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New Slovak legislation in an area of radiation protection is covering basics for surveillance
and an evaluation of occupational doses, a general guidance for a workplace monitoring - law
No. 355/2007 Coll., governmental decree No. 345/2006 Coll. adapting directive
96/29/EURATOM and ordinance No. 545/2007 Coll. For users is necessary more detailed
regulation and guidance with objective to ensure unified procedures for monitoring and
evaluation of measured occupational doses.
The draft of reference levels for occupational monitoring will be presented as useful example
for most of workplaces with sources of ionizing radiation.
The new ordinance No. 545/2007 Coll. is adopting new requirements for using of two
personal dosimeters mainly in interventional radiology and for using extremity dosimeters.

1. ÚVOD

Nová legislatíva v oblasti radiačnej ochrany - zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a najmä nariadenie vlády č. 345/2006 Z. z., ktorým bola prevzatá
smernica 96/29/EURATOM a vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany, obsahuje základy pre
sledovanie a hodnotenie dávky pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a všeobecne
použiteľné postupy pri monitorovaní na pracoviskách pri vonkajšom ožiarení. Pre odborných
zástupcov, zamestnancov riadiacich práce, poskytovateľov služieb osobnej dozimetrie a pre
výkon štátneho zdravotného dozoru na pracoviskách je potrebné usmernenie a podrobnejšie
návody s cieľom zaistiť jednotné postupy pri vykonávaní a hodnotení ožiarenia pracovníkov a
kontrolu ožiarenia na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v súlade s platnou
legislatívou v oblasti radiačnej ochrany.

1.1. Definície veličín a pojmov (Operačné veličiny)

Základné definície pojmov sa nachádzajú najmä v § 2 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z., prílohe
č. 1 a 5 k NV č. 345/2006 Z. z. a vo vyhláške MZ SR č. 545/2007 Z. z.
Pre stanovenie dávky z ožiarenia a orgánových/tkanivových dávok sa pre vonkajšie ožiarenie
používajú nasledovné operačné veličiny (uvedené sú z dôvodu prehľadnosti, pozri aj prílohu
č. 5 k NV č. 345/2006 Z. z.):

• osobný dávkový ekvivalent Hp(d) - dávkový ekvivalent v mäkkých tkanivách v hĺbke
d pod stanoveným bodom tela, jeho jednotkou je Sievert,

- hĺbkový osobný dávkový ekvivalent Hp(10) v hĺbke 10 mm pre prenikavé
žiarenie, zodpovedá ekvivalentnej dávke v každom orgáne s výnimkou kože

- povrchový osobný dávkový ekvivalent Hp(0,07) v hĺbke 0,07 mm pre slabo
prenikavé žiarenie pre ekvivalentnú dávku v koži,

- osobný dávkový ekvivalent v očnej šošovke Hp(3) v hĺbke 3 mm pre
ekvivalentnú dávku v očnej šošovke zodpovedá

• pri monitorovaní prostredia sa používa
- priestorový dávkový ekvivalent H*(d),
- smerový dávkový ekvivalent H'(d,íl),

pričom d je hĺbka v mm pod povrchom ICRU sféry a Q. je uhol dopadu.
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Pre vnútorné ožiarenie sa operačné veličiny stanovujú na základe štandardných modelov
príjmu a vylučovania a konverzných faktorov podľa NV č. 345/2006 Z. z.

1.2 Návrh referenčných úrovní (záznamová, vyšetrovacia a zásahová úroveň)

V monitorovacích plánoch pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je potrebné určiť
referenčné úrovne. Rovnako sú referenčné úrovne potrebné pre dozimetrické služby, ktoré
v prípade prekročenia určitých úrovní majú stanovené časové obdobie pre informovanie
„zákazníka" a orgánu dozoru. Celý systém musí byť kozistentný - referenčné úrovne
dozimetrických služieb a pracovísk musia byť zladené. V nasledovnej tabuľke je návrh
referenčných úrovní pre monitorovanie osobných dávok.

Celotelovo
Končatiny
Koža
Očná šošovka

1/10 ročného limitu
(~ odvodený
mesačný limit)
2(5)
50
50
15

Pre monitorovací interval je
záznamová
úroveň [mSv]

é

vyšetrovacia
úroveň [mSv]
2
15
15
4,5

Zásahová úroveň za:
mesiac/rok/5 rokov

[mSv]
2 (5)/20(50)/100
50/500/2500
50/500/2500
15/150/750

Prac. pozn k tab: záznamovú úroveň by bolo možno lepšie neuvádzať, zaznamenáva a eviduje sa od MDA
(citlivosti dozimetrov), zásahová úroveň je na úrovni limitov, desatina ročného limituje približne mesačný limit,
vyšetrovacia a zásahová pre celotelové ožiarenie je rovnaká hodnota.

Stanovenie odporúčaných referenčných úrovní vychádza z limitov ožiarenia podľa NV č.
345/2006 Z. z. a definícií referenčných úrovní v § 21 vyhlášky MZ SR č. 545/2007 Z. z.
Pre osobné monitorovanie pracovníkov kategórie A je v § 25 vyhlášky č. 545/2007 Z. z.
stanovený monitorovací interval v dĺžke jedného mesiaca. Pre stanovenie referenčných úrovní
je užitočné/praktické vychádzať teda z 1/10 ročného limitu ožiarenia (približne 1 mesiac).

2. STANOVENIE DÁVKY

Stanovenie efektívnej dávky pri vonkajšom ožiarení prenikavým žiarením vychádza
z nasledovných postupov a zásad.

2.1 Výber postupu monitorovania

Pri vonkajšom ožiarení sa monitorovanie a stanovenie osobných dávok vykonáva nasledovne:
1. meranie osobnej dávky alebo, meranie veličín a získanie údajov používaných pri

monitorovaní prostredia (merania priestorového a smerového dávkového ekvivalentu
H*(d) a H'(d,£2) alebo zistenia vlastností zdroja žiarenia alebo poľa žiarenia) a

2. hodnotenie a posúdenie získaných výsledkov
- zjednodušeným postupom (napr. daním do rovnosti) alebo
- podrobným výpočtom zohľadňujúc podmienky ožiarenia, najmä v prípade

podozrenia na prekročenie referenčných úrovní alebo pri meraní „za
nepredpísaných podmienok".

Základným spôsobom monitorovania je meranie osobnej dávky vhodnými osobnými
dozimetrami na reprezentatívnom mieste tela, pričom sa berú do úvahy vlastnosti
ionizujúceho žiarenia (druh žiarenia, rozsah energií, ...) a polí žiarenia na pracoviskách
(smerovosť, homogenita, ...). Meranie priestorového a smerového dávkového ekvivalentu
prichádza do úvahy spravidla ako doplnok k meraniu pomocou osobných dozimetrov hlavne
v zmiešaných J3/y, n/y a vo fotónových poliach s energiami nad 3 MeV.
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Stanovenie podmienok ožiarenia musí zahŕňať všetky relevantné parametre včítane ich
časového priebehu. Stanovenie podmienok ožiarenia sa vykonáva pre každú osobu zvlášť,
pokiaľ nevykonávajú činnosti s podobnými podmienkami ožiarenia. K relevantným
parametrom patrí

- druh žiarenia a jeho energia, energetický rozsah,
- intenzita, aktivita, výťažnosť zdroja, dávkový príkon v definovaných vzdialenostiach,

tieto k referenčnému dátumu, výťažnosť rtg žiariča, tienenie,
- geometria ožiarenia a doba ožiarenia,
- priestorový a smerový dávkový ekvivalent H*(d) a H'(d,íT), prípadne fluencia žiarenia

na prístupných miestach KP,
- doba pobytu osôb, ktoré majú byť sledované, na rôznych miestach pobytu.

2.2. Osobné dávky pod úrovňou limitu ožiarenia

Ak je nameraná/zistená dávka správne fungujúcim osobným dozimetrom, ktorý bol nosený na
reprezentatívnom mieste tela a hodnota dávky je dostatočne pod úrovňou limitu, nameraná
hodnota Hp(10) sa pokladá za efektívnu dávku E podľa nasledovného postupu:

- za ekvivalentnú dávku vo všetkých orgánoch a tkanivách okrem kože sa v prípade
vonkajšieho ožiarenia považuje hodnota hĺbkového osobného dávkového ekvivalentu
Hp(10), prípadne (priemeru) priestorového dávkového ekvivalentu H*(10),

- za ekvivalentnú dávku v koži sa pre vonkajšie ožiarenie považuje hodnota
povrchového osobného dávkového ekvivalentu Hp(0,07), prípadne smerového
dávkového ekvivalentu H'(0,07).

Pozn.: V prípade údaja z TLD dozimetra, kde jeden čip udáva prenikavý a drahý povrchový dávkový ekvivalent
je potrebné opatrne pristupovať k relevantnosti údaja povrchového dávkového ekvivalentu a zvážiť jeho
„reprezentatívnosť" - zvážiť charakter polí žiarenia, hlavne zastúpenie fotónov nízkych energií a homogenitu
poľa. Spravidla polia žiarenia nie sú natoľko homogénne, aby tento údaj poskytoval reprezentatívnu hodnotu pre
ožiarenie kože.

2.3. Osobné dávky v blízkosti a nad úrovňou limitu ožiarenia

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stanovenie efektívnej dávky alebo orgánových a
tkanivových dávok ožiarených osôb aj pomocou výpočtových metód a korekčných faktorov
podľa najnovších poznatkov vedy a techniky.
Pre dávku, ktorá sa blíži k hodnote limitu/zásahovej úrovne, alebo ju prekročila, dávku
nameranú v silne nehomogénnych poliach, dávku nameranú nie na reprezentatívnom mieste
tela (napr. aj pre dozimeter nosený na ochrannej zástere) je potrebné zohľadniť podmienky
ožiarenia a použiť modifikačné/korekčné faktory na prevod nameranej osobnej dávky na E.
Ak aj po použití modifikačných faktorov dávka prekračuje limit ožiarenia, je potrebné zistiť
ďalšie špecifické okolnosti ožiarenia a údaje o ožiarenej osobe pre výpočet orgánových
a tkanivových dávkach.

3. ĎALŠIE ZÁSADY PRI POUŽÍVANÍ OSOBNÝCH DOZIMETROV

Z uvedených zásad vychádzajú ustanovenia vyhlášky č. 545/2007 Z. z. - predpísané
podmienky:

- Osobný dozimeter sa musí umiestniť a používať na reprezentatívnom mieste povrchu
tela, spravidla na prednej ľavej strane trupu.

- Pri používaní ochrannej tieniacej zástery sa osobný dozimeter umiestňuje pod ňou,
odporúča sa nosiť ďalší dozimeter na ochrannej tieniacej zástere.

- V prípade, ak je na základe kvalifikovaného odhadu alebo vykonaného monitorovania
predpoklad, že údaj osobného dozimetra nad ochrannou tieniacou zásterou môže byť
väčší ako 20 mSv za rok, alebo ak sa počas monitorovania zistí, že je väčší ako 20 mSv
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za rok, musia sa použiť dva osobné dozimetre, pričom jeden sa umiestni pod ochrannou
tieniacou zásterou v oblasti brucha a druhý na ochrannej tieniacej zástere v oblasti
krku.

- Druhý dozimeter sa používa výlučne pri použití ochrannej tieniacej zástery, musí byť
osobitne označený.

Údaj osobného dozimetra noseného pod ochrannou tieniacou zásterou (zároveň používaný aj
pri činnostiach bez zástery) v prípade dvojpozičného TLD dozimetra slúži na výpočet dávky
z prenikavého žiarenia. Údaj dozimetra noseného na zástere slúži na korekciu dávky
z prenikavého žiarenia a pre odhad dávky na očnú šošovku.
Pre odhad dávky na očnú šošovku sa použije údaj Hp(0,07), ktorý sa spravidla dá považovať
ako dostatočne spoľahlivý.

Hp(3) ~ Hp(0,07), resp. Hnad(0,07)

Predná ľavá strana trupu spravidla nie je reprezentatívne miesto pre ožiarenie mäkkým a beta
žiarením a stanovenie Hp(0,07). Pre stanovenie ekvivalentnej dávky v koži sa totiž berie do
úvahy priemer z plochy 1 cm2 v najviac ožiarenej oblasti. Lokálna dávka na kožu sa meria
pomocou dozimetrov na častiach tela, keď sa očakáva najvyššie ožiarenie (hlavne ruky)
pomocou vhodných dozimetrov - prsteňové, zápästné. Pokiaľ sa dozimeter nedá umiestniť na
miesto predpokladaného najvyššieho ožiarenia, musí prevádzkovateľ zabezpečiť výpočet
dávky v príslušnej časti tela (pomocou vhodného korekčného faktora).
Zisťovanie ekvivalentnej dávky v horných končatinách od prstov až po predlaktie a v nohách
od chodidiel až po členky alebo v koži nie je potrebné, ak sa preukáže, že v kalendárnom roku
nebude väčšia ako 50 mSv.

4. ROZSAH ŠETRENIA PRI PREKROČENÍ VYŠETROVACEJ ÚROVNE

Pri prekročení vyšetrovacej úrovne, pokiaľ nie sú prekročené limity ožiarenia, je
prevádzkovateľ povinný vykonať šetrenia, či

- nie je možný chybný údaj dozimetra (napr. v dôsledku zlyhania dozimetra)
alebo či dozimeter bol používaný v súlade s predpísanými podmienkami (napr.
dozimeter bol nosený/umiestnený na tele, nebol zabudnutý v blízkosti zdroja
ionizujúceho žiarenia - vo vyšetrovni, ožarovni a pod.),

- sa neodlišovali okolnosti ožiarenia a miesto nosenia dozimetra od
predpísaných podmienok (ako sú napr. prenikavé žiarenie, homogénne pole
žiarenia, dopad žiarenia z predného polpriestoru, miesto nosenia dozimetra)
a prípadne pri zohľadnení odchýliek od predpísaných podmienok sa dá urobiť
kvalifikovaný odhad, že dávka nieje väčšia ako zistená osobná dávka.

5. ZÁVER

V prípade nosenia ochrannej tieniacej zástery (napr. diagnostická rádiológia) je problém určiť
reprezentatívne miesto pre umiestnenie osobného dozimetra. Dozimeter umiestnený na
zástere výrazne nadhodnocuje efektívnu dávku, korekcie na zásteru závisia od jej tieniaceho
ekvivalentu a od používaného vysokého napätia. Dozimeter umiestnený pod zásterou podľa
niektorých prác efektívnu dávku podhodnocuje.
Predpísané nosenie dvoch dozimetrov - pod aj na zástere - situáciu čiastočne rieši, je však
potrebné použiť vhodný model na interpretáciu nameraných dát a výpočet efektívnej dávky.
Ďalšie podrobnosti budú uvedené v prednáške.
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