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радијаципну хемију и физику „Гама“

Текст извештаја о скупу (садржај, запажања, дискусије, контекст, учесници, итд)
Регипнални уренинг курс п кпнурпли сисуема квалиуеуа у радијаципним ппсурпјеоима и прпцедурама за
међулабпраупријска ппређеоа у радијаципнпј дпзимеурији, ппд називпм „Regional Training Course on
Adoption of Quality Assurance (Q/A) and Quality Control (Q/C) Methods and Procedures for Inter-comparison of
Radiation Dosimetry in Radiation Facilities for Process Control“ пдржан је у Будимпещуи (Мађарска) у перипду
пд 03.10.2016. дп 07.10.2016. у прпсупријама Ценура за енергеуска исураживаоа, Мађарска академија
наука (MTA EK).
Тренинг курс је прганизпван у сарадои Међунарпдне агенције за аупмску енергију (IAEA) из Беша и Ценура
за енергеуска исураживаоа Академије наука Мађарске. Теме кпје су биле пбрађене на пвпм уренинг курсу
су:
Калибрација дпзимеуријских сисуема: следљивпсуи и несигурнпсуи,
Принципи радијаципне дпзимеурије,
Термплуминесценципна дпзимеурија у радијаципним прпцесима,
Калибрација дпзимеуријских сисуема,
Валидација радијаципних прпцеса,
Кпнурпла квалиуеуа у радијаципним прпцесима,
Међулабпраупријска ппређеоа у дпзимеурији,
Рууинска кпнурпла прпцеса.
Фпрмулар за извещуај п ушещћу на скупу 2015
Ауупр: Милијана Суељић
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Највище пажое на курсу ппсвеђенп је дпзимеурији у радијаципним ппсурпјеоима са ппсебним псврупм на
међулабпраупријска ппређеоа кпја уренуунп нису пбавезан захуев суандарда ит серије ISO 11137, али је
предвиђаое да ће биуи укљушени у нпву верзију пве серије суандарда. Тренуунп се пва
међулабпраупријска ппређеоа кприсуе кап алау за једнпсуавнп и јефуинп кпнурплисаое уашнпсуи и
следљивпсуи прпцеса радијаципне дпзимеурије.
На уренинг курсу су се размаурале и нпве верзије суандарда ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016
Ушесницима курса је приказан рад ппсурпјеоа за индусуријску суерилизацију и кпнзервацију гама
зрашеоем Ценура за енергеуска исураживаоа кпје кап извпр зрашеоа кприсуи радипакуивни изпупп кпбалу
60
Co, E-beam ппсурпјеое, кап и дпзимеуријска лабпрауприја.
Ушесници курса су имали прилику да се пракуишним примерима уппзнају са дпзимеуријским сисуемима
кпји се кприсуе у Ценуру за енергеуска исураживаоа: ECB дпзимеуријски сисуем, дпзимеуар са уешним
аланинпм, уермплуминесценципна дпзимеурија, дпзимеуријски филмпви.
Предаваши на курсу су били:
1.
2.
3.

Andras Vilmos Kovacs, Centre for Energy Research, Мађарска
Aндрас Kelemen, Centre for Energy Research, Мађарска
Andrzej Rafalski, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Ппљска

За пбласуи управљаоа квалиуеупм и дпзимеурију у радијаципнпм ппсурпјеоу лабпрауприје за радијаципну
хемију и физику „Гама“ ппсебнп су била кприсна следећа предаваоа:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Калибрација дпзимеуријских сисуема. Објащоени су ппщуи принципи калибрације дпзимеуара,
кап и разлика између ппјмпва уашнпсуи и прецизнпсуи у прпцесима радијаципне дпзимеурије.
Ппказанп је какп услпви калибрације: уемперауура, брзина дпзе, релауивна влажнпсу, енергија,
гепмеурија зрашеоа, мпгу ууицауи на уашнпсу сампг прпцеса калибрације.
Следљивпсу у прпцесу калибрације дпзимеуријских сисуема. Наведени су захуевани услпви да се
ппкаже да је мереое у складу са пдгпварајућим наципналним и међунарпдним суандардима крпз
непрекинууи ланац ппређеоа.
Верификација калибрације. Ппсебан псвру дау је на кпнсуруисаоу и примени калибраципних
криви.
Избпр дпзимеуријских сисуема. Приказани су факупри кпји ууишу на пдабир дпзимеуријских
сисуема кпји највище пдгпварају кпнкреунпм радијаципнпм ппсурпјеоу.
Луминесценципна дпзимеурија. Објащоени принципи и механизам луминесценције и уппуребе
пве ппјаве у дпзимеурији. Ппсебнп пажое ппсвећенп је уермплуминесценцији и крпз пракуишне
примере пбјащоени су главни принципи мереоа апспрбпване дпзе зрашеоа ппмпћу
уермплуминесценципних шиуаша.
Валидација радијаципне суерилизације. Кљушни елемену захуева из серије срандарда ISO 11137 је
валидација радијаципне суерилизације. Деуаљнп су пбјащоени сви ппсауупци какп би се пва
валидација спрпвела на исправан нашин. Објащоени су принципи инсуалаципне квалификације,
ппераципне квалификације и квалификације перфпрманси, кпје су ури шинипца валидације
радијаципне суерилизације.

Предсуавници из сваке земље кпја је имала свпг ушесника на уренинг курсу су предсуавили преглед
уренууне праксе у прпцесу калибрације рууинских дпзимеуара у свпјим радијаципним ппсурпјеоима, кап и
принципе пдржаваоа следљивпсуи са акредиупванпм лабпраупријпм.
Ппследоег дана курса прганизпванп је уесуираое ушесника уренинг курса да би се ууврдип суепен
разумеваоа мауерије кпја је пбрађена на курсу.
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Значај скупа за унапређење дате области у институцији учесника скупа и Републици Србији
Кап јединп ппсурпјеое за индусуријску радијаципну суерилизацију у Србији, Лабпрауприја за радијаципну
хемију и физику „Гама“ Инсуиуууа за нуклеарне науке „Винша“ је ппредељена за суалнп ппбпљщаое и
развпј унапређеоем ппреме, пбушаваоем заппслених, и пдржаваоем сисуема управљаоа квалиуеупм.
2015. гпдине лабпрауприја је серуификпвана за наушнп-исураживашке делаунпсуи, насуавне делаунпсуи, и
примену јпнизујућег зрашеоа у привреди. Збпг захуева уржищуа, кап и жеље за суалним ппбпљщаоем
квалиуеуа рада и услуга, Лабпрауприја Гама се ппределила за увпђеое суандарда ISO 13485 - Медицинска
средсува – Сисуема меначменуа квалиуеупм. Увпђеоем пвпг суандарда сувприће се сигурније уржищуе
медицинске ппреме у Србији. На уренинг курсу су деуаљнп пбјащоени принципи пвпг суандарда, кап и
серије суандарда ISО 11137 - Суерилизација прпизвпда за медицинску уппуребу – Радијаципна
суерилизација, кпји су смернице за прпцес радијаципне суерилизације медицинске ппреме.
Ппсебна пажоа на курсу била је усмерена ка принципима дпзимеурије кап пснпве за мереое и праћеое
прецизнпсуи радијаципних прпцеса. Објащоени су нпви присуупи у дпзимеурији, и на пракуишним
примерима су ппказани неки пд нашина мереоа апспрбпване дпзе јпнизујућег зрашеоа.
Кап рууински дпзимеуар у ппсурпјеоу за индусуријску суерилизацију и кпнзервацију гама зрашеоем у
Ценуру за енергеуска исураживаоа, Мађарске академија наука кприсуи се ECB дпзимеуријски сисуем, исуп
кап и у Лабпрауприји за радијаципну хемију и физику „Гама“ Инсуиуууа за нуклеарне науке „Винша“, уакп
да смп мпгли уппредиуи принципе мереоа апспрбпване дпзе зрашеоа. Усуанпвили смп да, щуп се уише
прецизнпсуи, принципа и квалиуеуа мереоа, кап и следљивпсуи са акредиупванпм лабпраупријпм,
Лабпрауприја за радијаципну физику и хемију „Гама“ уппщуе не запсуаје за мађарским кплегама.
Дпгпвпрена је сарадоа са Инсуиууупм за нуклеарну хемију и уехнплпгију у Ппљскпј кпји ће изврщиуи
међулабпраупријскп ппређеое између ушесника кпји у свпјим ппсурпјеоима кприсуе ECB кап
дпзимеуријски сисуем, а пву услугу ће финансирауи IAEA из Беша.
На курсу се разгпваралп и п ппуенцијалнпј наушнп-исураживашкпј сарадои са другим ушесницима скупа,
кап и са предсуавникпм IAEA кпји је ппнудип ппмпћ Инсуиуууу Винша у виду усаврщаваоа и пбука из
пбласуи дпзимеурије и управљаоа квалиуеупм.

Прилпзи:
Прилпг 1 - Агенда скупа
Прилпг 2 - Лисуа ушесника
Прилпг 3 - Презенуација
Прилпг 4 - Серуификау п ушещћу на уренинг курсу

Бепград, 13.10.2016.
(место и датум)

Подносилац извештаја
______________________________________ (потпис)
Ивица Вујчић
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