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PRINCIPIUL OPTIMIZĂRII

DEFINIȚIE

PROBABILITATEA DE A SUPORTA EXPUNERI, NUMĂRUL

PERSOANELOR EXPUSE ȘI MĂRIMEA DOZELOR LOR 

INDIVIDUALE AR TREBUI MENȚINUTE ATÂT DE MICI CÂT 

ESTE REZONABIL DE OBȚINUT LUÂND ÎN CONSIDERARE 

FACTORI ECONOMICI ȘI SOCIALI       (PUBL. 103, ICRP  2007)
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PRINCIPIUL OPTIMIZĂRII

 Practica de cântărire a avantajelor și dezavantajelor unui 

curs particular al unei acțiuni și de determinare a celei mai 

bune – sau optime – soluții

OPTIMIZARE

 Exemplu: acțiunea de traversare a unei străzi

 Optimizarea protecției radiologice – ALARA – as low as 

reasonably achievable, economic and social factors beeing 

taken into account
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 Descoperirea efectelor stocastice ale radiației ionizante (1940)

 Acceptarea modelului liniar fără prag pentru relația doză efect în 
domeniul de expuneri specific protecției radiologice (1966)

 Cuantificarea efectelor nocive ale radiației prin detriment

 Limitarea resurselor disponibile 

OPTIMIZARE  

raționalitatea aplicării la sistemul de protecție radiologică

Optimizarea aplicată sistemului de protecție radiologică duce la 
stabilirea raportului optim între cheltuielile necesitate de opțiunile de 
protecție considerate și reducerea detrimentului (dozei colective) cauzat 
expușilor la radiație
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Detriment de sănătate – expresia matematică a valorii așteptate (speranța 
matematică) a vătămării unui grup de persoane expus, luând în considerare 
atât probabilitatea cât și severitatea diferitelor efecte vătămătoare posibile, 
atât stocastice cât și nestocastice

Doza colectivă – este un indicator al detrimentului de sănătate datorat unei 
anumite expuneri - omSv

Opțiune – cursul unei acțiuni ce ar trebui urmat

Opțiune de protecție radiologică– o acțiune destinată reducerii dozelor sau 
a probabilității ca acestea să fie primite

Factor – un element care contribuie într-un mod oarecare la rezultat sau 
opțiune

Atribute – acei factori care definesc performanța opțiunilor și ajută la 
distingere între ele

OPTIMIZARE  

      definiții
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 asociat sursei

 iterativ anticipativ și continuu

 aplicabil practicilor apreciate ca justificate

 aplicabil la toate situațiile de expunere 

 aplicabil în proiectare și operațional

 specific circumstanțelor predominante

 impunerea de restricție asupra mărimii dozei individuale sau riscului
 constrângere pe doză și nivel de referință

 nu este minimizarea dozei

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
caracteristici
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 Trebuie să ia în considerare atât dezvoltările tehnice cât și socio-
economice

 Necesită atât raționamente cantitative cât și calitative
 Trebuie să fie sistematic și astfel structurat încât să țină cont de toate 

aspectele relevante
 Solicită angajarea la toate nivelurile organizației interesate și proceduri și 

mijloace corespunzătoare
 Implică compararea unui număr de opțiuni de protecție aplicabile care 

reduc dozele
 Măsurile de reducere a dozelor pot fi aplicate sursei, spațiului dintre sursă 

și expus sau celor expuși
 Încorporează o gamă largă de metode și instrumente cantitative și 

calitative: măsurători, modele, tabele de control, softuri, analize 
ocupaționale, sisteme de dozimetrie operațională, țintele de performanță 
radiologică, documentații, baze de date, instrumente ajutătoare în luarea 
deciziilor 

 Abordarea graduală – funcție de nivelul expunerii și complexitatea 
implicată

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
caracteristici
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 Trebuie să fie revizuit la intervale de timp determinate pentru a lua în 
considerare: experiența acumulată,  analizarea tendinței dozei (sau alte 
date), rezultatele auditurilor interne, rapoarte de incidente, inspecții, lecții 
însușite

 Deciziile privind protecția radiologică trebuie să țină cont de : posibilitatea 
tehnică de realizare, cost, factorii sociali, impact potențial negativ, 
eficacitatea pe termen lung, îngrijorarea lucrătorilor și publicului, 
importanța relativă a deciziei 

 Implementarea impune existența unei culturi de securitate efective
 Transparența procesului – toate datele, parametrii, ipotezele de calcul și 

valorile care intră în proces trebuie clar definite și prezentate
 Implicarea celor interesați (stakeholders) – lucrători expuși, persoane din 

public, sindicate, asociații profesionale sau civice, experți, laboratoare de 
dozimetrie, organizații de service, reprezentanți ai societății, etc.

 Responsabilitatea pentru decizia finală  cu privire la cât sunt de 
corespunzătoare soluțiile de protecție este a managementului operațional 
și/sau a autorității competente

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
caracteristici
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 Încadrarea procesului – evaluarea situației de expunere incluzând 
expunerile potențiale

 Selectarea unei valori adecvate pentru constrângerea pe doză sau nivelul 
de referință

 Identificarea opțiunilor de protecție posibile care să mențină expunerea 
atât de mică cât este rezonabil de obținut

 Selectarea celei mai bune opțiuni în circumstanțele predominante

 Aplicarea opțiunii selectate printr-un program efectiv de optimizare

 Revizuirea în mod regulat a situației de expunere pentru a detecta 
eventualele modificări ale circumstanțelor inițiale care necesită acțiuni 
corective de protecție

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
     etape de realizare



10

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
     etape de realizare

Evaluarea situațiilor de expunere

Identificarea factorilor de 
reducere a dozei

Analiza opțiunilor de reducere a 
dozei

Opțiunile recomandate pentru 
protecție

Decizia pentru un plan ALARA și 
implementare

Evaluare și feedback
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o Încadrarea procesului  – are ca obiectiv identificarea sistematică și clară a 
atributelor relevante necesare selectării opțiunii optime de protecție

 Abordarea recomandată – este să se răspundă la întrebările:
 Când 

 Unde 
 Cum 

 De către cine
sunt primite expunerile.

 Implicarea factorilor interesați

PROCESUL DE OPTIMIZARE   
    
   încadrarea procesului
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LISTA CU ATRIBUTELE REPREZENTATIVE

Caracteristicile persoanelor expuse

Caracteristicile expunerii

Considerațiuni și valori sociale

 Considerațiuni de mediu

 Riscuri care nu se datorează radiației 

 Considerațiuni tehnice și economice privind opțiunile de protecție

 Aspecte politice

 Constrângeri de reglementare

PROCESUL DE OPTIMIZARE  
    
   încadrarea procesului
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 DEFINIREA PROBLEMEI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică

o RECUNOAȘTEREA TIPULUI DE PROBLEMĂ

 Stabilim nivelul efortului și resurselor necesar pentru rezolvare

• Simplă – rezolvată intuitiv – complexă – necesare calcule

• Poate fi rezolvată la nivelul tehnicienilor sau necesită implicarea 
managementului sau chiar a guvernului – decizie la nivel înalt

• Are impact major asupra publicului, expușilor, economiei sau 
productivității

• Nivelul de incertitudine al factorilor considerați

• Nivelul de analiză necesar pentru rapoartele doză potențială 
cost
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ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică

o SPECIFICAREA OBIECTIVULUI STUDIULUI

• Definit clar și fără ambiguități

• Consemnat în scris

o DEFINIREA DOMENIULUI DE APLICARE ȘI LIMITELE STUDIULUI

• Se consemnează în scris atât aspectele relevante ale studiului 
cât și cele omise deliberat

o CONSULTARE

• Cu experți în protecția radiologică

• Cu cei care iau deciziile
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 IDENTIFICAREA OPȚIUNILOR DE PROTECȚIE ȘI A FACTORILOR
IMPORTANȚI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică
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ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    
o IDENTIFICAREA FACTORILOR RELEVANȚI

• SE ELIMINĂ FACTORII CARE NU SUNT ATRIBUTE

• SUNT INCLUȘI FACTORII CARE DOMINĂ PROCESUL DE LUARE A 
DECIZIEI:

 Costurile financiare

 Dozele colective

 Nivelurile maxime pentru dozele individuale

• SUNT EXCLUȘI FACTORII CARE:

 Nu se pot cuantifica ușor

 Sunt exclusiv în responsabilitatea celui care ia decizia

 Nu sunt independenți unul față de celălalt

o VERIFICAREA FINALĂ
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 CUANTIFICAREA FACTORILOR – COSTURILE PROTECȚIEI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică

• Costuri de capital

• Costuri de operare determinate pe bază anuală

• Costuri generate de dezafectare

• Estimarea costurilor
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 CUANTIFICAREA FACTORILOR – DOZELE DE RADIAȚIE ȘI DETRIMENTUL 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică

o EVALUAREA DOZELOR INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE

• Modelarea predictivă a situației

• Date din experiențe anterioare
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 CUANTIFICAREA FACTORILOR – DOZELE DE RADIAȚIE ȘI DETRIMENTUL 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o NECESITATEA STABILIRII UNEI VALORI PENTRU DETRIMENT

• Atribuirea unei valori sau unei ponderi detrimentului de sănătate

• Costul atribuit unității de doză colectivă – omsievert (omSv)

• Valoarea de referință stabilită de autoritate
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 CUANTIFICAREA FACTORILOR – DOZELE DE RADIAȚIE ȘI DETRIMENTUL 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o CALCULAREA COSTULUI DETRIMENTULUI
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ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

• Distribuția dozelor individuale introduce un factor de multiplicare

 Aversiunea individuală față de risc

 Apropierea de limita legală

• Distribuția în timp a beneficiilor

 Cât cheltuim din resursele actuale pentru reducerea detrimentelor 
viitoare calculate
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 Variație funcție de tipul de expunere – ocupațională sau a publicului
 Variație funcție de vârstă, sex sau condiții speciale

 Variație funcție de tipul de expunere – de rutină sau accident

 ADĂUGAREA  ALTOR FACTORI RELEVANȚI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o CUANTIFICAREA CU AJUTORUL TERMENULUI ICRP β

• Se definește o funcție de cost care produce valori ale lui β pentru variațiile în 
valoarea factorului relevant

 Exemplu pentru doze apropiate de limita legală

Procentul din doza anuală 
limită

Valoarea lui β
UM/omSv

Până la 30% zero

30% - 60% 40000

60% - 100% 80000
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 ADĂUGAREA  ALTOR FACTORI RELEVANȚI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o CUANTIFICAREA CU AJUTORUL FACTORILOR DE PONDERARE 
ȘI UTILITĂȚII

• Performanța fiecărei opțiuni cu privire la factor trebuie să fie 
cuantificată

 Utilități – sunt o simplă marcare a cât de bine o opțiune prezintă 
funcțiunea unui factor particular
 Valorile sunt stabilite prin raționamente subiective 

• Importanța relativă a fiecărui factor trebuie să fie descrisă matematic

 Factorii de ponderare – dau importanța relativă a factorilor

 Raportul de schimb – când factorii relevanți pot fi exprimați în 
unități comune

 Direct 

• Valoarea finală – utilitatea înmulțită cu factorul de ponderare
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 ADĂUGAREA  ALTOR FACTORI RELEVANȚI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o RISCURILE DE ALTĂ NATURĂ DECÂT RADIOLOGICĂ

o DETRIMENTUL DE ALTĂ NATURĂ DECÂT PENTRU SĂNĂTATE

o RISCUL PROBABIL

 FACTORII SOCIALI

• Integrarea factorilor etici și sociali

 Natura populației expuse

 Percepția riscurilor sociale
 Aversiunea la risc

 Evenimente probabilistice

 Efectele asupra calității vieții
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 TEHNICI DE AJUTOR PENTRU LUAREA DECIZIEI

 Compară performanțele diferitelor opțiuni pentru a stabili opțiunea optimă

 Pentru decizii simple poate fi suficientă comparația bazată pe raționamentul unui 
expert

 Când selecția trebuie explicată sau justificată este necesară utilizarea tehnicilor 
cantitative de ajutor pentru luarea deciziei

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
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 TEHNICI DE AJUTOR PENTRU LUAREA DECIZIEI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
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Analiza cost beneficiu
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 TEHNICI DE AJUTOR PENTRU LUAREA DECIZIEI

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
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 ANALIZA DE SENSIBILITATE

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o SENSIBILITATEA LA VALORILE PARAMETRILOR

• Valori ale parametrilor bazate pe observarea directă, măsurare și 
evaluare

• Valori ale parametrilor bazate pe presupuneri sau judecăți de valoare 
reflectând imposibilitatea sau absența unei măsurări directe

• Valori ale parametrilor combinație între cele două – ex. modelarea 
dozelor individuale

• Se schimbă valoarea parametrului pe domeniul de incertitudine identificat 
în prealabil și se recalculează soluția problemei

 Testează importanța relativă a diferitelor surse de incertitudini introduse 
în procedură precum și valoarea raționamentelor
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 ANALIZA DE SENSIBILITATE

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o SENSIBILITATEA LA SELECTAREA FACTORILOR SUPUȘI ANALIZEI

• Se studiază impactul asupra selecției opțiunii a unora dintre factorii 
eliminați din lista de factori relevanți

o SENSIBILITATEA LA SELECTAREA OPȚIUNILOR SUPUSE ANALIZEI

• Se reconsideră opțiuni care au fost inițial identificate dar au fost 
eliminate ca nerealizabile

o PESIMISM versus REALISM

• Nu este posibil să se afirme că o valoare particulară a 
parametrului este pesimistă sau nu

• Studiile de optimizare ar trebui să se bazeze pe valori realiste
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 INSTRUMENTELE ALARA

ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

Procedura ALARA aplicată în practică

o OPTIMIZAREA ÎN TIMPUL OPERĂRII

 Stabilește printr-o abordare structurată cum se încadrează procedura ALARA în 
sistemul de protecție radiologică

• Revizuirea ALARA (auditare ALARA sau evaluare ALARA) 

 Unele din datele inițiale ale optimizării originare sau unele din datele de proiectare 
s-au modificat

 Procedurile nu au fost optimizate inițial

 Procedurile se dezvoltă în cursul exploatării și deci se modifică față de 
situația inițială

 Este cerută de managementul operației, cerințele de reglementare 
sau de rezultatul evaluării instalației
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ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o OPTIMIZAREA ÎN TIMPUL OPERĂRII

• Revizuirea ALARA (auditare ALARA sau evaluare ALARA) 

 Are funcția de reducere a dozei dar și de a devoala existența unor măsuri de 
protecție care nu sunt eficiente și care ar trebui eliminate

 Trebuie să se bazeze fie pe liste sistematice de probleme fie pe analiza cu 
arbori de analiză

 Procesul identifică acea arie de probleme de care trebuie să ne ocupăm

 Trebuie să fie adaptată la utilizarea specifică a radiației

 Poate fi aplicată întregului sistem de protecție radiologică sau 
unei operațiuni specifice
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ORGANIZAREA PROCESULUI DE OPTIMIZARE  
    

o OPTIMIZAREA ÎN TIMPUL OPERĂRII

• Planificarea ALARA de predicție

 Este elementul principal de structurare a dezvoltării și supravegherii protecției 
radiologice pe durata unei operații

PLANIFICARE
Planul ALARA de 

predicție

PREGĂTIRE
Verificare 

Antrenamente 

PERFORMANȚA
Evoluția dozelor

Acțiunile corective

COMENTARIU
Comparare cu 
planul ALARA

Baza de date din 
experiențe 
anterioare
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