudine
completată şi semnată de medicul de medicina muncii abilitat în
supravegherea medicală specială a expuşilor professional la radiaţii
ionizante.
Radiaţii Ionizante
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Lucătorul trebuie să ştie că un dosar medical se realizează pentru
fiecare persoană expusă profesional la radiaţii ionizante şi este
completat pe toată durata cât lucrătorul rămâne în această categorie.
Dosarul medical este păstrat până când lucrătorul atinge vârsta de 75
de ani sau pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani, începând cu data
încheierii activităţii profesionale care implică o expunere la radiaţii
ionizante.
Lucătorul trebuie să ştie că are obligaţia de a anunţa orice eveniment
ce poate/sau a dus la situaţii de expunere peste limitele de doză.
Lucătorul trebuie să ştie că are obligaţia de a respecta regulile de
radioprotecţie colective şi individuale.
Lucrătoarele gravide sau care alaptează:
- Lucratoarele expuse trebuie sa fie informate despre efectele
radiaţiilor ionizante asupra sănătăţii lor şi despre eventualele efecte
asupra produsului de concepţie. Informarea are ca scop sensibilizarea
femeilor cu privire la necesitatea de a-şi declara sarcina cât mai
devreme.
Lucrătoarele gravide sau care au născut şi alapteaza
beneficiaza de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96
din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă
(*13), cu conditia instiintarii angajatorului, in scris, asupra starii proprii
de maternitate sau de alaptare. Lucratoarea înştiinţează angajatorul,
depunând, în copie, la compartimentul resurse umane din cadrul
unităţii, anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei,
completată corespunzător de medicul care o supravegheaza, însoţită
de o cerere scrisă care să conţină informaţii referitoare la starea proprie
de maternitate şi după caz, solicitarea de a i se aplica măsurile de
protecţie prevăzute de lege, care pot fi:
- dispensa pentru consultaţii prenatale (numar de ore platite de
către angajator);
- reducerea programului de lucru cu păstrarea drepturilor salariale;
- modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru;
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- concediu de risc maternal pentru o perioada de maximum 120 de
zile.
- condiţiile de lucru ale femeii gravide trebuie sa asigure ca doza
efectiva primita de fat sa fie la cel mai scazut nivel posibil, fara sa
depaseasca 1 mSv pe toata perioada de graviditate ramasa;
- femeile care alapteaza, nu trebuie sa desfasoare, pe perioada
alaptarii, activitati implicand un risc de contaminare radioactivă.
Lucrătorii tineri
Este interzisă angajarea tinerilor cu vârste de până la 18 ani în locuri
de muncă unde există riscul de expunere la radiaţii ionizante. Pot fi
exceptaţi de la aceasta regulă tinerii cu varste intre 16 si 18 ani, care în
cursul pregatirii lor profesionale trebuie să dobândeasca cunoştinte
practice în domeniul radiologic sau nuclear, cu condiţia respectării limitelor
de doză efectivă prevazute in NFSR.
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6. Definiţii
Limita de doză: Valoare maximă de referinţă pentru doza anuală
rezultată din expunerile la radiaţii ionizante, peste fondul natural, vizate de
prezentele norme; limita se aplică la suma dintre dozele provenite din
expunerile externe din perioada respectivă şi dozele angajate provenite
din încorporările de substanţe radioactive din aceeaşi perioadă. (*3)
Limitele de doză se referă la: doza efectivă, doza echivalentă pentru
cristalin, doza echivalentă pentru piele şi doza echivalentă pentru
extremităţile mâinilor (antebraţe, palme, degete) şi picioarelor (glezne,
labe, degete). (*3)
Medic abilitat este medic de medicina muncii cu drept de liberă
practică, responsabil pentru supravegherea medicală speciala a
persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante.
Persoana expusă profesional: o persoana angajată la o societate
comercială (eventual proprie), care este supusă la expuneri care apar
datorită lucrului în cadrul unei practici aflate sub incidenşa normelor de
reglementare, expuneri ce sumate pe un an pot depăşi limitele de doza
prevăzute pentru persoanele din populaţie. (*3)
Persoana în curs de pregătire: un elev, ucenic sau student cu vârsta
peste 16 ani, aflat în curs de instruire practică şi teoretică, sub
responsabilitatea unui titular de autorizaţie, în scopul obţinerii de
cunoştinţe în domeniul radiologic. (*3)
Radioprotectia operationala a personalului expus profesional
(persoanelor din populatie): reprezintă ansamblul măsurilor, dispoziţiilor
şi controalelor care servesc la depistarea şi eliminarea factorilor care, în
cadrul practicii desfăşurate, sunt susceptibile să creeze pentru personalul
expus profesional (persoanele din populaţie) un risc de expunere
neneglijabilă din punct de vedere al radioprotecţiei.
Securitate radiologică: asigurarea protecţiei fiinţelor umane împotriva
expunerii la radiaţii şi a securităţii instalaţiilor nucleare şi a surselor
radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a acestei protecţii
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şi securităţi şi a mijloacelor de prevenire a accidentelor şi de diminuare a
consecinţelor acestora, odată accidentele produse; securitatea
obiectivelor nucleare şi a surselor radioactive care prezintă risc de
criticitate, este tratată de securitatea nucleară. (*3)
Supraexpunere: o expunere care conduce la depăşirea uneia din
limitele de doză. (*3)
Titular de autorizatie: orice persoana juridică care a obţinut din partea
CNCAN o autorizaţie de a desfăşura o practică sau o altă acţiune din
domeniul normelor de reglementare. (*3)
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