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Дилема LNT или HORMESIS модел
у заштити од зрачења
и нуклеарно оружје
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Садржај
Непосредни поводи за тему

_______________________________________
Почетком 2015 године у САД је званично прихваћена
расправа о замени LNT модела HORMESIS моделом
Истовремено све чешће се помиње и нуклеарно оружје са нагласком на његовом усавршавању у смислу
повећања прецизности и смањења јединичне снаге
Поставља се логично питање да ли се ове две акције,
могу међусобно повезати.
Одговор би могао бити пре позитиван него негативан. Јер, усвајањем HORMEZIS модела несумњиво би се олакшало прихватање употребе нуклеарног оружја у специфичним околностима.

Прираштај укупне енергије везе атома
у молекулима једињења која настају у експлозији
у односу на молекул експлозива (ТNТ)
_____________________________________________________________________

Око 20 eV по сaгоревању 1 молекула TNT

Густина и принос енергије
класичног и нуклеарног експлозива
_____________________________________________
■ Густина енергије
TNT = 4,2 MJ/kg
■ Густина енергије фисије
(235U, 239Pu или SNM) = 74 TJ/kg
■ То значи да 1kg SNM енергетски одговара
17,6 х 10 6 kg TNT
■ Потпуна фисија
1kg SNM = 17,6 х kT TNT

Нуклеарно оружје цевног типа
( пиштоља, пушке, топа . . )
____________________________________________________

Експл. уређај Барут Уранијум - 235

Mk-I “Мали дечко”
Пречник: 0,71 m
Дужина: 3,05 m
Маса:
4045 kg
Принос:
15 kТ
Бомба цевног типа најједноставније је од свих нуклеарних оружја.
Бомба САД активирана над Хирошимом, 6 августа 1945 у 08.15 h,
била је овог типа.

Имплозиони тип нуклеарног оружја
_____________________________________________

Експл. уређај Барут

А – бомба бачена на Нагасаки

Плутонијум - 239

Изгледи бомби и бојевих глава
_____________________________________________

Крилата ракетна
бојева глава

Дејви Крокет

Slim Pickens
Riding a B-15
Бојеве главе монтиРане на Reentry систем

Компоненте
гравитационе бомбе

Нека актуелна мишљења
и
подаци о нуклеарном оружју

Побољшање заштите од зрачења је
неопходно због:
____________________________________________________
• Брзог ширења комплекса нуклеарног оружја
• Атмосферског тестирања нуклеарног оружја
• Изградње нуклеарне морнарице
• Развоја медицинских и индустријских уређаја
• Изградње нуклеарних електрана за производњу
електричне енергије
• Итд.
______________________________________________________________________
/Извор: M.Moeller, NCRP Annual Meeting, 11-12 April, 2016/

Упоредни приказ зона опасности након експлoзијa
нуклеарних бомби јачина 0,1; 1 или 10 kT
__________________________________________________

Зоне опасности од падавина након експлозија 0,1 кТ, 1 кТ
и 10 кТ у којима постоји рана и непосредна опасност од
радиоактивности. Јачина дозе од 0,1 Gy/h изабрана је за
границу зоне. Димензије зона се смањују и смањиће се
релативно брзо током времена.
/Извор:C.N.Coleman, Resp. to an nucl. det..,NCRP 50th Ann. Meet., March 10-11, 2014/

BRAVO експлозија 15-мегатонске термонуклеарне бомбе, 1. марта
1954, на Маршалским острвима, произвела је највеће излагање
зрачењу становништва од свих атомских пробних експл.

Неочекивани правац ветра и експлозивни принос већи од очекиваног, усмерио је
атомски облак из полигона Бикини према насељеним атолима (коралним острвима)
Ронгелап, Аилингинае, Ронгерик и Утрик у подручју Маршалска Острва. Дозе од спољашњег излагања биле су око 1-2 Gy на најближим атолима а дозе тироиде кретале сусе од неколко десетина за одрасле до преко 100 Gy за децу стару до 1 године.
/Извор: S.Simon, A.Bouville, C.Land, Fallout from Nuclear Weapons Tests and Cancer
11
Risks, American Scientist, 94(1),48, Jan. – Feb. 2006/

Једна занимљива изјава угледног члана NCRP
_____________________________________________
Није било употребе нуклеарног оружја током > 65
протеклих година
. .али
Моје предвиђање је, каже професор Метлер: Биће употребе
нуклеарног оружја у следећих 50 година (. . . или
раније)

______________________________________________________________________
/Извор: F.A.Mettler, Rad. Prot. Over 50 years . . . , ..,NCRP 50th
Ann. Meet., March 10-11, 2014

Процена расположивих залиха
нуклеарног оружја у свету у 2014. години
________________________________________________________
- 16 300 комада нуклеарног оружја налазило се на 98 места у 14
земаља
- 10 000 комада се налази у војним арсеналима; док преостало
чека демонтажу.
- 4 000 је оперативно расположиво а 1 800 се налази у високом
степену приправности.
- САД и РУСИЈА поседују око 93 процента од укупних светских
залиха.
- САД су своја нуклеарна оружја разместиле на укупно 18 локација:
12 у САД а осталих 6 у 5 Европских земаља.
/
- РУСКО нуклеарно оружје се налази на 40 места унутар Русије

Стратешке нуклеарне бојеве главе у свету
__________________________________________________________

/Извор: Federation of American Scientists; Threat Initiative/

Процена залиха нуклеарних бојевих глава
у свету – 17 фебруара 2017
__________________________________________________________
Број нуклеарних бојевих глава
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В.Брит. Пакист. Индија Израел

/Извор: H.M.Kristansen, R.S.Norris, Status of World Nuclear Forces, FAS – Federation of American Nuclear Sciences, 2017/

Нове нукл. бојеве главе у НАТО базама у Немачкој
и Европи (Италија, Холандија, Турска . . .) од 2020
__________________________________________________________
Нуклеарне бомбе типа B61-12,
су најновије врло прецизне
САД бомбе подесиве нуклеарне
снаге од око 0,3 kT до око 300
kT . У Европи ће их бити
распоређено око 200 комада.

_________________________________
/Извор: ПОЛИТИКА (Спутник, Танјуг), 14.08.2016; Fed. of American Scientists; Threat Initiative/

Нуклеарна енергија за 20-ти век:
“Атоми за мир”
Занимљив став председника САД - 1953
_____________________________________________
.

Реакција: Русија јача стратешке нуклеарне снаге
__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
/Извор: ПОЛИТИКА (Спутник, Танјуг), 24.03.2017/

Намена антиракетних штитова у Пољској и Румунији
- Питање и Одговор __________________________________________________________

Питање:
Јели амерички антиракетни штит у
Пољској и Румунији директно уперен
против Русије?

Одговор:

/М. Лазански, новинар ПОЛИТИКЕ/

Да, и слепцима је то сада јасно.Тај наводни штит снижава праг нуклеарног рата, а самим тим и праг конвенционалног рата. Пољаци и Румуни излажу свој
народ великој опасности . . . .
/Генерал Ф. И. Ладигин, бивши шеф
руске војне обавештајне службе/
____________________________________________________________________________________________________
/Извор: М.Лазански, Интервју, ПОЛИТИКА, Недеља, 30. јул 2017/

Један од основних узрока ратова
на средњем истоку?
А Сибир!!?
_____________________________________________
British Petrol Report, 2005

`

______________________________________________________________________
/Извор:International Energy Agency and British Petrol Report, 2005/

Поставља се сасвим логично П И Т А Њ Е
_____________________________________________

Да ли би РАСПРАВA
“ХОРМЕЗИС” ПРИСТУПУ
ЗАШТИТИ ОД ЗРАЧЕЊА

О МОГУЋЕМ

МОГЛА ИМАТИ ВЕЗЕ

СА ОЖИВЉАВАЊЕМ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ

НУКЛЕАРНОГ ОРУЖЈА

Основна дилема заштите од зрачења
Однос између дозе и здравствених ефеката у области малих доза

_____________________________________________
ДОЗА
mSv

.

Око
100 mSv

Неколико
mSv/a
ЗДРАВСТВЕНИ ЕФЕКТИ

Илустрација различитих модела односа ризика и дозе при процени ризика. Дозе излагања дате су на апсциси а укупни одговарајући ризици за све болести на ординати
___________________________________________________________________________________

Ризик канцера од зрачења

Неодређ. зависност ефекта

Распон штетних ефеката

LNT Модел или HОRMEZIS Модел
NRC / US дилема, 2015
__________________________________________________
У јануару месецу 2015 године NRC - US прихвата покретање расправе за
промену основе стандарда заштите о зрачења односно, да се
- LNT Модел, данас важећи, замени са
- HОRMEZIS Моделом
Разлог:
- LNT хипотеза није научно потврђена од њеног усвајања 1956
.”
(US - BEIR I / Genetics Panel in 1956)
- Хормезис ефекат тврди да је излагање људског организма малим
дозама зрачења корисно и да се тиме чак штити организам од
штетних деловања високих доза зрачења.Насупрот LNT хипотези по којој је свако излагање зрчења опасно, да не постоји
безопасан праг и да је вероватноћа појаве штетних биолошких
ефеката (ризик изазивања рака) пропорционална дози зрачења..
/Извор: Federal Register, The Daily Journal of US Government, NRC O6/23/2015/

Елементи HОRMEZIS Модела
Предлог нових стандарда – XLNT група
јуни 2015
__________________________________________________
(1) -50 mSv/a, граница дозе за професионалце као и дo сада (у САД), – са

допуштењем до 100 mSv/а ефективне дозе уколико је излагање хронично
(2) ALARA одбацити, потпуно. Јер, “нема смисла да се смањују дозе зрачења које не само да су безопасне већ могу бити и хорме.
хорметичне (корисне)“
(3) Дозе за становништво изједначити са дозама за професионалце. Јер
ако су мале дозе хорметичне, зашто лишавати становништво те врсте погодности
(4) Посебне границе доза за труднице, ембрионе и фетусе као и за децу
млађу од 18 година, не уводити.
____________________________________________________________________
Извор: Federal Register, The Daily Journal of US Government, NRC O6/23/2015/

Чланови XLNT Групе
_________________________________________________________
1. W. Allison, Oxford University, UK
2. J. John Bevelacqua, Bevelacqua Resources, USA
3. M. Cohen, Indiana University, USA
4. J. Cuttler, Cuttler & Associates, Canada
5. L. Corrice, Publisher: The Hiroshima Syndrome, USA
6. C. Davey, King Abdullah Univ. of Sci. and Technology, S. Arabia
7. Mohan Doss, Fox Chase Cancer Center, USA
8. V. J. Esposito, University of Pittsburgh, USA
9. A. Fellman, Dade Moeller & Associates, Inc., USA
.
10. P. Lewis, Free Enterprise Radon Health Mine, USA
11. J. Mahn, Sandia National Laboratories (Retired), USA
12. C. W. Pennington, Executive Nuclear Energy Consultant, USA
13. B. Sacks, FDA’s Center for Devices and Radiological Health (Retired), USA
14. J. Shanahan, Go Nuclear, Inc. and Environmentalists for Nucl. Energy,USA

/Извор: XLNT Action Plan, Version 1.21, Sept. 16, 2015/

Подлоге HORMESIS модела - Нормирана учестаност
смртности од рака према референцама:1, 2, 3, 4 и 5

Нормирана смртност од рака

__________________________________________________________
(1)

-

2. Taiwan – Residents of radio-contaminated apartments in Taiwan
(Hwang, 2006)

(3)
(2)
(4)

.

1. LNT model Prediction – Using BEIR
VII Report (NRC, 2006)

(5)

3. NSWS – Radiation workers in Nuclear Shipyard worker study
(Sponsler, 2005)
4. British Radiologists – British Radiologists who entered service during
the period 1955-1979
(Berrington, 2001).
5. Mayak – Evacuated residents of villages near Mayak Nuclear Weapons
Facility (Kostyuchenko, 1994)

Доза зрачења, mSv
_____________________________________________________________________
/Извор: XLNT Action Plan, Version 1.21, Sept. 16, 2015/

US Health Physic Society – Текуће новости
13. 10. 2015
______________________________________________________________________

LNT Модел под знаком питања???
Линерани без прага модел (LNT) био је основа за регулисање заштите од зрачења;
Међутим, новооснована Група XLNT тврди да резултати
. значајних истраживања указују на слабости LNT модела
које заслужују ревизију. За рад на ревизији разрађен је
План акције и основана Група за подршку.
Група позива да јој се придруже нови чланови, који сматрају да могу допринети Успостављању нових основа за будуће
регулисање заштите од зрачења.
/

Мишљење NCRP о LNT дато 2001 године
- Неопходна су истраживања -

_______________________________________
• “Неопходна су истраживања ради бољег утврђивања
облика (криве) зависности реакције ткива од дозе
зрачења . . . у области малих доза посебно, нискoLET- них зрачења "
“Потребно је изучавање механизама дејства зрачења
на нивоима ћелија и молекула ради побољшања
научних основа за процену ризика од дозе зрачења "
"Закључци у односу на LNT: ... су ограничени због
недостатка квантитативних података о односу
дозе зрачења и реакције (одговора) ткива
/Извор: NCRP Report 136, June 2001/

Tри студије о смртности радиолога
____________________________________________
________________________________________________________
СТУДИЈА
Релативни
Коментар
ризик
________________________________________________________
Matanowski (US)

1,2

Статистички значајно
повећање

Berrington (UK)

0,68

Статистички значајно
смањење

Carpenter (UK)
1,03
Без значајне промене
______________________________________________________

/Извор: D.J.Brenner, Estimating cancer riske at very low doses, Annual Meeting, NCRP 2016/

Штете од биолошки неосноване тврдње
да не постоји “безопасна доза” – LNT хипотеза
________________________________________________________
Аутори закључују да задржавање биолошки неосновсне тврдње да не
постоје “безопасне дозе” претставља штету по човечанство.
● То је довело до непотребног, убрзаног расељавања
стотина хиљада становника у Чернобилу и Фукушими
● Становништво често одбија дијагностику и лечење
зрачењем дајући предност ризичнијим оперативним
.
методама
● То доприноси страху од нуклеарне енергије
Могућност ревизије радијационе парадигме да су и мале дозе опасне,
исувише је важна да би се игнорисало
/Извор: B.Sacks et al., Epidemiology without biology: . . , Biology Theory,
1-33, 16 June 2016, DOI 10.1007/s13752-016-0244-4/

Људске жртве услед земљотреса, цунамија и евакуације
због радијационе опасности после Фукушиме
____________________________________________________
Префектура

Директно страд. од
од земљ. и цунамија

Индиректно умрлих
током евакуације

Укупно Индирект., %

Ивате
4669
446
5115
8,7 %
Мијаги
9596
900
10496
8,6 %
Фукушима
1559
1793
3352
53,5 %
_________________________________________________________________

Пример: Болница Футаба – удаљена око 5 km од реактора
• 130 ван-амбулантих болесника, 98 је било у старачком дому
• 19 болесника је умрло током пет дана колико је трајала евакуација
• Неки нису могли преживети до центра за евакуацију
/Извор: S.V.Musolino et al., NCRP 2016, Annual Meeting/

Хормезис

_____________________________________________
•

По дефиницији, хормерзис пртставља повољан биолошки
одговор на деловање отрова у малим концентрацијама или
стресним ситуацијама за које би иначе одговор био неповољан
при вишим нивоима излагања.

•

Нека испитивања на скуповима радника, биљака, животиња и
ћелија показала су повољне здравствене резултате при излагању
малим дозама зрачења у односу на очигледне неповољне при
излагањима вишим дозама. Међутим, ови подаци нису прихваћени као доказ хорметичних ефеката зрачења.

•

Постоје неки штампани подаци у којима аутори саопштавају да се
код ћелија излаганих малим дозама зрачења јавља ефекат прилагођавања што чини да оне постају отпорније при поновном
излагању зрачењу, па вероватно и вишим дозама.

•

Неке могуће примедбе:
– Многи резултати нису могли бити репродуковани (значи да су
други научници покушали да изврше иста испитивања и добију
исте резултате, али нису у томе успели;следи да су првобитни
резултати можда, случајно добијени).
– Ни сви типови ћелија немају моћ адаптивног одговора.
– Показује се да моћ адаптивног одговор не траје дуго (тако да
би друго излагање зрачењу требало да се деси убрзо по првом
(адаптивном) излагању)

Мишљење J.W.Poston-a, члана NCRP-a, o
LNT хипотези
______________________________________
Постојећи епидемиолошки подаци о ефектима
малих нивоа - зрачења су неубедљиви, а у
неким случајевима и противречни
Бројни докази, и експериментални и теоријски,
сугеришу да се за многе биолошке болести,
које претходе канцеру (као што су мутације и
хромозомске аберације), могућност линеарног – без прага, односа доза-одговор, при
малим дозама, не може искључити
____________________________________________________________________
/Извор: J.W.Poston, Radiation Protection and Regulatory Science,
NCRP Annual Meeting, April 2016/

МЕЂ. СТУДИЈА ЕФЕКАТА ЗРАЧЕЊА КОД НУКЛЕАР. РАДНИКА - INWORKS
ЕПИДЕМИОЛОШКА СТУДИЈА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА О ЗДРАВСТВЕНИМ ЕФЕКТИМА ЗБОГ ДУГОТРАЈНОГ ИЗЛАГАЊА МАЛИМ ДОЗАМА ЗРАЧЕЊА
______________________________________________________________________________

Карактеристике INWORKS испитивања
_________________________________________________________________
Француска
ВБ
САД
INWORKS
Анализирани период
1968–2004 1946–2001 1944–2005 1944–2005
Радници
59 003
147 866 101 428
308 297
Човек-година (милиони)
1,5
3,4
3,3
8,2
Смртност (сви узроци)
6310
25 307 35 015
66 632
Сви канцери
2552
7558
9638
19 748
Чврсти канцери
2356
6994
8607
17 957
Леукемија (без CLL)
56
167
311
531
Излагани радници – (a)
42 206
130 373 84 587
257 166
Ср. кум. доза деб. цр. (mGy) – (b) 17,6
22,5
20,0
20,9
Ср. кум. RBM доза (mGy) – (с)
16,2
20,6
18,3
19,1
________________________________________________________________
(a) – Радници са регистрованом спољашњом кумулативном дозом > 0.
(b) – Сред. проц. кумулативна спољ. доза на дебелом цреву код излаг. радника.
(c) – Сред. проц. кумулативна спољ. доза на RBM, међу излаганим радницима.
/Извор:D. Laurier et al., Radiation Protection Dosimetry (2016), pp. 1–5

doi:10.1093/rpd/ncw314/

МЕЂУНАРОДНА СТУДИЈА ЕФЕКАТА ЗРАЧЕЊА КОД НУКЛЕАРНИХ РАДНИКА
- INWORKSЕПИДЕМИОЛОШКА СТУДИЈА УНАПРЕЂЕЊА ЗНАЊА О ЗДРАВСТВЕНИМ ЕФЕКТИМА ЗБОГ ДУГОТРАЈНОГ ИЗЛАГАЊА МАЛИМ ДОЗАМА ЗРАЧЕЊА
__________________________________________________________________________________

ЗАКЉУЧАК

У овој студији сакупљени су неки од најјачих доказа до сада, у
вези ефекта малих доза зрачења, који појачавају научну
основу потребе за заштитом одраслих од малих доза и
малих јачина доза јонизујућег зрачења.
Ови резултати су у складу са једном од претпоставки основног
система заштите од зрачења, која је изведена екстраполацијом из модела добијеног на основу анализе ефеката по становништво које је било изложено малим дозама зрачења услед бомбардовања Хирошиме и Нагасакија.
Ови резултати подржавају разлоге за заштиту од зрачења становништва изложеног малим дозама јонизујућег зрачења
/Извор: D. Laurier et al., The International Nuclear Workers Study (INWORKS): A colaborative epidemiological study to improve knowledge about health effects of protracted low-dose
exposure, Radiation Protection Dosimetry (2016), 1-5, doi:10.1093/rpd/ncw314/

Упутство за заштиту од зрачења
за Сједињене америчке Државе (2018)
______________________________________________________________________

.

У првом кварталу 2014, од Националног
Савет за Заштиту од зрачења и мерења (NCRP) затражено је да се припреми ново Упутствоза заштиту од
зрачења САД.
Комитет Савета бр. 1 (CC1) ,за ту сврху,
је формиран у другом кварталу 2014.
Ново Упутство треба да ажурира и прошири старо NCRP-116 из 1993.
Први састанак СС-1 одржан је 3 и 4 септембра 2014.

.Национални

савет (САД) за заштиту од зрачења

и мерења зрачења - NCRP
___________________________________________
► Основан 1929 године као Саветодавни комитет САД за зашти.
ту од Х- зрачења и радијума (функција као и ICRP).
► Задужен од стране Конгреса 1964. године, као непрофитна организација САД (US Pblic Low 88-376), са задатком да служи у
националним интересима за сакупљање и ширење најновијих
научних података о заштити од зрачења и мерењима зрачења.
► Сарађује са националним и међународним владиним и невладиним организацијама ради што ефикаснијег коришћења расположивих извора за унапређење основних концепција заштите
од зрачења и мерења зрачења
_____________________________________________________________________
/Извор: M.D.Hoover, Nanotechnology and radiation: understanding and advancing the
opportunities, 58th Annual Meeting of the HPS, Medison,Wisconsin July 8, 2012/

Градитељи будућности заштите од зрачења
- Чланови Комитета NCRP - CC1 _____________________________________________

Front row, left to right:(1) John Boice (NCRP President), (2) Marvin Rosenstein (NCRP staff consultant(3)
Kathryn Held (NCRP), (4) Fred Mettler (University of New Mexico),(5) Kenneth Kase (Coc- hair, NCRP),(6)
Jerrold Bushberg (NCRP; University of California, Davis);
Back row L to R: (7) Darrell Fisher (Versant Medical Physics and Radiation Safety), (8) Ralph Andersen
(NEI, Retired), (9) Armin Ansari (Centers for Disease Control and Prevention), (10) R. Julian Preston (U.S.
Environmental Protection Agency, Retired), (11) Donald Miller (Food and Drug Administration), (12) Gayle
Woloschak (Northwestern University), (13) Donald Cool (Cochair, Electric Power Research Institute), (14)
Patricia Fleming (Saint Mary’s College); Not in the photo: (15) James Adelstein (Harvard Medical School),
(16) Michael Boyd (U.S. En- vironmental Protection Agency), (17) Lawrence Dauer (Memorial SloanKettering Cancer Ce- nter), (18) Kathryn Higley (Oregon State University), (19) Randall Hyer (Center for
Risk Com- munication), (20) William Irwin (Vermont Department of Health), (21) John Till (Risk Assessment Corporation)
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/Извор: J. D. Boice, Framers of the Future of Rad. Prot., The Boice Rep. N.54, HP News, May 2017/

Најновији ставови NCRP у односу на
основе савремене заштите од зрачења:
LNT – хипотезу и ALARA - принцип
_____________________________________________
► NCRP је започео ревизију препорука заштите од зрачења за потребе САД
2014 године, формирањем посебног Kомитета CC 1 (Council Comeetee
1) за ту сврху. CC 1 је по окончању свог рада, априла месеца ове године (2017), поднео Извештај који садржи значајне податке о најновијим
приступима NCRP заштити од зрачења:
● LNT – модел, на основу анализе најновијих и високо-квалитетних епидемиолошких података, NCRP је закључио да треба наставити
са коришћењем LNT – модела за управљање могућим радијационим ризиком од малих доза зрачења (<100 mGy) ;
● ALARA – принцип, који је проистекао из LNT – модела, задржати као
принцип оптимизације заштите од зрачења и контроле индивидуалних доза.
/Извори: J. D. Boice, Framers of the Future of Radiation Protection, The Boice Report
40
N.54, Health Physics News, May 2017/

Неке нове препоруке NCRP у процесу усвајања
_____________________________________________
► 50 mGy, препоручује се као гранична годишња доза за очна
сочива;
► 10 mSv x N (a) , где N претставља године старости појединца, као
граница кумулативне ефективне животне дозе од профепрофесионалног излагања зрачењу.
► 0,5 mSv/mes., као гранична еквивалентна доза излагања ембриона и фетуса, услед професионалног излагања гравидне
жене почев од утврђивања гравидности.
► Интервентни радници не подлежу ограничавању дозе, јер својим
радом могу да спасу много других живота
► 300 Bq/m3, као гранична концентрација радона у ваздуху у кућама и на радим местима које морају бити процењене и предузете мере заштите
/Извор: J. D. Boice, Framers of the Future of Radiation Protection, The Boice
41
Report N.54, Health Physics News, May 2017/

LNT / HORMESIS
У сваком случају остају питања за дискусију
_____________________________________________
.

1. Колики је ниво мале дозе или јачине дозе испод
кога LNT – хипотеза не важи?
2. Како утврдити да ли праг за радијациону канцерогенезу постоји или не постоји?
3. Како се правилно односити према осетљивим
подгрупама становништва зависно од старости, пола, начина живота и генетске разлике?
4. Како узети у обзир неодређености
___________________________________________________________________
/Извор: J.S.Puskin,Impact of Low Dose Radiation Research on Radiation Protection,
58th Annual Meeting of the HPS, Medison, Wisconsin, July 10, 2013/

Заменити LNT модел, али чиме ?
Ноћна мора чланова ICRP, NCRP и NAS-BEIR, ипак остаје

__________________________________________________
ICRP

NCRP

NAS – BEIR

-

-______________________________________________________________________________
Не постоји апсолутно безопасна доза. Безопасно ≠ 0 ризик
/Извор: H.T.Peterson, 59th Ann. Meet. of the HPS, Јuly 2014/

Основни принцип (. . . заштите . . . )
___________________________________________________

«Није мудрост прекинути рад
када
мислите
да
је
нешто
.
неправилно
Мудрост је прекинути рад када
нисте сигурни да је све
правилно»
_____________________________________________________________________
/Извор: Ralph A., Power Reactor Occupational Radiation Safety, The
first 50 years, HPS 59th Annual Meeting, Baltimore, July 14, 2014
/

