
Dažniausiai užduodami klausimai dėl radiologinės situacijos Japonijoje 
 

1. Jonizuojančioji spinduliuotė 

Kas yra jonizuojančioji spinduliuotė? 

 Skylant atomams susidaro energija, vadinama jonizuojančiąja spinduliuote. Ji gali egzistuoti 
elektromagnetinių bangų (gama arba rentgeno spindulių) arba dalelių (alfa ar beta dalelių 
arba neutronų) pavidalu. 

 Jonizuojančiąją spinduliuotę galintys skleisti atomai vadinami radionuklidais. 
 Laikas, per kurį radionuklido išskiriama energija sumažėja perpus (pusėjimo trukmė), 

priklauso nuo atomo tipo ir trunka nuo sekundės iki milijonų metų. 

2. Žmogaus apšvita 

Ar žmonės patiria gamtinę apšvitą? 

 Taip, žmonės gamtinę apšvitą patiria nuolat. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai – 
kosmosas ir gamtinės radioaktyviosios medžiagos, kurių yra žemėje, vandenyje ir ore. 
Pagrindinis gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – radono dujos. 

 Iš dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių dažniausiai naudojami medicinos 
prietaisai (pvz., rentgeno aparatai ir kt.). 

 Jonizuojančiosios spinduliuotės dozė išreiškiama Siverto (Sv, Sievert) vienetais. 
Vidutiniškai per metus žmogaus gaunama apšvitos dozė yra 3,0 milisivertai (mSv).  

Kokie yra žmogaus apšvitos būdai? 

 Apšvita būna išorinė ir vidinė. 
 Vidinė apšvita patiriama įkvėpus, nurijus radioaktyviųjų medžiagų arba joms užteršus 

žaizdas. 
 Išorinę apšvitą sukelia išoriniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai arba ant odos ar 

drabužių patekusios radioaktyviosios medžiagos, pvz. dulkės, skystis, aerozolis, kurios 
dažnai gali būti pašalintos arba nuplautos. 

Kokia apšvita galima avarijos atominėje elektrinėje atveju? 

 Pagrindiniai radionuklidai, galintys sukelti poveikį sveikatai, yra radioaktyvusis cezis ir 
radioaktyvusis jodas, kurių gali būti ore arba užterštame maiste bei vandenyje. 

 Žmonėms, vykdantiems „pirmųjų reaguotojų“ funkcijas avarijos atveju, kyla didžiausia 
apšvitos rizika. 

3. Patarimai keliautojams 

Ką rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)? 

 Šiuo metu PSO nerekomenduoja visiškai apriboti keliones į Japoniją. 
 Keliautojams nepatariama keliauti į labiausiai žemės drebėjimo ir cunamio paveiktas 

Japonijos vietas, kuriose sutrikęs būtinųjų paslaugų (transporto, elektros energijos) tiekimas. 
Nelaimės šalinimo darbai gali sukelti sunkumų keliaujant.  

 Japonijos institucijos praneša, kad kelionės draudžiamos evakuacijos zonoje aplink 
Fukuchima Daiichi atominę elektrinę. 



 Asmenims, neturintiems ypač svarbių priežasčių keliauti į nelaimės paveiktas Japonijos 
vietas, rekomenduojama šių kelionių atsisakyti. 

Kokios apsisaugojimo priemonės rekomenduojamos keliautojams, vykstantiems 
į Japoniją? 

 Keliautojai turi būti informuoti apie žemės drebėjimų riziką Japonijoje. Taip pat gali būti 
teritorijų, kuriose trūksta energijos, degalų, maisto ar vandens. 

 Rekomenduojama sekti vietinės žiniasklaidos pranešimus bei vadovautis vietinių institucijų 
rekomendacijomis bei patarimais, užregistruoti kelionę ir buvimo vietą savo šalies 
ambasadoje ar konsulate Japonijoje. 

 Informacija apie radiologinę situaciją pateikiama Japonijos Branduolinės ir pramoninės 
saugos agentūros (angl. Japan’s Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA) ir 
Tarptautinės atominės energijos agentūros (angl. – International Atomic Energy Agency 
(IAEA) tinklapiuose: 

http://www.nisa.meti.go.jp/english/index.html 
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html 

Ar keliautojai, grįžę iš Japonijos, kelia pavojų kitų gyventojų sveikatai? 

 Keliautojai, kurie išvykstant iš 20 km evakuacijos zonos aplink Fukushima Daichii atominę 
elektrinę buvo ištirti dėl galimos radioaktyviosios taršos, nekelia pavojaus kitų gyventojų 
sveikatai. 

4. Apšvitos poveikis sveikatai 

Koks yra ūminis apšvitos poveikis? 

 Jei jonizuojančiosios spinduliuotės dozė viršija tam tikrą slenkstinį lygį, gali atsirasti odos 
paraudimas, plaukų išslinkimas, radiaciniai nudegimai ir ūmus radiacinis sindromas 
(spindulinė liga). 

 Ūmus radiacinis sindromas gali išsivystyti, kai jonizuojančiosios spinduliuotės dozė viršija  
1 Sv (tai yra 300 kartų didesnė už įprastinę metinę dozę). 

 Avarijos atominėje elektrinėje atveju mažai tikėtina, kad gyventojai bus apšvitinti 
jonizuojančiosios spinduliuotės doze, galinčia sukelti minėtus ūminius efektus. 

 „Pirmieji reaguotojai“ ir atominės elektrinės darbuotojai turi didesnę tikimybę būti apšvitinti 
doze, galinčia sukelti ūminį jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį. 

Koks yra ilgalaikis apšvitos poveikis? 

 Gali padidėti vėžio rizika. 
 Radioaktyvusis jodas įkvėpus arba nurijus gali patekti į skydliaukę ir padidinti jos vėžio 

atsiradimo riziką. Ši rizika didesnė vaikams ir jaunesnio amžiaus žmonėms bei nėščiosioms. 
 Laiku panaudoti stabiliojo jodo preparatai neleidžia radioaktyviajam jodui patekti į 

skydliaukę. 

5. Gyventojų sveikatos apsauga 

Pagrindiniai apsauginiai veiksmai  

 Apsauginių veiksmų branduolinės avarijos atveju paprastai imamasi teritorijoje aplink 
atominę elektrinę, taip pat atsižvelgiant į prognozuojamą apšvitą, meteorologinę padėtį. 



 Prireikus gyventojai gali būti evakuojami, gali būti rekomenduota likti uždarose patalpose, 
profilaktiškai vartoti stabiliojo jodo preparatus. Prireikus gali būti ribojamas daržovių ir 
pieno produktų vartojimas dėl jų galimos taršos radionuklidais. 

 Gyventojų apsaugos priemonės taikomos kompetentingosioms institucijoms rekomendavus.  

Kaip apsisaugoti? 

 Vengti panikos, sekti informaciją apie įvykį, vykdyti kompetentingųjų institucijų 
rekomendacijas. 

 Stabiliojo jodo preparatus galima vartoti tik rekomendavus kompetentingoms institucijoms. 

Ką reiškia rekomendacija likti patalpose? 

 Radiologinės arba branduolinės avarijos atveju, siekiant išvengti apšvitos, gali būti 
rekomenduojama likti uždarose patalpose (namų, darbo ar visuomeninėse patalpose).  

 Rekomenduojama būti patalpose, kuriose nėra langų. Geriausia, kad patalpose nebūtų durų į 
pastato išorę. Turėtų būti išjungtos ventiliacijos sistemos (šildymo, vėdinimo). 

 Buvimas patalpose apsaugo ir nuo išorinės, ir nuo vidinės apšvitos radioaktyviosiomis 
medžiagomis. 

Kas yra kalio jodido tabletės? 

 Kalio jodido tabletėse yra stabiliojo jodo, kuris „įsotina“ skydliaukę ir neleidžia patekti į ją 
radioaktyviajam jodui. Tai ilgesniam laikui sumažina skydliaukės vėžio išsivystymo riziką. 

 Kalio jodido tabletės nėra „priešnuodis nuo radiacijos“. Jos neapsaugo nuo išorinės apšvitos 
ir kitų nei radioaktyvusis jodas radionuklidų. Kai kuriems asmenims (pvz., tiems, kurių 
inkstų funkcija sutrikusi) kalio jodidas gali sukelti komplikacijas. Todėl atsakingoms 
institucijoms nerekomendavus, kalio jodidas nevartotinas. 

Ar reikėtų vartoti joduotąją druską siekiant apsisaugoti nuo radiacijos? 

 Ne. Siekiant prisotinti organizmą stabiliuoju jodu, joduotąją druską vartoti pavojinga. 
 Pagrindinė joduotosios druskos sudedamoji dalis yra natrio chloridas, kurio perteklinis 

vartojimas sukelia hipertenziją (padidėjusį kraujospūdį). Jodo kiekis joduotoje druskoje yra 
per mažas norint apsisaugoti nuo radioaktyviojo jodo. 

 Vartojant natrio chloridą didesniais kiekiais jis gali būti nuodingas. 

Ar reikėtų vartoti kitus produktus, kurių sudėtyje yra jodo? 

 Neturėtumėte vartoti kitų produktų, kurių sudėtyje yra jodo, jei tai daryti nerekomenduoja 
atsakingos institucijos. 

Ar nėščiosios gali vartoti kalio jodido tabletes? 

 Gali tik tuomet, jei atsakingosios institucijos rekomendavo šias tabletes vartoti. 
  

 
Parengta pagal Pasaulio sveikatos organizacijos interneto svetainės medžiagą.  

www.who.int 


