
ПРОТОКОЛ  
міжвідомчої робочої наради 

з питань удосконалення системи радіаційного захисту нри медичному 
застосуванні джерел іонізуючого випромінювання

15.05.2018 м. Київ

Присутні: Голова Держатомрегулювання (Г.І. Плачков), заступник Голови 
Держатомрегулювання (Р.Ф. Тріпайло), представники Держатомрегулювання,
представники МОЗ, Інституту медичної радіології ім. Григор’єва (ІМР
ім. Григор’єва), Національного центру радіаційної медицини Національної академії 
наук України (НЦРМ НАН України), Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків 
та інженерів (ВОМФІ), Асоціації радіологів України (АРУ України), Української 
асоціації медичних фізиків (ГО "УАМФ"), Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка (КНУ ім. Тараса Шевченка), Київського міського клінічного 
онкологічного центру (КМКОЦ), ДП «Державний науково-технічний центр ядерної та 
радіаційної безпеки» (ДП «ДНТЦ ЯРБ»), Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. Шупика (НМАПО ім.Шупика), Онкологічної клініки
«ІННОВАЦІЯ» (перелік учасників додається).

Заслухали: представників Держатомрегулювання, МОЗ, ІМР ім. Григор’єва, 
НЦРМ НАН України, ВОМФІ, АРУ України, ГО "УАМФ", КНУ ім.Тараса Шевченка, 
КМКОЦ, ДП «ДНТЦ ЯРБ», НМАПО ім.Шупика.

Протягом засідання були обговорені такі питання та окреслено основні 
завдання, які мають бути виконані учасниками М іжвідомчої робочої групи, 
зокрема:

- затвердження наказом Держатомрегулювання складу міжвідомчої робочої 
групи та положення про її роботу;

- розробка та впровадження «дорожньої карти» - плану заходів з імплементації 
міжнародних вимог безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, національного 
законодавства з питань медичного опромінення

- визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення, пов’язаних із 
медичним застосуванням джерел іонізуючого випромінювання в Україні.

Учасники міжвідомчої робочої наради:

1. Підтримали ініціативу Держатомрегулювання щодо створення Міжвідомчої 
робочої групи експертів з питань радіаційного захисту у медицині для розробки та 
впровадження «дорожньої карти» - плану заходів з імплементації міжнародних вимог 
безпеки (МАГАТЕ), законодавства ЄС, національного законодавства з питань 
медичного опромінення.

2. Відзначили важливість прийняття законопроекту «Про внесення змін до 
деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» (5550), що базується на 
вимогах Директиви Ради 2013/59/Євратом, яка встановлює основні стандарти безпеки 
для захисту від небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання, який



сприятиме підвищенню радіаційного захисту при медичному опроміненні та 
забезпечить використання в Україні діагностичного та терапевтичного обладнання, 
що відповідає міжнародним та європейським стандартам безпеки.

3. Окреслили пріоритетні питання посилення радіаційного захисту осіб, що 
зазнають медичного опромінення під час діагностичних та лікувальних процедур.

4. Дійшли згоди щодо необхідності:

- продовження роботи зі здійснення аналізу відповідності національного 
законодавства положенням міжнародних вимог безпеки (МА1 АТЕ), законодавства 
ЄС;

- розробки плану практичних дій щодо вдосконалення контролю якості в 
діагностичній та інтервенційній радіології, променевій терапії та ядерній медицині, 
розробки типових протоколів та керівництв контролю якості, типових програм 
забезпечення якості;

- здійснення аналізу технічного стану обладнання, що застосовується в 
діагностичній та інтервенційній радіології, ядерній медицині та променевій терапії;

- здійснення аналізу стану дозиметричного аспекту радіаційного захисту 
пацієнтів;

- здійснення аналізу стану клінічного аспекту радіаційного захисту пацієнтів: 
аналіз існуючих протоколів та методик діагностичних та променевих процедур із 
застосуванням джерел іонізуючого випромінювання, їх гармонізація або розробка 
нових національних протоколів та керівництв;

- здійснення аналізу існуючих програм навчання та підвищення кваліфікації 
персоналу, залученого до виконання процедур в діагностичній та інтервенційній 
радіології, ядерній медицині та променевій терапії;

- відповідні пропозиції надати до Держатомрегулювання для узагальнення за 
5 днів до наступного засідання міжвідомчої групи.

5. Запропонували дату наступного засідання запланувати на 03.08.2018

Заступник Голови 
Держатомрегулювання

Секретар
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