
 

   Ilgus metus diagnostinės procedūros
gyvūnams apsiribojo tik rentgeno diagnostikos
procedūromis. Veterinarijos praktikoje dažnai
naudoti medicinos įstaigose nurašyti, bet dar
tinkami naudoti ir atitinkantys kokybės
kontrolei keliamus reikalavimus  kilnojamieji
rentgeno diagnostikos aparatai. Tačiau,
vystantis naujoms technologijoms ir tyrimo
metodams, vis daugiau veterinarijos įstaigų
įsigyja veterinarijos darbui pritaikytos
naujausios šiuolaikinės radiologijos įrangos,
kuria galima lengviau diagnozuoti ligas ar
įvairius pakitimus. Nauja įranga suteikia
galimybę atlikti daugiau sudėtingesnių tyrimų,
kurių metu naudojama jonizuojančioji
spinduliuotė.  
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Gerbiamieji skaitytojai,
 

     pristatome dvidešimt trečiąjį Radiacinės saugos centro informacinio biuletenio „Radiacinė sauga“
numerį, skirtą radiacinės saugos reikalavimams ir aktualijoms veterinarijoje apžvelgti. Pastaruoju
metu pastebima, kad Lietuvoje veterinarijos įstaigos įsigyja vis daugiau naujesnės diagnostinės
įrangos, kurioje yra naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Be to, pasaulyje didėjant įvairių
diagnostinių bei gydymo procedūrų gyvūnams skaičiui, veterinarija sparčiai vystosi, apimdama iki
šiol tik žmonėms taikytas medicinos sritis, tokias kaip diagnostinė branduolinė medicina bei
spindulinė terapija.
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    Diagnostinė branduolinė medicina – tai medicinos
sritis, kurioje ligoms diagnozuoti naudojami specialūs
cheminiai junginiai – radiofarmaciniai vaistiniai
preparatai, kurių sudėtyje yra radionuklidų. 

  Sparčiai populiarėjant diagnostinei branduolinei
medicinai, radiofarmaciniai vaistiniai preparatai jau
taikomi ir veterinarijoje. Branduolinės medicinos
diagnostikos procedūros gyvūnams taikomos Australijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje,
Norvegijoje, Belgijoje ir kitose šalyse. Daugiausia šių
procedūrų atliekama katėms ir arkliams.

  Iš esmės branduolinės medicinos diagnostikos
procedūros gyvūnams niekuo nesiskiria nuo analogiškų
žmonėms taikomų procedūrų.  Branduolinės medicinos
diagnostikos procedūros metu pirmiausiai suleidžiama
radiofarmacinio vaistinio preparato. Palaukus reikiamą
laiką, kol radiofarmacinis vaistinis preparatas pasiskirstys
gyvūno organizme, atliekamas gyvūno skenavimas gama
kamera (4–5 pav.). Gautas vaizdas gali būti atvaizduotas
kompiuterio monitoriuje arba atspausdintas rentgeno
juostoje (6 pav.). Vaizdo analizei ar organų riboms
nustatyti gali būti pasitelkiamos automatinės
kompiuterinės sistemos. 

 Spindulinė diagnostika – diagnostika, apimanti in vivo diagnostinę branduolinę mediciną, jonizuojančiąją spinduliuotę naudojančias medicinos
diagnostinę radiologiją ir odontologinę radiologiją.

Rentgeno diagnostika Diagnostinė branduolinė medicina

 Rentgeno diagnostikos procedūros – tai dažniausiai
veterinarijoje atliekamos diagnostikos procedūros,
kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė.
Veterinarijos gydytojai savo darbe vis dažniau pasitelkia  
gyvūnams skirtą veterinarijos radiologijos įrangą. Jos
įvairovė plati – tai  stacionarūs ir kilnojamieji (1 pav.),
dantų intraoraliniai rentgeno diagnostikos aparatai (2
pav.) bei kompiuteriniai tomografai (3 pav.). 

1 pav. Stacionarus
rentgeno diagnostikos

aparatas

2 pav. Dantų rentgeno
tyrimas

3 pav. Kompiuterinės
tomografijos tyrimas

4 pav. Žirgo skenavimas gama
kamera

5 pav. „Radioaktyvaus“ ežio
skenavimas

6 pav. Skenavimo vaizdai

SPINDULINĖ DIAGNOSTIKA VETERINARIJOJE
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Spindulinė terapija skirstoma į gydomąją branduolinę mediciną, išorinę spindulinę terapiją ir brachiterapiją.

  Gydomoji branduolinė medicina – tai medicinos sritis, kurioje ligoms gydyti naudojami radiofarmaciniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra
radionuklidų. Suleidus radiofarmacinio vaistinio preparato laukiama, kol jis, pasiskirstęs gyvūno organizme, duos laukiamą efektą – sunaikins vėžines
ląsteles.

   Brachiterapija – toks gydymo būdas, kai švitinama uždarąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį arba aplikatorius įvedus į gyvūno kūną – (7 pav.).

   Išorinė spindulinė terapija – toks gydymo būdas, kai taikinys (gyvūnas) švitinamas kolimuotu jonizuojančiosios spinduliuotės srautu, šaltiniui esant
50 cm ir didesniu atstumu. Gydymo procedūrų metu naudojami linijiniai greitintuvai (8–9 pav.).  Naudojama įranga ir pats gydymas yra itin brangūs,
jiems atlikti reikia kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų, todėl kol kas veterinarijoje šis gydymo būdas yra naudojamas daugiausiai moksliniais
tikslais ir įvairiems moksliniams tyrimams atlikti.

7 pav. Brachiterapijos sėklos

9 pav. Išorinės spindulinės
terapijos procedūra

8 pav.  Spindulinio gydymo
planavimas

SPINDULINĖ TERAPIJA VETERINARIJOJE

  Spindulinė terapija – gydymas naudojant jonizuojančiąją spinduliuotę, įskaitant ir gydomąją branduolinę mediciną. 
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Profesinė kvalifikacija Patalpos

RADIACINĖ SAUGA VETERINARIJOJE

.....Radiacinės saugos reikalavimai veterinarijoje nustatyti Radiacinės saugos veterinarijoje taisyklėse (toliau – taisyklės), kurias patvirtino
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Tarptautinės atominės energetikos agentūros,
Australijos, Švedijos, Suomijos ir Airijos reguliuojančiųjų institucijų rekomendacijas. Taisyklėse nustatyti radiacinės saugos reikalavimai
spindulinei diagnostikai ir spindulinei terapijai, kuriuos toliau ir apžvelgsime.

  Jeigu veterinarijos gydytojas planuoja
atlikti įprastos rentgeno diagnostikos
(išskyrus kompiuterinę tomografiją,
intervencinę radiologiją) tyrimus, jam
būtinas kvalifikacinis pasirengimas
profesiniais bei radiacinės saugos
klausimais. Be to, toks gydytojas turi būti
apmokytas dirbti su konkretaus modelio
rentgeno diagnostikos įranga.
 Tuo atveju, jei planuojama atlikti
kompiuterinės tomografijos, intervencinės
radiologijos, branduolinės medicinos
diagnostikos ar spindulinės terapijos
procedūras, be aukščiau minėtų
kompetencijų, būtinas papildomas
profesinis kvalifikacinis pasirengimas
dirbti konkrečioje srityje.

 Ketinant veterinarijos praktikoje naudoti
diagnostinę ar gydymo įrangą, kurioje yra
naudojama jonizuojančioji spinduliuotė (toliau –
veterijos įranga), privaloma atlikti statinio ar jo
dalies, kur bus verčiamasi šia veikla, projekto
radiacinės saugos ekspertizę Lietuvos Respublikos
statybos įstatyme, Radiacinės saugos centro
direktoriaus 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakyme Nr. 62 V 

10 pav.  Metodinės
rekomendacijos

,,Dėl statinio projekto radiacinės saugos (specialiosios) ekspertizės ir statybos
ar rekonstravimo projekto, pateikto statybos leidimui gauti, sprendinių
atitikties nustatytiems radiacinės saugos reikalavimams tikrinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo‘‘ nustatyta tvarka. Rentgeno kabinetų apsaugomųjų
elementų storių skaičiavimai atliekami vadovaujantis Gendručio Morkūno
metodinėmis rekomendacijomis ,,Rentgeno diagnostikos procedūrų kabineto
apsaugomųjų elementų storių skaičiavimai” (2001) (10 pav.).
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  Atliekant rentgeno diagnostikos procedūras ne tam skirtose patalpose (pavyzdžiui, arklidėse, fermose, gyvūnų savininkų ar
padedančiųjų asmenų namuose, garduose ir pan.), turi būti užtikrinta, kad kontroliuojamosios zonos ribos būtų nustatomos
atsižvelgiant į konkrečias apšvitos sąlygas ir kad tiesioginės spinduliuotės kryptimi ekspozicijos metu nebūtų pašalinių asmenų
(kurie nėra darbuotojai ar padedantieji asmenys) ir kitų gyvūnų. Veterinarijos gydytojas, jei tai leidžia rentgeno diagnostikos
procedūros specifika, atlikdamas ekspoziciją, turi būti priešingoje pirminės jonizuojančiosios spinduliuotės krypties pusėje ir ne
arčiau nei 2 m nuo rentgeno vamzdžio.

  Patalpos, kuriose planuojama naudoti veterinarijos įrangą, turi būti suskirstytos į kontroliuojamąją ir stebimąją zonas.
Kontroliuojamajai zonai priskiriamos patalpos, kuriose vykdomos rentgeno diagnostikos, branduolinės medicinos diagnostinės
ar spindulinės terapijos procedūros, o stebimajai – patalpos, kurios nėra priskirtos kontroliuojamajai zonai, tačiau, kuriose
būtina stebėti ir periodiškai peržiūrėti profesinės apšvitos sąlygas. Kontroliuojamoji ir stebimoji zonos turi būti valdomos
higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nustatyta tvarka.

   Kai rentgeno diagnostikos ar branduolinės medicinos diagnostikos procedūros metu negalima suvaržyti gyvūno judesių, jį
nuraminti ar jam veterinariniais vaistais sukelti laikino mieguistumo būsenos, gyvūną gali laikyti padedantieji asmenys.

   Kas yra padedantieji asmenys ir kaip jie turi elgtis procedūrų metu plačiau skaitykite biuletenio skiltyje „Kaip elgtis
padedantiesiems asmenims rentgeno diagnostikos ar branduolinės medicinos diagnostikos procedūrų metu“.

Kontroliuojamoji zona pažymima pagrindiniu jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu su paaiškinimu „Atliekama rentgeno diagnostikos
procedūra. Įėjimas draudžiamas“ ir patekimas į ją yra ribojamas. 

Kontroliuojamoji ir stebimoji zonos

Procedūrų atlikimas lauko sąlygomis
 

Padedantieji asmenys

RADIACINĖ SAUGA VETERINARIJOJE
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RADIACINĖ SAUGA VETERINARIJOJE

Pagalbinės priemonės

 mAtliekant rentgeno diagnostikos procedūras gyvūnų judesiams suvaržyti gali būti naudojamos pagalbinės priemonės
(virvės, galūnių judesių suvaržymo diržai, tvirtinimo raiščiai, smėlio maišai, įtvarai, gultai, laikikliai ir pan.). 

    Šios priemonės neturi sukelti gyvūnams skausmo ir kančių. Gyvūnams nuraminti, sukelti laikiną mieguistumo būseną gali
būti naudojami šiam tikslui skirti veterinariniai vaistai. 

Biuletenio skiltyje „Pagalbinės priemonės atliekant rentgeno diagnostikos procedūras veterinarijoje“ pateikta daugiau pavyzdžių ir
praktinės informacijos apie pagalbinių priemonių naudojimą. 

  Veterinarijoje naudojamai spindulinės diagnostikos ir spindulinės terapijos įrangai techninė priežiūra turi būti atlikta
gamintojo nustatytu periodiškumu. Jei gamintojas nenumato veterinarijos įrangos techninės priežiūros atlikimo periodiškumo,
techninė priežiūra turi būti atlikta ne rečiau kaip kartą per metus. Techninės priežiūros ir remonto atlikimas turi būti
registruojamas laisvos formos žurnale.

Įrangos techninė priežiūra

Apsaugos priemonės

   Atliekant spindulines diagnostikos ar spindulinės terapijos procedūras turi būti naudojamos individualiosios apsaugos
priemonės (švino gumos prijuostės, apsaugos skydliaukei, pirštinės, švinuoti akiniai, kilnojamos širmos ir pan.). Individualiųjų
apsaugos priemonių kiekis priklauso nuo atliekamos procedūros.
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Kokybės kontrolės bandymai

priėmimo bandymai – prieš pradedant naudoti naujai sumontuotą ar permontuotą veterinarijos įrangą;
periodiniai bandymai – naudojant veterinarijos įrangą.

Kokybės kontrolės bandymai turi būti atliekami:

Reikalavimai įrangai

 Veterinarijos įranga turi būti instaliuojama, derinama ir remontuojama pagal gamintojo dokumentuose pateiktus
reikalavimus. 
   Veterinarijos įranga turi būti naudojama pagal paskirtį ir laikantis gamintojo lydimųjų dokumentų bei atitikti tarptautinių ir
Lietuvos standartų reikalavimus.
,..Veterinarijoje naudojama rentgeno diagnostikos įranga (rentgenografijos, rentgenoskopijos, dantų, kilnojamieji rentgeno
diagnostikos aparatai ir kompiuteriniai tomografai) turi atitikti taisyklėse nustatytus techninius parametrus.

RADIACINĖ SAUGA VETERINARIJOJE

Procedūrų atlikimo, registravimo ir apskaitos tvarka

    Įstaiga, užsiimanti veterinarijos praktika, turi parengti spindulinės diagnostikos ar spindulinės terapijos procedūrų atlikimo,
registravimo ir apskaitos tvarkos aprašą. 

Kokybės kontrolės bandymų periodiškumas nustatomas pagal  veterinarijos įrangos gamintojo dokumentuose pateiktus reikalavimus, bet
ne rečiau kaip kas 3 metai.
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   Atliekant rentgeno diagnostikos ar branduolinės medicinos diagnostikos tyrimus, veterinarijos gydytojui gali prireikti padedančiųjų
asmenų pagalbos, todėl veterinarijos įstaigos privalo parengti instrukcijas, aprašančias, kaip tyrimo metu turėtų elgtis tokie asmenys.
Svarbu pastebėti, kad gyvūno gydymo metu atliekant spindulinės terapijos procedūras laikyti ar liesti gyvūną draudžiama. Tokiu atveju
gyvūnas turi būti nuraminamas ar jam veterinariniais vaistais sukeliama laikina mieguistumo būsena. Toliau apžvelgsime dažniausiai
užduodamus klausimus rengiant minėtas instrukcijas.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
 

Kaip elgtis padedantiesiems asmenims rentgeno diagnostikos ar branduolinės medicinos
diagnostikos procedūrų metu?

Kas ir kada gali laikyti gyvūną?

  Gyvūną gali laikyti padedantieji asmenys,
kai rentgeno diagnostikos ar branduolinės
medicinos diagnostikos procedūros metu
negalima suvaržyti gyvūno judesių, gyvūno
nuraminti ar veterinariniais vaistais jam
sukelti laikino mieguistumo būsenos.

Kas gali būti padedančiuoju asmeniu?

....Padedančiaisiais asmenimis gali būti
gyvūno savininkas, laikytojas arba
veterinarijos įstaigos darbuotojas,
procedūros metu nedirbantis su
veterinarijos įranga, ar kitas asmuo, kuriam
veterinarijos įstaigos darbuotojas pavedė tai
atlikti.

Kas negali būti padedančiuoju
asmeniu?

   Padedančiaisiais asmenimis negali būti 18
metų nesulaukę asmenys ir nėščios moterys.
Šis perspėjimas turi būti pakabintas
matomoje vietoje prie įėjimo į
kontroliuojamąją zoną.

Kas turi būti atlikta prieš procedūrą?

 Prieš atliekant gyvūnui procedūrą,
padedantieji asmenys turi būti
instruktuojami pagal instrukcijas,
aprašančias, kaip elgtis tyrimo metu
prilaikant gyvūną, bei laisvos formos
registracijos žurnale pasirašyti, kad
susipažino su tvarka.
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
 
 

Informacija apie rentgeno  diagnostikos ar
branduolinės medicinos diagnostikos tyrimą,
naudojamą įrangą ir įvardintos priežastys, kodėl
būtina laikyti gyvūną.
Informacija apie jonizuojančiąją spinduliuotę, galimą
jos poveikį padedančiųjų asmenų sveikatai.
Informacija apie procedūros metu naudojamas
apsaugos priemones ir jų būtinumą.
Informacija apie būdą, kuriuo bus įvertinta
padedančiojo asmens gauta apšvitos dozė.
Padedančiojo asmens gautą apšvitos dozę reikia
matuoti individualiuoju dozimetru ir registruoti arba
apskaičiuoti, registruojant visus duomenis, kurių
reikia padedančiojo asmens gaunamai apšvitos dozei
įvertinti. Kai registruojami visi duomenys, kurių reikia
padedančio asmens gaunamai apšvitos dozei
apskaičiuoti, turi būti nustatytas šios gautos dozės
apskaičiavimo būdas.
Nurodymai, ką daryti rentgeno diagnostikos ar
branduolinės medicinos diagnostikos procedūros
metu (pavyzdžiui, stovėjimo vieta, rankų padėtis ir
pan.).

Rengiamose instrukcijose turi būti pateikta: Virvės, galūnių judesių suvaržymo diržai, tvirtinimo raiščiai

   Virvės, galūnių judesių suvaržymo diržai (medžiaginiai, guminiai, elastiniai ir kitokie),
tvirtinimo raiščiai ( 11 (a–f) pav.) – tai dažniausiai rentgeno diagnostikos procedūrų metu
naudojamos pagalbinės priemonės, kurių pagalba gyvūną galima prispausti, surišti,
imobilizuoti, tam kad jis nejudėtų ir nereikėtų kartoti tyrimo. 

  Kai gyvūnams būtina atlikti rentgeno diagnostikos procedūras ir gyvūno negali
prilaikyti padedantieji asmenys, gyvūnų judesiams suvaržyti gali būti naudojamos
pagalbinės priemonės. Šios priemonės procedūros metu padeda sumažinti gyvūno
judėjimą, dėl kurio gali tekti kartoti rentgeno diagnostikos procedūrą bei užtikrina, kad
būtų gautas tinkamas diagnozei patvirtinti ar atmesti rentgeno diagnostikos vaizdas.
Pagalbinės priemonės, naudojamos rentgeno diagnostikos procedūrų metu, negali
sukelti gyvūnams skausmo ir kančių. Pirmiausia gyvūnas yra nuraminamas jam
sukeliant laikiną mieguistumo būseną tam tikslui skirtais veterinariniais vaistais, o tada
jam parenkamos pagalbinės priemonės.

Kas instrukcijose turi būti nurodyta?

....Instrukcijos turi būti parengtos pagal Lietuvos higienos
normų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinę saugą
atitinkamose veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais srityse, reikalavimus bei vadovaujantis
naudojamos įrangos techniniais dokumentais,
atsižvelgiant į rentgeno diagnostikos ar branduolinės
medicinos diagnostikos procedūras. 

a) b) c)

d)
e)

f)

11 (a–f) pav. Veterinarijoje naudojami galūnių judesių suvaržymo diržai,  virvės, tvirtinimo raiščiai

PAGALBINĖS PRIEMONĖS 
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Smėlio maišai

   Smėlio maišai dažniausiai naudojami smulkiems gyvūnams prilaikyti.
Jais gyvūnas nesunkiai prispaudžiamas ir tuo pačiu pakreipiamas
reikiama kryptimi ar reikiamu kampu nesukeliant gyvūnui nemalonių
pojūčių ar skausmo. Įprastai smėlio maišai yra naudojami kartu su
kitomis pagalbinėmis priemonėmis (įtvarais, gultais, diržais ir pan.). 

   Smėlio maišai (12 (a–d) pav.) turi būti įvilkti į smėliui nepralaidžią
medžiagą lengvai valomu paviršiumi. Jie gali būti skirtingų formų ir
dydžių, priklausomai nuo to, kokio gyvūno judesius siekiama suvaržyti
ekspozicijos metu.

Įtvarai, gultai, laikikliai 

    Gultai, įtvarai bei laikikliai (paprastai pagaminti iš plastiko) gali būti U
arba V formos, reguliuojamo pločio ar aukščio (13 (a–d) pav.). Jie
dažniausiai naudojami atliekant rentgeno diagnostikos procedūras
ventrodorsalinėje padėtyje (projekcijoje).

.....Past, kad atliekant rentgeno diagnostikos tyrimus ir naudojant U ar
V formos įtvarus, gultus ar laikiklius, ekspozicijos metu jie gali patekti į
rentgeno spinduliuotės lauką. Tokiu atveju rentgenogramoje
susidarytų nepageidaujamų artefaktų ar trikdžių. Atsižvelgiant į tai,
būtina tiksliai numatyti ir įvertinti naudojamų įtvarų, gultų ar laikiklių
vietą bei padėtį ekspozicijos lauke.

a)
b)

c) d)

a) b)

c) d)

12 (a–d) pav. Veterinarijoje naudojami smėlio maišai gyvūnams tvirtinti 13 (a–d) pav. Veterinarijoje gyvūnams tvirtinti naudojami U ir V formos įtvarai, gultai, laikikliai 
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medinės atramos gali būti tvirtinamos prie stalo, ant kurio guli
gyvūnas;
ekspozicijos metu gyvūnai gali būti talpinami į plastikinius dėklus
(14a, 14c pav.), narvelius ar apvalius vamzdžius su tinkama
ventiliacija. Juose gyvūno judėjimas yra apribojamas, kad jis ramiai
išbūtų keletą minučių, kol atliekama ekspozicija, tačiau itin svarbu
pasirūpinti tinkama ventiliacija, kad tyrimo metu gyvūnas patirtų kuo
mažiau streso;
burnos žiodikliai dažniausiai naudojami, kai atliekami kaukolės ar
burnos srities rentgeno diagnostikos tyrimai.

Kitos judesių suvaržymo priemonės 

    Rentgeno  diagnostikos procedūrų metu gali būti naudojamos ir kitos
pagalbinės priemonės, skirtos gyvūnų judesiams suvaržyti, – tai medinės
atramos, burnos žiodikliai, spaustukai ir kt. (14 b pav.):

Laikikliai su pritvirtinimu kasetei ar detektoriui

 Siekiant užtikrinanti darbuotojų ir gyvūnų radiacinę saugą
veterinarijoje svarbu tinkamai atlikti rentgeno diagnostikos tyrimus ir
vengti pakartotinių tyrimų. Rentgeno diagnostikos tyrimų metu
siūloma naudoti specialius laikiklius su pritvirtinimu kasetei ar
detektoriui (15 (a–d) pav.). Šie laikikliai gali būti pritvirtinami prie
procedūrų stalo, ant kurio suvaržomi gyvūno judesiai, ar naudojami
atliekant stovinčių gyvūnų distalinių galūnių rentgeno diagnostikos
procedūras.

 .Kasetės ar detektoriaus laikiklis su vertikalia atrama gali būti
naudojami rentgeno diagnostikos tyrimų metu tam, kad galima būtų
atlikti lateralines (šonines) projekcijas. Laikikliai turi būti įrengti taip,
kad atstumas tarp pirminės spinduliuotės pluošto ir palaikančiojo
asmens būtų ne mažesnis kaip 1 metras. Atliekant kitus gyvūnų
rentgeno diagnostikos tyrimus, galima naudoti kasetės ar
detektoriaus laikiklius su aukščio reguliavimo įtaisu.

a)

b)

c)

14 (a–c) pav. Kitos judesių suvaržymo priemonės, naudojamos veterinarijoje gyvūnams tvirtinti

a)
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   hDažniausiai tokie laikikliai naudojami, kai rentgeno diagnostikos tyrimai yra atliekami stambiems gyvūnams (arkliams, kupranugariams ir pan.).
Įprastai šie gyvūnai yra baikštūs ir norint atlikti tyrimą, būtina, kad dalyvautų asmuo, kurį jie pažįsta ir kuris galėtų nuraminti gyvūną bei bandytų
išlaikyti jį nejudantį trumpą ekspozicijos laiką.

  

c) d)

b)

15 (a–d) pav. Specialūs laikikliai su pritvirtinimu kasetei ar detektoriui
 
 
 

PAGALBINĖS PRIEMONĖS 

    Jeigu rentgeno diagnostikos procedūrų metu turi būti naudojamos pagalbinės priemonės gyvūnams tvirtinti, tai turi būti aptarta darbo
procedūrų aprašymuose. Išskirti atvejus, kada naudoti konkrečias pagalbines priemones skirtingų rūšių gyvūnams, gali būti sudėtinga, todėl
rekomenduojama veterinarijos gydytojams aprašyti tipines skirtingų organų (kaukolės, stuburo, priekinės ir (ar) užpakalinės galūnės) rentgeno
diagnostikos procedūras, kurių metu gali būti naudojamos šios priemonės arba, jeigu tai neįmanoma, darbo procedūrų aprašymuose nurodyti,
kokios pagalbinės priemonės gali būti naudojamos.
    
    Vienos procedūros metu gali būti naudojamos kelios skirtingų tipų pagalbinės priemonės, pavyzdžiui, diržai, virvės, pagalvėlės. Kokias
priemones naudoti ir kiek jų naudoti sprendžia specialistas, planuojantis atlikti rentgeno diagnostikos procedūras. Pagalbinių priemonių
naudojimas priklauso nuo pasirinkto rentgeno diagnostikos tyrimo, naudojamos rentgeno diagnostikos įrangos bei gyvūno rūšies.
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*HERCA VEIKLA RADIACINĖS SAUGOS VETERINARIJOJE SRITYJE
 

 
     Dar 2012 m. Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų tinklo (angl. HERCA* – Heads of the European radiological
protection competent authorities) pasitarimo metu pastebėta, kad įvairių diagnostikos ir terapijos sričių, kurių metu naudojama
jonizuojančioji spinduliuotė, skaičius veterinarijoje sparčiai auga. Pradėjus veterinarijoje taikyti intervencinės radiologijos, kompiuterinės
tomografijos, branduolinės medicinos diagnostikos, spindulinės terapijos procedūras, atsiranda poreikis peržiūrėti radiacinės saugos
reikalavimus šiose srityse. Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad nepakankamas darbuotojų radiacinės saugos reikalavimų išmanymas gali
padidinti darbuotojų ir padedančiųjų asmenų apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote riziką.
     Skirtingų veterinarijos specialistų paruošimas ir mokymas radiacinės saugos klausimais viena svarbiausių radiacinės saugos priemonių,
siekiant sumažinti darbuotojų ir gyvūnų apšvitą. Atsižvelgdama į tai, HERCA Veterinarijos grupė, kuri nagrinėja skirtingus radiacinės
saugos užtikrinimo klausimus veterinarijoje, 2017 m. išleido veterinarijos specialistų švietimo ir mokymo radiacinės saugos klausimais
rekomendacijas („Guidelines on radiation protection education and training of veterinary professionals“). Rekomendacijos skirtos
veterinarijos gydytojams ir kitiems veterinarijos specialistams (veterinarijos felčeriams, padėjėjams). Kad skaitytojui būtų aiškiau,
rekomendacijos suskirstytos į dvi dalis: pirmojoje dalyje pateikta informacija skirta visiems veterinarijos specialistams, antrojoje – tiems
specialistams, kurie atlieka branduolinės medicinos diagnostikos, spindulinės terapijos ar intervencinės radiologijos procedūras.
Rekomendacijos paskelbtos HERCA interneto svetainėje adresu www.herca.org.
   Radiacinės saugos iššūkių veterinarijoje netrūksta, todėl HERCA Veterinarijos grupė intensyviai dirba su kitais projektais: Radiacinė
sauga branduolinės medicinos diagnostikos procedūrų taikomų veterinarijoje metu. Gyvūnų išleidimo kriterijai (Release criteria and
safety measures in veterinary nuclear medicine); Padedančiųjų asmenų radiacinės saugos veterinarijoje rekomendacijos (Guidelines on
protection of owners/handlers: in veterinary practice) ir Rentgeno tyrimai atliekami arkliams prieš juos įsigyjant (Pre-purchase-exam on
horses). Šiuos projektus galima rasti HERCA interneto svetainėje adresu www.herca.org.

Radiacinės saugos centro informacinį biuletenį parengė  Radiacinės saugos centras

Daugiau informacijos:

www.rsc.lt Radiacinės saugos
centras

rsc@rsc.lt
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