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Копія: 
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Шмигалю Д. 

___________________________________ 

 вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 

 

Міністру охорони здоров’я України 

                                                                                              Ляшку В.                                                                

____________________________ 

                                                                          01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11 

 

                                   Вельмишановний пане Руслане! 

 

         Всеукраїнська асоціація рентгенологів ознайомилася з зареєстрованим 23 листопада 

у Верховній Раді України законопроектом №8223 «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання» і вважає своїм 

обов’язком повідомити наступне.   

        У 2015 році Державна інспекція ядерного регулювання України проаналізувала 

відповідність вітчизняної нормативної бази Директиві Євроатома COUNCIL DIRECTIVE 

2013/59/EURATOM від 5 грудня 2013 року, що встановлює основні норми безпеки для 

захисту від іонізуючої радіації і вказала на невідповідності вітчизняної нормативної бази 

конкретним статтям Директиви Євроатома. На наш погляд, потрібно у пояснювальних 

записках до нових нормативних актів, які розробляються для гармонізації вітчизняної 

нормативної бази з європейською, вказати, які конкретні невідповідності дозволяє 

усунути новий документ. 

       Законопроект №8223 не тільки не усуває наявні невідповідності, а вносить нові. Так,  

ліміт ефективної дози для стажерів пропонується встановити 2 мЗв, що не відповідає ст.11 

Директиви Євроатома. Доцільно взагалі переглянути наявне у вітчизняній нормативній 

базі визначення працівників категорії А відповідно до ст.40 Директиви Євроатома, в якій 

до категорії А відносять тільки тих працівників, які протягом року можуть отримати 

ефективну дозу більше 6.0 мЗв. А в Україні до категорії А відносять рентгенологів і 

рентген-лаборантів, які протягом року отримують менше 1.0 мЗв.  

       Незрозуміла пропозиція розробити межі опромінення для пацієнтів, чого немає в 

європейському законодавстві, оскільки рішення про проведення конкретного 

радіологічного дослідження приймає лікар-радіолог на основі аналізу співвідношення 

«користь-шкода» для конкретного пацієнта. Для усунення необґрунтованих опромінень 

пацієнтів у відповідності до 118-й Директиви Євросоюзу з радіаційного захисту 
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Асоціацією радіологів України розроблено Національне керівництво для лікарів, які 

направляють пацієнтів на радіологічні дослідження.  

        Вважаємо, що Законопроект №8223 потребує серйозного доопрацювання і 

просимо взяти нашу думку до уваги. 

 

З повагою, 

 

президент ГО «Всеукраїнська асоціація рентгенологів» 

 

 

доктор медичних наук, професор                                                               Олена Шармазанова 


