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Module ...

Fenomenul Radiaţiilor Ionizante

• Unul di cele mai enigmatice fenomene

• Utilizarea RI(de la studierea macro-

lumii – pînă la studierea micro-lumii)

• De la 150 R(1500 mSv) pîna la 2 R(20 

mSv)

• ………



Domeniile de aplicare a SRI

 Medicina, 80%

Industria, 14%

Agricultura, 1%Stiinta, 5%



Sterilizarea

• Apei

• Laptelui mamar

• Produselor alimentare

• Deseurilor (apei de canalizare)



Impactul

• Cind?

• Cum?

• Cele 3 teorii privind mecanismul de 

acţiune şi teoria “fără prag”

• Dozele mici, nivele…< 10 mSv

• mecanismul de (teorii existente)

• Scara riscurilor

• ……….



IRADIEREA POPULAŢIEI MARII BRETANII



Iradierea naturală

• K-40 si alţi RN…

• “Starterul” mitocondriilor



Sursele naturale de radiaţii ionizante şi căile de expunere



Iradierea prin inhalare



Riscul pe sănătate asociat Radonilui (dovezi)



Cartografiera preliminară la Radon  a RM



Radonul în aerul interior în diferite zone a RM



Ex.: Cartografiera la Radon  în CEHIA



GHID



Iradierea artificială

• Tehnicile digitale

• Iradierea în vămi

• Iradierea în stomatologie

• ......



Dinamica examenelor profilactice a 

cutiei toracice în Chişinău



Concluzii pentru radiografia digitală



Ameliorarea diagnosticului maladiilor prin implementarea 

metodei PET/CT în Republica Moldova

• Descrierea problemei: In prezent în Republica Moldova la un număr al 
populaţiei de circa 4 milioane de oameni nu există nici o instalaţie şi nu 
este implementată metoda tomografiei cu emisie de pozitroni PET/CT-
Scan, de tehnologii complementare moderne de producere a 
radionuclizilor cu durată de viaţă scurtă şi a preparatelor 
radiofarmaceutice. Introducerea acestor metode în sistemul sănătăţii 
ar facilita şi ameliora diagnosticul, tratamentul modern şi precoce al 
diferitor maladii cu determinarea proceselor funcţionale la un nivel 
sporit şi eficient.

• Odată cu diagnosticul modern al proceselor tumorale această metodă 
ar spori şi capacităţile de diagnostic modern al vasculitelor ce afectează 
vasele sanguine (arteriita Takayasu, arteriita cu celule gigante), 
proceselor inflamatoare şi infecţiilor, afecţiunilor inflamatorii 
intestinale nespecifice (boala Crohen, colita ulceroasă nespecifică), 
afecţiunilor articulare, piciorului diabetic şi altele.



Accidentele cu radiatii

• Urgenţe de sănătate publică

• De la 3 Islandes  din SUA, …Cernobîl…

• La Focushima….

• ……….



FOCUSHIMA, Japonia, 2011



URMĂRILE CUTREMURULUI, NU DOAR AN...



continuare



ACCIDENTUL FOCUSHIMA- PROBLEMĂ GLOBALĂ





IAEA Safety Standards

for protecting people and the environment

General Safety Requirements Part 3, No. GSR Part 3.

Radiation Protection and Safety of Radiation Sources:

International Basic Safety Standards

Jointly sponsored by EC, FAO, IAEA, ILO, OECD/NEA, PAHO, UNEP, WHO

(http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm)



Probleme actuale în Igiena Radiaţiilor şi Radioprotecţie 

pentru Republica Moldova:

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QzfFaCCZWuL9JM&tbnid=vjNrn6h6c9cPAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Question_mark_3d.png&ei=bP6JUZbdAsnXOZbvgbgD&bvm=bv.46226182,d.ZG4&psig=AFQjCNEiZ4GuRwEPK-wcYmTCfpH_opkK4w&ust=1368079564236301


Probleme actuale pentru Republica 

Moldova

• Iradierea medicală (digitalizarea RD, urgent dotarea în RT, 
PET pentru MN).

• Noile reglementări pentru Radon si iradierea naturală.

• Fizicieni medicali si nu numai…

• Proceduri concrete la Reacţia de răspuns a sistemului de 
sănătate in urgenţele de sănătate publică şi Accidente 
Nucleare.

• Armonizarea legislaţiei la rigorile AIEA, OMS, UE.

• Instruirea personalului şi responsabililor de RP.


