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Основна цел 

• Обоснованост: полза ˃ вреда 

• Оптимизация: дози; вероятност за облъчване; 

брой облъчени лица - във възможно най-ниски, 

разумно постижими граници: ALARA  

• Ограничаване на дозите.  

ЗАЩИТА НА ИНДИВИДА И ОКОЛНАТА 

СРЕДА ОТ ВРЕДАТА ПРОИЗТИЧАЩА ОТ 

ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ОБЛЪЧВАНЕ 

(МКРЗ, 103) 
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Видове облъчване: 
съществуващо, предвидено (планирано)  и аварийно 

• предвидено (планирано): професионално облъчване; 
медицинско облъчване; на население 

потенциално облъчване: засяга същите лица; масови 
инциденти – авария в АЕЦ и тероризъм 

Защита чрез граница на годишната доза 
 

• съществуващо: радон в жилища и на работното място;  

NORM; бивш уранодобив 

Защита чрез референтни нива   

• аварийно:  

Защита чрез референтни нива   
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Видове ефекти 

Клетка 

ДНК – главна мишена; двойно верижни 

скъсвания 

• ДНК – репарация 

• Апоптоза – алтернатива на репарацията  

• Задръжка на клетъчното делене – критични 

точки; биохимичен баланс отговорен за живота 

и смъртта на клетка 

• Адаптивен отговор - значимост и точен 

механизъм, общовалидност ?? 
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Видове ефекти Клетка 
Епигeнeтични реакции 

1.радиационно-индуцирана геномна нестабилност 

•Генното увреждане и неговите последствия на ниво 

клетка се проявяват в течение на много клетъчни цикъла 

след облъчване:    честота на хр. аберации, генни 

мутации и апоптоза / кл. гибел (Little 2003, Morgan 2003) 

 данни за включване на оксидативни механизми и клетъчни 

стрес реакции.  

 възможно съществуване на нестабилни ДНК - сегменти, 

които кодират репликацията 

•Фибробласти – няма доказателства за този феномен!!  
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Видове ефекти Клетка 

Епигенетични реакции 

2. by-stander ефекти: предаване на сигнала на съседни 

необлъчени  клетки. Промяна на експресията на 

феномените: 
1смърт/апоптоза; 2генни/хромоз. мутации; 

3промяна в модела на постъпване на  

протеини. Свързани с α-частици и  

протони с високо ЛПЕ. 

Биолог. механизъм: индукция на оксидативен  

стрес и модулирането му; освобождаване  

на кластогенни фактори; калциеви канали; 

повишена консумация на О2.  
(Little, 2003, Morgan, 2003, Mothersill & Seymour, 2001). 

in vivo 
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Видове ефекти 

Тъкани и органи 

• Детерминирани (тъканни реакции): гибел или нарушена 
функця при   D; Определящо: D и структурата на органа.  

• Стохастични: рак и наследствени заболявания – мутации в 
соматични или полови клетки. 

 

Таблица 1. Рискови коефициенти (10-2 Sv-1)  за стохастични 
ефекти след облъчване с ниска мощност на дозата. 

 

  

 

Облъчена 

Популация  
Рак Наследствени еф. Всичко 

103 60 103 60 103 60 

Общо 5.5 6.0 0.2 1.3 5.7 7.3 

Възрастни 4.1 4.8 0.1 0.8 4.2 5.6 
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Видове ефекти 

Тъкани и органи 
• Ефекти в зародиша и плода;  

 

• Неракови заболявания: данни за повишена експресия в 
облъчана популация (стат. значимост спрямо D) особено: 
 ССЗ,  

 Инсулти,  

 Нарушения в храносмилателния тракт 

 Респираторни заболявания 

• Неясен клетъчен и тъканен механизъм; 

• Не се включват в оценката на риска при ниски дози 

до 100 mSv (UNCEAR 2008).  
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Нерешени въпроси в 

радиобиологията 

НИСКИ ДОЗИ И МОЩНОСТИ НА ДОЗАТА 

• Форма на кривата доза – ефeкт за рак  

ФАН (2005): съществува праг за разв. на рак при   D! 

• Индивидуална лъчечувствителност 

• Имунен отговор  

• Ефекта на вида облъчване 

• Риск от инкорпориране на РМ 

• Риск и зависимост доза-ефект за неракови и 

наследствени заболявания -     неопределеност ˂ 1Sv 
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Високи дози 
Здрав възрастен (UNCEAR, 1988) 

• LD 50/60 ~ 4 Gy; LD 10 1-2 Gy; LD 90 ~ 5-7 Gy 

• Ако РD е около 0.2 Gy/h LD 50 се     ~ 50%. 

• Ако D се натрупва за 1м. LD 50/60 се удвоява. 

• Прагови D за потискане на имунната система: 0.3–0.5 Gy/г. 

 ~ 78,000 евакуирани в 20 km зона  

~ 62,000 укрити (20 - 30 km зона) 

 НО 
• Отклонения в здравето на евакуираните 
 чернодробна функция; липидния статус; глюкозен толеранс 
 при 210 189 - висок риск за психичното здраве  
 по-висок процент на преждевременни раждания (5.86-4.75% ) 

промени обвързани с преживения стрес и нарушения 
стил на живот и бит 
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Нерешени проблеми 

1. Количествена оценка на облъчването  

• Комуникационен проблем по отношение на единиците, използвани за 

количествено определяне на радиационно облъчване. Еднакви 

единици, но различно съдържание: еквивалентна – ефективна доза. 

Неясни дори за високо образовани индивиди. 

• Трудна за обяснение разлика между WR и WT 

• Сложна за разбиране е и концепцията за радиационния риск, особено 

като се включат обяснения за експозиция от една страна, тъканни и 

органни рискови коефициенти и тн. 

2. Вътрешно облъчване 
• Съществуват достатъчно научни доказателства, че радиационния риск 

зависи от получената доза, а не от начина на получаване: (външно – 

вътрешно) НО този факт се игнорира! Приема се, че риска е еднакъв, но 

изисквания за РЗ при вътрешно облъчване са по-консервативни. 
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Нерешени проблеми 
3. Медицинско осигуряване при кризи.  

• управление на ситуация на аварийно облъчване, създадена от 

продължително освобождаване на РМ от много източника; 

•приоритизиране на защитните мерки: може да се наложи 

налагането на радиационни защитни мерки, дори и при ниски 

дози, със съображения за социална мисия, отговорност, полезност, 

благоразумие и предпазливост. 

•кога, защо и как аварията преминава в съществуващо облъчване 

• комбинираното бедствие, има нуждата от мултидисциплинарни 

мерки в медицински отговор 

•обучение и тренировки с помощта на комбинирани сценарии 

• основни познания за облъчването, ефекта върху здравето и най-

вече замърсяване с радионуклиди. Особено важно за лекари и 

сестри от СМП, ГЗ и др. 
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Нерешени проблеми 

4. Обосноваване на защитните мерки:нужни, но разрушителни  
Обосновка в извънредна ситуация, предизвикана от аварията е особено трудно. 
ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ БАЛАНСЪТ ДОБРО - ЗЛО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВА САМО 
С РАДИАЦИОННИТЕ ЕФЕКТИ И МЕРКИТЕ НА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА. 

5. Ограничаване облъчването на населението – основна цел 

Най-важно: евакуация и забрана за прием на храни. Разбирането обаче за 
защита чрез референтни нива е неясно за обществито: хората разглеждат 
дози над 1mSv/г. като опасни за здравето. ОБАЧЕ! референтните нива, се 
определят в диапазона от 1 до 20 mSv/г. за ситуации на съществуващо 
облъчване и от 20 до 100 mSv (еднократно или годишно облъчване) за 
ситуации на аварийно облъчване. 

6. Психологични ефекти 

7. Обмен на информация: нарушена комуникация между експертите 
по РЗ и властите и между властите и обществото. Грешки в 
артикулирането на радиационния риск и обяснение на защитните мерки 
пред обществото и медиите продължават да се допускат. 
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Изгубени в превода?  

Еквивалентна 

доза (Sv) 

WR WT 

Активност 

(Bq, Сi) 

Погълната 

доза 

(Gy, rad) 

Ефективна 

доза (Sv) 

Керма 

 

Bq/kg 

Bq/m3 

Bq/l 
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Доверие по въпроси  

касаещи здравето ни 

Отчет на НЦРРЗ по НП „Радон“ 2014 

Независими 

експерти 
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Какво да се прави? 
• Ефективното излъчване на послания е съществено условие за 

успеха на всеки аспект от функционирането на една организация. 

• „ Кризисната комуникация представлява усилието на експерти да 

предоставят информация и да позволят на отделни хора, 

засегнати групи и общността като цяло, да вземат най-добрите 

възможни решения за свое добро, в рамките на почти невъзможни 

времеви ограничения и да помогнат на хората в края на краищата 

да приемат несъвършената природа на изборите по време на 

криза” (Reynolds, 2002). 

 

Ключът е: предварителен анализ, подготовка и практика  
 

„Отнема ми средно две седмици,  

за да подготвя импровизирана  реч ” M. Tвен 
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Как да повишим нивото на доверие 

към научната общност? 

• Как постигнатите научни резултати могат да ни помогнат? 
1. Винаги коректна и проверена информация 

2. Обяснение на известните факти 

3. Обяснение на спорните идеи  

4. Анализ в перспектива: Риск– Полза – Ресурси 

• Да  опростим обясненията. 

• Да говорим, както хората- (ние също сме членове на общността) 

• Да се подготвим предварително. 

• Да обменяме редовно информация с медиите - социални мрежи: 
предизвикателство и полза 

• Да формираме култура на безопасност.  

Добрата репутация = подготовка преди кризата! 

ЗАЩОТО: 
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Когато хората са разстроени 

• те искат да знаят, че те е грижа, преди да се  интересуват какво 

знаеш.  

• те трудно обработват информация.  

• те се фокусират върху началото и края на изречението. 

• те обработват информацията на по-ниско образователно ниво 

• негативната информация привлича много по-голямо внимание, 

отколкото положителната 

РЕШЕНИЕТО: 

Съпричастност, Правдивост, Прости и къси послания: 

27 ДУМИ, 9 СЕКУНДИ, 3 ПОСЛАНИЯ 

НАЙ-ВАЖНОТО ПОСЛАНИЕ : В НАЧАЛОТО И В КРАЯ 

1 негативно послание = 3 позитивни 
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РЕАЛНОСТТА 
Ekip News – 17.07 

• Четирима служители са облъчени с радиация над 5 милиона 

пъти над нормата в Стамболийски 

• Здравен министър:"Това е много локализирано нещо. 

Четирима души са били в контакт с радиация. Изцяло 

проблемът, ако го има, ще бъде за тяхното здраве. Нито в 

атмосферата, нито навън е изпусната радиация. Всички 

останали могат да бъдат спокойни",  

BNews.bg: 

• Хората са притеснени, че вследствие  

на мощното гама-лъчение, регистрирано  

при аварията преди две години, може да  

се разболеят и децата им да пострадат  

от мутации. 
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РЕАЛНОСТТА 
Faktor.bg: НЦРРЗ 

• Опасният инцидент бе регистриран на 6 август. Медиите съобщиха за 

изтичане на радиация в центъра на София.  

Петър Пенчев от Асоциацията “Анна Политковская” 

• Защо  се премълчава за силата на радиоактивните гама-лъчи (най-

мощно е тяхното действие спрямо другите - алфа и бета) и тяхното в 

случая безпрепятствено през металната обвивка, при това напълно 

безконтролно, тридневно йонизиращо лъчение върху околния въздух, 

вследствие на което частиците и аерозолите са станали радиоактивни, 

т.е. преносители на радиация? Ето затова питахме за изтеклата 

радиация от радиоактивни частици, като очаквахме АЯР да съобщи 

дали са измервани точно тези частици от въздуха, станали 

неконтролирани преносители на радиация. Куриозно звучи, но само 

ако около сградата в двора на ВМА имаше не въздух, а 100% вакуум, 

то единствено в такъв случай не би имало радиационно йонизиране и 

пренасяне на радиация.  
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РЕАЛНОСТТА 
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Благодаря за вниманието! 
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