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У квітні 2020 року на веб-сторінці Всеукраїнської асоціації
рентгенологів з’явилась стаття під заголовком:
«Верховна Рада України усунула Державну інспекцію
ядерного регулювання від визначення джерел іонізуючого
випромінювання, які звільняються від ліцензування»
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В 2021 році регіональні інспекційні підрозділи Держатомрегулювання
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Олександр ВІСКОВ,

практику використання джерел іонізуючого випромінювання –
рентгенодіагностичних апаратів в медичній практиці суб’єктами діяльності, які не мали
відповідної ліцензії.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ
ГЕНЕРУЮЧИХ ДІВ ВІД ЛІЦЕНЗУВАННЯ

почали виявляти

Переписка та спілкування з такими суб’єктами показали, що при започаткуванні відповідного напрямку
діяльності, вони здійснювали придбання певного рентгенодіагностичного обладнання, постачальник
якого з самого початку запевняв, що це обладнання не підлягає ліцензуванню і ніяких дій в напрямку
консультацій з Держатомрегулювання робити не потрібно.
При цьому, порушники вимог законодавства наводили аргументи на користь свого рішення –

не отримувати ліцензію, дуже схожі до тих, які були приведені у вищезгаданій статті півторарічної
давнини.

Автори статті звертають увагу на зміну в статті сьомій Закону України «Про дозвільну діяльність в
сфері використання ядерної енергії», які були прийняті Верховною радою України 18.09.2019 і якими,
серед іншого, частину третю означеної статті було змінено, а частину четверту – виключено.
Наведемо порівняння цих частин статті 7
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Попередня редакція частини третьої статті 7 Закону

Частина третя
статті 7 в редакції Закону № 107-IX від 18.09.2019

Від ліцензування звільняється діяльність, пов'язана з
використанням джерел іонізуючого випромінювання, за таких
умов: безпека використання джерела іонізуючого
випромінювання забезпечується його конструкцією;
використання джерела іонізуючого випромінювання не
потребує спеціальної підготовки персоналу з питань ядерної та
радіаційної безпеки, що виходить за межі вивчення інструкції з
використання цього джерела іонізуючого випромінювання;
досвід використання свідчить про відсутність аварій з
радіаційними наслідками.

Від ліцензування звільняється діяльність, пов’язана з
використанням джерел іонізуючого випромінювання, які
відповідають критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів
України.

Попередня редакція частини четвертої статті 7 Закону

Частину четверту статті 7 виключено
на підставі Закону № 107-IX від 18.09.2019

Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність по
використанню яких звільняється від ліцензування визначається
органом державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки за погодженням з центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
охорони здоров’я відповідно до критеріїв, установлених
Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
Стаття 24
«Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
…
 проводить оцінку

безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами, уранових об’єктів та інших джерел іонізуючого
випромінювання, державну експертизу їх ядерної та радіаційної безпеки та державну
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експертизу фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів,
інших джерел іонізуючого випромінювання і видає відповідні документи дозвільного характеру».
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В статті, яку ми розглядаємо, автори приходять до висновку:
«Таким чином, коли виробник або постачальник діагностичного рентгенівського обладнання
надає замовнику Декларацію відповідності Технічному регламенту №753, то цим документом
він фактично підтверджує той факт, що обладнання задовольняє п.3 постанови КМУ №1174
та не підлягає ліцензуванню»

Порушення компетенцій – перебирання на себе повноважень регулюючого органу

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 за №753
“Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів”
“… медичні вироби, які відповідають вимогам національних стандартів, включених до переліку
національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам
та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності медичних виробів
вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, вважаються такими, що відповідають
його вимогам”.
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ДСТУ EN 60601-1-3:2015 «ВИРОБИ МЕДИЧНІ ЕЛЕКТРИЧНІ. Частина 1-3.
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Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик.
Додаткові вимоги щодо радіаційного захисту в діагностичному рентгенівському обладнанні»

[цитата]
«Вимоги до радіаційної безпеки діагностичного рентгенівського обладнання викладені у національному стандарті
ДСТУ EN 60601-1-3:2015 … у якому, зокрема, є п. 12.5, викладений у наступній редакції:
«Повітряна керма, не у стані навантаження, через паразитне випромінення від блоків рентгенівських трубок та
блоків джерела рентгенівського випромінення, на відстані 5 см від будь-якої поверхні з вирахуваним середнім
значенням на ділянці площею 10 см2, основні лінійні розміри якої не перевищують 5 см, не повинна перевищувати 20
мкГр за 1 год….»
Відповідність цій вимозі ДСТУ EN 60601-1-3:2015 задовольняє критерію звільнення від ліцензування рентгенівського
обладнання, викладеного у п.3 постанови КМУ №1174:
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«…
3. Діяльність з використання нерадіонуклідних установок та пристроїв, які генерують іонізуюче
випромінювання, звільняється від ліцензування за таких умов:
…
3) для діагностичних рентгенівських апаратів у разі неперевищення 10 мкЗв на годину потужності амбієнтного
еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) на відстані 0,1 метра від фокусної точки в усіх
напрямках, крім напрямку цільового опромінення…»
Тобто відповідність діагностичного рентгенівського обладнання вимогам стандарту ДСТУ EN 60601-1-3:2015
задовольняє критерію його звільнення від ліцензування, визначеного у постанові КМУ №1174.
Таким чином, коли виробник або постачальник діагностичного рентгенівського обладнання
надає замовнику Декларацію відповідності Технічному регламенту №753, то цим документом
він фактично підтверджує той факт, що обладнання задовольняє п.3 постанови КМУ №1174
та не підлягає ліцензуванню».
[кінець цитати]

ДСТУ EN 60601-1-3:2015
розділ 3 «Терміни та визначення понять»:
 навантаження (loading) - у генераторі рентгенівського випромінення - процес подавання
електроенергії до анода рентгенівської трубки;
 стан навантаження (loading state) - стосовно генератора рентгенівського випромінення - стан від
закінчення стану готовності, коли передбачувану функцію генератора активовано, до кінця
навантажування рентгенівської трубки.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 за №1174
“Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого
випромінювання звільняється від ліцензування”

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

підпункт 3 пункту 3:
«Діяльність з використання діагностичних рентгенівських апаратів звільняється від ліцензування
у разі неперевищення 10 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози
(або потужності еквівалента направленої дози) на відстані 0,1 метра від фокусної точки
в усіх напрямках, крім напрямку цільового опромінення»

Олександр ВІСКОВ,
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ДСТУ EN 60601-1-3:2015
пункт 12.4:
«Паразитне випромінення у стані навантаження.
У стані навантаження повітряна керма через паразитне випромінення від блоків рентгенівських
трубок та систем формування рентгенівського зображення на відстані 1 м від фокальної точки,
розташованої в будь-якому місці площею 100 см2 з основними лінійними розмірами, які
не перевищують 20 см, під час роботи за номінальної напруги рентгенівської трубки за умов
навантажування, які відповідають зразковим, не повинна перевищувати 1,0 мГр на 1 год».

I1

I2

=

r2
r1

2

де

І1, І2 – інтенсивність випромінення;
r1, r2 – відстань від фокусної точки.

Якщо на відстані r2 = 1,0 м інтенсивність І2 не повинна перевищувати 1,0 мГр/год в одиницях
повітряної керми, то на відстані r1 = 0,1 м інтенсивність І1 не повинна, відповідно, перевищувати 100 мГр/год
(в будь-якому місці площею 100 см2).

В таблиці А.21 публікації

Міжнародної Комісії з Радіаційного Захисту (ICRP) №74
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«Коефіцієнти перетворення для використання в радіаційному захисті від зовнішньої радіації»
представлено коефіцієнти перетворення амбієнтного еквівалента дози H*(10) з повітряної керми Ка
для фотонного випромінення при різних енергіях фотонів.

Для енергій фотонів в межах 0,03 МеВ – 0,06 МеВ – 0,150 МеВ значення коефіцієнтів перетворення
H*(10)/Ка лежать в межах 1,10 – 1,74 – 1,49 Зв/Гр.
Таким чином, оціночне значення потужності амбієнтного еквівалента дози на відстані
0,1 м від фокусної точки не повинно перевищувати 110 – 174 – 149 мЗв/год в діапазоні типових
прискорювальних напруг рентгенодіагностичних апаратів.
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КОМПЕТЕНТНА
ЛАБОРАТОРІЯ

Щоб довести, що те чи інше рентгенодіагностичне
обладнання відповідає Критеріям звільнення, виробнику
або експлуатанту рентгенівського обладнання необхідно
звернутись до компетентної вимірювальної лабораторії
і провести вимірювання потужності саме амбієнтного
еквівалента дози на відстані 0,1 метра від фокусної точки
рентгенівського випромінювача в усіх напрямках, крім
напрямку цільового опромінення, з оформленням
відповідного протоколу.
На підставі цього протоколу Держатомрегулювання
повинно буде прийняти рішення про звільнення
конкретного рентген-апарату (або рентген-апаратів
певного типу, якщо вимірювання проведені в рамках
погодження технічних умов на його виробництво)
від ліцензування.
Це є необхідною і достатньою умовою для застосування
Критеріїв звільнення.

Додаткову інформацію щодо питань
провадження діяльності в сфері використання
ядерної енергії можна отримати тут:

Якщо є питання за матеріалами цієї доповіді,
пишіть на адресу:

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

Олександр ВІСКОВ,
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