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VsebinaVsebina

� izpostavljenih delavcev

� pacientov

� sklep

�� ukrepiukrepivarovanjavarovanja
zdravjazdravjapredpredšškodljivimikodljivimi
vplivivplivi ionizirajoionizirajoččihih sevanjsevanj

� ionizirajoča sevanja



Ionizirajoče sevanjeje prenos energije v obliki 
delcev ali elektromagnetnih valov valovne dolžine  
100 nm ali manj oziroma frekvence 3x1015 Hz ali več, 
ki lahko neposredno ali posredno povzroči tvorbo ionov.
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ZaznavanjeZaznavanjein in merjenjemerjenjesevanjasevanja
Merilniki
zaznavajo 
spremembe, ki 
nastanejo ob 
prehodu sevanja 
skozi snov.

Učinki sevanja so sorazmerni 
energiji, ki jo sevanje preda snovi.

Človeška čutila 
neposredno ne zaznavajo 
izpostavljenosti 
ionizirajočim sevanjem.
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Enota SI za absorbirano dozo je 
joule na kilogram (J/kg), 
imenovana gray(Gy)

KoliKoli ččineine in in enoteenote

Absorbirana doza (D)je definirana kot 
absorbirana energija, ki jo ionizirajoče 
sevanje preda snovi v nekem prostorninskem 
elementuin je dm masa snovi tega 
prostorninskega elementa (dV). 



Ekvivalenta dozaje produkt absorbirane doze  z 
ustreznim utežnim faktorjem vrste sevanja

H T, R  = wR DT, R 

DT, R je absorbirana doza zaradi sevanja vrste R,    

povprečena po tkivu ali organu T

wR je utežni  faktor sevanja vrste R

H T  = Σ wR DT, RR

Enota SI za ekvivalentno dozo je joule na kilogram(J/kg),
imenovana sievert(Sv)



Efektivna dozaje seštevek produktov tkivnih 
ekvivalentnih doz in ustreznih tkivnih utežnih 
faktorjev

E = Σ wT HT

HT je ekvivalentna doza v tkivu ali organu T 
wT je tkivni utežni  faktor za tkivo ali organ T

E = Σ wT  Σ wR DT, R

T

T R

Enota SI za efektivno dozo je joule na kilogram(J/kg), 
imenovana sievert(Sv)



efektivna doza

absorbirana doza

ekvivalentna doza

utežni faktor vrste sevanja
fotoni, elektroni 1
protoni 5
nevtroni 5-20
α, težka jedra 20

tkivni utežni faktor
spolne žleze, jajčniki 0.20
kostni mozeg, debeločrevo,
pljuča, želodec 0.12
mehur, dojke, jetra, požiralnik, 
ščitnica 0.05
kostna povrhnjica, koža 0.01
ostalo 0.05
skupaj 1.00

wR

wT
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porazdelitev 
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ionizirajočim 

sevanjem  

2.6 mSv2.6 mSv

zunanje    0.9 mSv
notranje   0.4 mSv
radon       1.3 mSv
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nimajo praga: 
pojavijo se lahko že pri nizkih dozah

UUččinki ionizirajoinki ionizirajoččih sevanjih sevanj

stopnja škode ni odvisna od  ravni izpostavljenosti

verjetnost za 
škodo je 
sorazmerna z 
izpostavljenostjo

stohastični učinki
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imajo prag:  sledijo šele od neke mejne doze naprej

deterministični učinki
vzročno nujne posledice sevanja, ki se pojavijo, kadar je 
prizadet zadosten odstotek celic kakega tkiva ali organa

stopnja poškodb 
je sorazmerna z 
izpostavljenostjo 
nad pragom 

pragprag



upraviupraviččenostenost

optimizacijaoptimizacija

mejne dozemejne doze

VarstvoVarstvoizpostavljenihizpostavljenihdelavcevdelavcev

20 mSv

ALARAALARA
tako nizko kot je moč

razumno doseči

šškodakodakoristkorist



� Zaradi ocenjevanja upravičenosti in             
optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji ter 
upoštevanja predpisanih mejnih doz se za 
izpostavljene delavce vodijo zbirke podatkov o 
osebnih dozah, ki vsebujejo: osebne podatke, 
poklic, delovno mesto in vir sevanja, ocenjeno 
mesečno ter kumulativno dozo.

ZbirkeZbirke podatkovpodatkovo o osebnihosebnih
dozahdozahizpostavljenihizpostavljenihdelavcevdelavcev
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PovprePovpreččnene letneletneefektivneefektivnedoze doze delavcevdelavcev
v Sloveniji v Sloveniji gledegledenanadejavnostdejavnost



posegi osebje

oprema

VarstvoVarstvopacientovpacientov



� Radiološki poseg se lahko izvede samo z 
uporabo opreme, ki ustreza kriterijem 
sprejemljivosti za izbrano vrsto posegov, le-
ta se zagotavlja z izvajanjem strokovnega 
nadzora, ki obsega: 
� preskus sprejemljivosti pred začetkom uporabe 

v klinične namene,
� redne preskuse sprejemljivosti                         v 

predpisanih rokih
� in preskuse sprejemljivosti po                             

vseh večjih posegih na radiološki                   
opremi. 

OPREMAOPREMA
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Rentgenski diagnostiRentgenski diagnostiččni in terapevtski aparatini in terapevtski aparati

349(46%)/7.216(52%)/5.90/0270(72%)/7.6  63(18%)/  6.0 zasebnizasebni
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Povprečna starost aparatov v Sloveniji je 8.7 let



Vir: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.
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� Izvajalec radiološkega posega izvede poseg v 
skladu z dobro radiološko prakso, ob uporabi 
ustreznih sredstev za zaščito bolnika in ustrezni 
pripravi bolnika na poseg.

OSEBJEOSEBJE

� Radiološki poseg lahko izvede 
samo oseba z ustreznim 
teoretičnim in praktičnim 
znanjem za izvajanje radioloških 
posegov in s področja varstva 
pred sevanji. 



� Radiološke posege se lahko                              
opravlja na podlagi odobrenega                      
programa radioloških posegov, ki vsebuje
� kriterije za napotitve na poseg z oceno doz za vse 

standardne diagnostične radiološke posege (EC-
RP-118),

� seznam virov ionizirajočega sevanja,
� način vodenja in shranjevanja podatkov o 

izvedenih radioloških posegih,
� program zagotavljanja  in preverjanja kakovosti
� poimenski seznam zdravnikov, radioloških 

inženirjev  in izvedencev medicinske fizike.

POSEGIPOSEGI
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3.20.7ostalo

6.40.6interventna radiologija

10.00.8angiografija

39.73.3računalniška tomografija

40.794.6klasična diagnostična radiologija

delež pripadajoče 
efektivne doze (%)

delež v številu 
preiskav (%)

4.42.9trebuh

6.15.6hrbtenica

3.42.2medenica

13.40.9debelo črevo

9.49.9ostalo

2.44.2dojke

0.920.0plju ča

0.117.1okončine

0.631.5zobje

delež pripadajoče 
efektivne doze(%)

delež v številu 
preiskav (%)

0.45Finska

0.68Švedska

0.50ZDA

0.33VB

0.80Norveška

0.80Avstralija

0.95Kanada

1.00Francija

(mSv)doza zaradi 
preiskav



KliniKlini ččnanadozimetrijadozimetrija

meritev vstopne 
kožne doze

meritev produkta 
doze in površine 
slikovnega polja



Porazdelitev ocenjenih kliniPorazdelitev ocenjenih kliniččnih doznih doz

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1314 1516 1718 1920
radiološki oddelki

e
fe

kt
iv

n
a
 d

o
za

 

DRRDRR
Diagnostične referenčne 
ravni so doze pri standardnih 
radiodiagnostičnih posegih, za 
katere je   pričakovati, da niso 
presežene ob uporabi običajnih 
vrst radiološke opreme.
.

Diagnostične dosegljive ravni                               
so dodatno kvantitativno 
vodilo optimizacije v primerih,
ko referenčne ravni niso 
presežene.



5.0kolki AP

6.04.010.010.010.0medenica AP

30.026.040.040.0ledveno-trtični prehod LAT

20.014.030.030.030.0ledvena hrbtenica LAT

8.06.010.010.010.0ledvena hrbtenica AP

10.010.012.020.0prsna hrbtenica LAT

8.03.57.07.0prsna hrbtenica AP

0.3plju ča AP

1.21.01.51.51.5plju ča LAT

0.40.20.30.30.4plju ča PA

1.9vratna hrbtenica LAT

1.8vratna hrbtenica AP

2.01.63.03.0glava LAT

2.53.05.05.05.0glava AP/PA
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DiagnostiDiagnostiččne referenne referenččne ravnine ravni
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� Za ocenjevanje upravičenosti in                     
optimizacije radioloških posegov                             
je načrtovano vodenje zbirke podatkov                                
o osebnih dozah zaradi radioloških               
posegov, ki bi vsebovala naslednje                         
podatke: ime in priimek, datum posega, 
vrsta posega oziroma podatke o izvedbi 
posega, ki so osnova za izračun prejete doze.

Vsak preiskovanec ima pravico pridobiti od 
izvajalca radioloških posegov podatke o dozah, ki 
jih je prejel med izvajanjem radioloških posegov.

ZbirkeZbirke podatkovpodatkovo o dozahdozahzaradizaradi
radioloradiološškihkih posegovposegov



Sklepna miselSklepna misel


