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Ką reikia žinoti apie
pasirengimą 

branduolinei avarijai?
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BRANDUOLINĖ AVARIJA – bet kokia avarija branduoliniame energetikos objekte, 
dėl kurios aplinkoje gali pasklisti radioaktyviųjų medžiagų ir galinti sukelti žalingą po
veikį žmonėms ir (ar) aplinkai. Branduolinė avarija gali įvykti:
• atominėje elektrinėje įvykus reaktoriaus aktyviosios zonos pažeidimui, neleistinam 

radioaktyviųjų medžiagų išmetimui į aplinką, transportuojant, saugant branduoli
nį kurą, taip pat susidarius ekstremalioms situacijoms uždarant atominę elekt rinę 
ir pan.;

• povandeniniuose, kruiziniuose laivuose, ledlaužiuose, kur naudojami branduoli
niai reaktoriai;

• branduolinio ginklo panaudojimo atveju ir pan. 

Kas gali atsitikti įvykus branduolinei  avarijai?
Atominėse elektrinėse įrengtos sistemos, apsaugančios nuo techninių ir žmogaus 

klaidų. Jeigu vis dėlto avarija įvyktų, aplinkoje gali pasklisti didelis kiekis radioaktyviųjų 
medžiagų. Kuo daugiau tokių medžiagų pasklinda, tuo didesnis jonizuojančiosios spin
duliuotės (radiacijos) pavojus.

Radioaktyviąsias medžiagas, patekusias į orą, išsklaido vėjas. Ilgainiui jos  nusėda ant 
žemės ir vandens paviršiaus. Jeigu radioaktyviosios medžiagos sklando ore, esama pa
vojaus, kad jų žmonės ir gyvūnai gaus su maistu, vandeniu ir įkvepiamu oru. Patekusios 
į organizmą radioaktyviosios medžiagos gali žaloti plaučius, skydliaukę ir kitus vidaus 
organus. Radioaktyviosios medžiagos, sklisdamos aplinkoje arba nusėdusios ant žemės 
paviršiaus, iš išorės švitina žmones ir gyvūnus.

Jonizuojančioji spinduliuotė veikia žmones keliais būdais (išorinė ir vidinė apšvita).

Radioaktyviųjų 
medžiagų, esančių 
ore, jonizuojančioji 
spinduliuotė (išorinė 
apšvita)

Radioaktyviųjų medžiagų, nusėdusių 
ant žemės, skleidžiama jonizuojančioji 
spinduliuotė (išorinė  apšvita) Įkvėptų, per užterštas 

žaizdas ar odą, su 
maistu ir vandeniu į 
organizmą pateku-
sių radioaktyviųjų 
medžiagų skleidžiama 
jonizuojančioji spin-
duliuotė (vidinė apšvi-
ta ir užterštumas)
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IŠORINIS IR VIDINIS UŽTERŠTUMAS RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
Branduolinės avarijos atveju aplinkoje pasklidus radioaktyviosioms medžiagoms, 

žmonėms kyla apšvitos pavojus. Radioaktyviųjų medžiagų gali nusėsti ant drabužių 
ir odos paviršiaus (išorinis užterštumas), taip pat jų gali patekti į žmogaus organizmą 
įkvėpus, su maistu ir vandeniu arba per žaizdas ar kūno odą (vidinė apšvita ir užterštu
mas). Radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra pavojingas sau ir aplin
kiniams. Vidinis užterštumas lemia vidinę apšvitą, kuri ypač pavojinga, kadangi veikia 
žmogų visą laiką, kol radioaktyviosios medžiagos būna kūne, o išorinis užterštumas 
radioaktyviosiomis medžiagomis gali plisti kontakto metu ir lemti kitų žmonių užterš
tumą. Neužterštas radioaktyviosiomis medžiagomis, o tik apšvitintas iš išorės žmogus 
nespinduliuoja jonizuojančiosios spinduliuotės ir nėra pavojingas kitiems.

Apsaugos priemonės mažina apšvitos pavojų

Radioaktyviosioms medžiagoms patekus į aplinką, nedidelis jų kiekis žmonių svei
katai didelės žalos nepadarytų, tačiau galėtų turėti ekonominių padarinių žemės ūkiui, 
nes būtų uždrausta vartoti tam tikrus maisto produktus, gaminamus radioaktyviosiomis 
dulkėmis užterštoje teritorijoje, apribota medžioklė ir žvejyba. 

Aplinkoje pasklidus dideliam radioaktyviųjų medžiagų kiekiui, reikėtų taikyti skubius 
apsaugomuosius veiksmus, tokius kaip gyventojų evakavimą (evakuoti žmones, gyve
nančius keliolikos ar net keliasdešimties kilometrų spinduliu aplink atominę elektrinę), 
slėpimąsi, jodo profilaktiką, laikiną gyventojų perkėlimą, medicininės pagalbos teikimą ir 
pan. Laiku pradėjus taikyti apsaugomuosius veiksmus, žmonėms, gyvenantiems už ato
minės elektrinės ribų, negresia gyvybei pavojingos apšvitos dozės.

Branduolinės avarijos pavojus Lietuvoje 
Lietuvoje branduolinės avarijos 

pavojus kol kas išlieka Ignalinos 
atominėje elektrinėje dėl reakto
riuje esančio branduolinio kuro ir 
saugomo panaudoto branduolinio 
kuro. Branduolinės avarijos kitų 
valstybių atominėse elektrinėse 
taip pat gali turėti įtakos Lietuvos 
Respublikos teritorijos užterštumui 
radioaktyviosiomis medžiagomis. 
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Kaip gali pakenkti jonizuojančioji spinduliuotė?
Radioaktyviosios medžiagos spinduliuodamos kenkia žmogaus organizmui. Joni

zuojančioji spinduliuotė veikia kūno ląsteles – jos yra pažeidžiamos arba žūva. Pažeistos 
ląstelės gali atsinaujinti, tačiau patiriant labai didelę apšvitą organizmas nespėja jų at
kurti, ir žūva tiek ląstelių, kad gali sutrikti organo veikla ir kilti pavojus žmogaus gyvybei. 
Be to, gali sutrikti ląstelių dalijimasis bei pradėti vystytis piktybiniai navikai ar atsirasti 
genetinių pažaidų. Tokia tikimybė yra nedidelė, nes žmogaus organizmas turi apsaugos 
mechanizmų, skirtų pažeistoms ląstelėms neutralizuoti. 

ŪMŪS PAŽEIDIMAI

Jei žmogus gauna didelę viso kūno apšvitos dozę per trumpą laiką, pirmiausia pažei
džiami kaulų čiulpai ir ypač jautrios skrandžio bei žarnyno gleivinės ląstelės. Pažeidimų 
gali pasireikšti per pirmąsias kelias valandas. Kaulų čiulpai pradeda gaminti mažiau krau
jo kūnelių, saugančių organizmą nuo infekcijų, todėl jonizuojančiosios spinduliuotės 
paveiktas žmogus tampa neatsparus infekcinėms ligoms. Suteikus tinkamą medicininę 
priežiūrą, išgyja ir tie žmonės, kurie buvo gavę didelių apšvitos dozių. 

LĖTINĖS LIGOS

Nedidelės jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos  
dozės gali sukelti lėtines ligas, tapti vėžinių susirgimų 
priežastimi, taip pat gali nulemti įvairių apsigimimų. Žala 

gali išryškėti praėjus 
daugeliui metų nuo pa
tirtos apšvitos. Kol kas 
nėra statistinių duome
nų, kad jonizuojančioji 
spinduliuotė sukelia 
žmo nių apsigimus, tačiau apsigimimų buvo pastebė
ta tiriant gyvūnus, todėl mokslininkai mano, kad toks 
pavojus gali grėsti ir žmonėms.

ŪMIŲ PAŽEIDIMŲ POŽYMIAI

Patyrus didelę apšvitos dozę ir praėjus 1–3 val. nuo apšvitinimo, prasideda gal
vos skausmai, pykinimas, vėmimas, žarnyno spazmai, šalčio krėtimas, karščiavimas, 
judesių koordinacijos sutrikimas ir tai trunka 2–3 d. Vėliau minėti simptomai laikinai 
išnyksta, kol prasideda ryškūs klinikiniai simptomai: karščiavimas, silpnumas, svorio 
kritimas, dezorientacija, plaukų slinkimas. Susilpnėja imunitetas ir sumažėja atsparu
mas antrinei infekcijai, pakenkiama širdies ir kraujagyslių sistema.
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Kaip apsisaugoti nuo avarinės apšvitos?
Norint apsisaugoti nuo avarinės apšvitos, reikia laikytis trijų pagrindinių taisyklių:

• kuo trumpiau būti radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje vietovėje;
• stengtis neįkvėpti radioaktyviųjų medžiagų ir negauti jų su maistu ar geriamuoju vandeniu;
• būti kuo toliau nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio ar radioaktyviosiomis 

medžiagomis užterštos teritorijos.
Šiomis taisyklėmis paremtos įvairios apsaugos priemonės.

3 minučių įspėjamasis garsinis signalas 
reiškia „Dėmesio visiems“.

Gyventojų perspėjimas – pirmoji apsaugos priemonė
Ignalinos atominė elektrinė ir kiti jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių naudotojai Lietuvoje yra įpareigo
ti informuoti valstybės ir savivaldybių institucijas iš karto, 
kai tik pastebimi pirmieji sutrikimo požymiai, rodantys, kad 
aplinkos ir gyventojų saugumui gali kilti pavojus. Atitinka
mos tarnybos perspėja visuomenę ir praneša, kokių apsau
gos priemonių reikia imtis nedelsiant.

Jeigu avarija įvyktų Ignalinos atominėje elektrinėje, šios 
elektrinės sirenomis būtų perspėjami elektrinės darbuo
tojai, taip pat ir Visagino gyventojai. Žmonės, gyvenantys 
teritorijoje, esančioje 15–30 kilometrų spinduliu aplink 
atominę elektrinę (skubių apsaugomųjų veiksmų zonoje), 
perspėjami sirenomis. Branduolinės avarijos atveju gyven
tojai perspėjami saugos signalais: 3 minučių trukmės įspė
jamuoju garsiniu signalu „Dėmesio visiems“ ir įspėjamuoju 
balsu skelbiamu sig nalu „Radiacinis pavojus“. Po šių signalų  

gyventojai turi skubiai įsijungti radijo imtuvus, televizorius (Lietuvos na
cionalinio radijo ir televizijos programas) ir klausyti išsamesnės informaci
jos apie gresiantį pavojų bei griežtai laikytis rekomendacijų dėl apsaugos 

priemonių. Jeigu radioaktyviosios medžiagos pasklistų kitose Lie
tuvos Respublikos teritorijose arba branduolinė avarija įvyktų 

kaimyninėje valstybėje, gyventojai taip pat būtų perspė
jami saugos signalais ir pranešimais per radiją, 

televiziją bei siunčiant trumpuosius prane
šimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius 
telefonus.
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Slėpimasis, apsauga būsto viduje
Gavus pranešimą apie radioaktyviųjų dulkių debesies slinkimą, galima tinkamai ap

sisaugoti būnant pastatuose. Pasiimkite savo naminius gyvūnus kartu. Reikia nedelsiant 
uždaryti langus, užklijuoti juos lipnia juosta, uždaryti duris, vėdinimo angas, dūmtrau
kius ir neiti į lauką. Geriausia slėptis rūsyje, o jei jo nėra, tuomet reikia laikytis pastato 
vidurio, atokiau nuo sienų, stogo. Taip neįkvėpsite daug radioaktyviųjų medžiagų, kurių 
gali būti ore. Bus pranešta per radiją ir televiziją, kada vėl galėsite išeiti į lauką.

Kuo greičiau eikite į vidų!
Pasilikite viduje!
Sekite pranešimus per radiją ir televiziją!

AVARIJOS METU ESATE LAUKE

Jeigu avarijos metu esate lauke, kaip įmanoma greičiau nusigaukite į plytinio ar be
toninio kelių aukštų pastato vidų. Nesant mūrinių pastatų, rinkitės artimiausią pastatą, 
nes avarijos metu būti pastato viduje yra saugiau nei lauke. Nesant galimybės nedelsiant 
patekti į pastato vidų, lauke nosį ir burną užsidenkite respiratoriumi ar švariu audiniu. Tai 
padės sumažinti radioaktyviųjų medžiagų patekimą į organizmą per kvėpavimo takus.

KAIP SUMAŽINTI RADIOAKTYVŲJĮ UŽTERŠTUMĄ?

• Viduje atsargiai nusirenkite viršutinius drabužius, jų nepurtykite ir nevalykite, sten
kitės kuo mažiau liestis prie galimai užterštų drabužių paviršiaus, sudėkite juos į 
maišelį ir laikykite atokiau nuo savęs ir aplinkinių.

• Nusiprauskite ir persirenkite švariais drabužiais. Nuplaukite atviras kūno vietas, už
terštas radioaktyviosiomis medžiagomis. Prauskitės su muilu ir drungnu vandeniu 
(tai vadinama dezaktyvavimu). Atlikdami užterštų kūno dalių dezaktyvavimą ne
užterškite drabužiais apsaugotų neužterštų kūno dalių. 

• Saugokite, kad radioaktyviųjų medžiagų nepatektų į pjautines žaizdas, odos įdrės
kimus ir kitas atviras žaizdas.
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KĄ DARYTI, JEI AVARIJOS METU ARTIMIEJI YRA MOKYKLOJE, DIENOS CENTRE, 
LIGONINĖJE, SLAUGOS NAMUOSE IR KITUR?

Likite ten, kur esate! Mokyklos, dienos centrai, ligoninės, slaugos namai turi avari
nius parengties planus, kuriuose nustatyta, kaip suvaldyti situaciją ir apsaugoti vaikus, 
senelius, ligonius. Vykdami pasiimti artimųjų, galite patirti pavojingą jonizuojančio
sios spinduliuotės apšvitą.

Evakavimas
Jeigu manoma, kad gali pasklisti didelis kiekis radioaktyviųjų medžiagų, iš teritorijos 

evakuojami žmonės. Iš teritorijos, esančios arčiausiai atominės elektrinės, žmonės gali būti 
evakuojami iš karto po pavojaus signalo. Per radiją ir televiziją pranešama, kurioms terito
rijoms tai galioja ir kur žmonės turi atvykti. Reikia pasiimti naminius gyvūnus, kuriuos len
gva vežtis kartu, kitiems gyvūnams reikia palikti vandens ir pašaro porai dienų. Evakuojami 
gyventojai turi pasiimti būtiniausius daiktus: dokumentus, pinigų, šeimynines relikvijas, 
pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlę, švarių drabužių komplektą, higienos ir tuale
tinius reikmenis, greitai negendančio maisto. Jei gyventojai evakuojasi savo transportu, 
rekomenduojama langus kelionės metu laikyti uždarytus, o ventiliacijos sistemą išjungtą. 
Vaikams, seniems ir neįgaliems žmonėms evakuojantis teikiama pagalba.

Jeigu teritorijoje pasklido labai daug radioaktyviųjų medžiagų, gali tekti evakuotis 
ilgesniam laikui. Įvykus tokiai didelei avarijai, gyvenamoji teritorija, pastatai ir žemė turi 
būti išvalomi prieš grįžtant gyventojams.

APŠVITOS DOZĖS PO AVARIJOS

Atlikti tyrimai prognozuojant branduolinės avarijos eigą ir pasekmes, darant prielaidą, 
jog visa įranga, apsauganti nuo radioaktyviųjų medžiagų išmetimo, veiks nepriekaištingai, 
rodo, kad žmonės, gyvenantys netoli atominės elektrinės, tokiu atveju gautų apšvitos dozę, 
neviršijančią tos, kuri patiriama kelis kartus apsilankius medicinos rentgeno kabinete.

Medicininiai tyrimai ir gydymas

Gamtinė apšvita

Kita apšvita (pramonė,  Černobylio atominės elektrinės ava-
rija, branduolinė energetika, branduolinių ginklų bandymai)

Radonas namuose

Gamtinių ir žmogaus sukurtų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apšvita 
Natūralioje aplinkoje jonizuojančioji spinduliuotė visada sklinda iš kosmoso, Žemės plutos ir radioa-
ktyviųjų medžiagų, kurių yra žmogaus kūne. Lietuvos gyventojas didžiausią apšvitos dozę patiria dėl 
radono ir kitų natūraliai aplinkoje esančių radioaktyviųjų medžiagų.
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Jodo profilaktikos taikymas, jodo tabletės
Stabilaus jodo preparatai vartojami tada, kai prognozuojama, jog į aplinką pateks 

radioaktyviojo jodo, kuris kartu su kitais radionuklidais pasklinda branduolinės avarijos 
metu. Kitu atveju jodo profilaktika gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai. Įkvėptas ra
dioaktyvusis jodas kaupiasi skydliaukėje, taip pat gali patekti į organizmą per vartojamą 
užterštą radioaktyviuoju jodu pieną ar kitą maistą.

Radioaktyvusis jodas gali sukelti skydliaukės vėžį ir būti nulemtųjų jonizuojančiosios 
spinduliuotės sukeltų reiškinių priežastimi. Jodo profilaktika taikoma tam, kad nustatytą 
kiekį stabilaus jodo preparatų laiku suvartojęs žmogus, patekęs į aplinką, kurioje yra ra
dioaktyviojo jodo, išvengtų pastarojo poveikio, nes skydliaukė, sukaupusi stabilaus jodo, 
nebekaupia radioaktyviojo, kuris yra ypač kenksmingas. 

Jodo tabletes reikia gerti tiktai savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymu, 
gavus Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendaciją. Jodo tabletės nuo radioaktyviojo 
jodo skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugo tik skydliaukę ir visai neap
saugo žmogaus organizmo nuo kitų radionuklidų.

Vaikai ypač jautrūs radioaktyviojo jodo poveikiui, todėl jie pirmiausia turi vartoti jodo 
tabletes. Vyresniems kaip 40 metų žmonėms radioaktyviojo jodo poveikis nėra toks pa
vojingas. Retai pasireiškia šalutinis jodo tablečių poveikis, bet rekomenduojama iš anks
to pasikonsultuoti su gydytoju, jeigu įtariate, kad jūs arba jūsų vaikai gali būti alergiški 
jodui.

Skydliaukės apsaugai nuo jodo radionuklidų poveikio skiriamos kalio jodido (KI)  
65 mg tabletės (paros dozė):

~ suaugusiesiems ir vaikams, vyresniems negu 12 metų, 2 tabletės;
~ 3–12 metų vaikamS 1 tabletė;
~ 1–3 metų vaikams ½ tabletės;
~ naujagimiams iki 1 mėnesio ¼ tabletės.

JODO TABLEČIŲ VARTOJIMAS

Jodo profilaktika taikoma ne anksčiau kaip 6 val. iki žmogui patenkant į aplinką, 
kurioje yra radioaktyviojo jodo. Veiksmingiausia likus 2 val. iki to meto, kai žmogus 
pateks į aplinką, užterštą radioaktyviuoju jodu. Po 8 val., praleistų tokioje užterštoje 
teritorijoje, jodo profilaktika nerekomenduojama, nes tuomet išgertas jodas blokuoja 
jau patekusio radioaktyviojo jodo pasišalinimą iš organizmo.
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Maisto produktų vartojimo apribojimai
Siekdamos, kad žmonės su maistu negautų radioaktyviųjų medžiagų, valstybės ar 

savivaldybių įstaigos gali priimti sprendimą dėl ribojimų parduoti žemės ūkio produkciją 
ir maisto produktus. Gali būti rekomenduojama nevalgyti lauke augančių vaisių, uogų ir 
daržovių, grybų, nevartoti pieno, žuvų, žvėrienos, negerti vandens iš šulinių ar kitų van
dens telkinių, kurie gali būti užteršti.

NAMINIŲ GYVŪNŲ APSAUGA 

Naminius gyvūnus taip pat reikia laikyti pastatuose. Jei naminis gyvūnas buvo lauke, 
parveskite jį į vidų, nuprauskite jį su muilu ar šampūnu ir vandeniu. Prausdami augintinį 
dėvėkite neperšlampamas pirštines, burną užsidenkite respiratoriumi. Nuprausę augin
tinį, nusiplaukite rankas ir veidą. 

 Melžiamų karvių negalima ganyti pievose, kurios užterštos radioaktyviuoju jodu ir 
kitomis radioaktyviosiomis medžiagomis. Radioaktyvusis jodas per pieną labai greitai 
gali patekti į žmonių organizmą. Per radiją ir televiziją bus informuojama apie gyvulių 
laikymo sąlygas.

Radioaktyviosios  medžiagos su žole, 
kurią ėda karvės, per pieną gali būti 
perduodamos žmonėms.

Kas padeda pasirengiant ir įvykus branduolinei avarijai
Miesto (rajono) savivaldybės administracijos direktorius atsako už pasirengimą gali

mai branduolinei avarijai savivaldybės teritorijoje. Kitos valstybės institucijos savivaldy
bes konsultuoja ar joms teikia reikalingą pagalbą: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas, Radiacinės saugos centras, Valstybinė atominės energetikos saugos 
inspekcija, Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūra, 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Šiame pasirengimo procese bendradarbiauja 
apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir joms priklausančios priešgaisrinės gelbė
jimo tarnybos, policija, sveikatos priežiūros įstaigos ir atominė elektrinė, esanti valstybės 
teritorijoje.



Daugiau informacijos
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, www.vatesi.lt
Aplinkos ministerija, www.am.lt
Sveikatos apsaugos ministerija, www.sam.lt
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras, www.essc.sam.lt 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, www.vpgt.lt
Aplinkos apsaugos agentūra, www.gamta.lt
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, www.vmvt.lt

Ką reikia žinoti apie pasirengimą  
branduolinei avarijai?

Leidinį parengė
Aneta Bogdanovič, Danutė Šidiškienė
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