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The basic requirements for a representative part of the body for placing a personal dosimeter
are to provide a reliable approximation of an effective dose for almost all practical situations,
independent of type, energy and incident angle of radiation and with prescribed overall
accuracy. For quite a lot of situations it is a problem to find such a place, e. g. using a lead
apron is a situation where it is important to make a correct decision for placing the personal
dosimeter. For the dosimeter on the apron the dose is highly overestimated and the measured
dose under the apron underestimates the estimate of the effective dose.
To solve the problem can help Monte Carlo simulations using a mathematical phantom of a
human body with and without lead apron. Doses in organs and tissues as results of MC
simulations are used to determine a fraction of the effective dose for unshielded parts of the
body (hands, legs, head, etc.) in comparison with simulations without the apron.
The mathematical phantom of the human body was used for the simulation of a patient and a
physician in a geometry, where the physician is at a thigh of the patient and a scattered
radiation is impinging obliquely from the front to the left hand of the body of physician.

Reprezentatívne miesto na povrchu tela pre umiestnenie osobného dozimetra musí spĺňať
základnú požiadavku - dávka nameraná na tomto mieste dobre aproximuje efektívnu dávku
pre všetky druhy žiarenia, široké spektrum energií žiarenia a smery ožiarenia. Je pomerne
veľa situácií, keď'je problém korektne určiť toto miesto.
Používanie ochrannej tieniacej zástery je situácia, keď je problémom určiť reprezentatívne
miesto tela pre umiestnenie osobného dozimetra. Osobný dozimeter umiestnený na zástere
osobnú dávku výrazne nadhodnocuje a pre stanovenie efektívnej dávky je potrebné používať
korekčné faktory. Ich hodnota závisí od viacerých faktorov, najmä tieniaceho ekvivalentu
ochrannej tieniacej zástery a používaného vysokého napätia na rtg prístroji. Situácia sa
výrazne komplikuje v prípade ožiarenia z iných smerov ako spredu, kedy dozimeter
vzhľadom na nie dobrú smerovú závislosť poskytuje skreslené výsledky.
Pre dozimeter umiestnený pod ochrannou tieniacou zásterou sa zanedbáva odlišné ožiarenie
najmä netienených častí tela (hlava, krk, končatiny). Podľa niektorých prác je potrebné
používať aj pre dozimeter pod zásterou korekčný faktor.
Používanie dvoch dozimetrov vyžaduje vhodný model na výpočet efektívnej dávky. Pre
faktory na výpočet efektívnej dávky z údajov dvoch dozimetrov rovnako platí, že sú závislé
od tieniaceho ekvivalentu ochrannej tieniacej zástery a používaného vysokého napätia na rtg
prístroji.
Pre dozimeter umiestnený pod zásterou je v prípade, ak je nosený aj bez zástery, problém
interpretovať namerané údaje.
K riešeniu uvedeného problému je možné prispieť pomocou Monte Carlo výpočtov dávok vo
fantóme ľudského tela. V geometrii matematického fantómu sa doplní tieniaca zástera a pri
výpočte efektívnej dávky je možné zohľadniť zvýšené ožiarenie netienených častí tela.
Simulácie je vhodné uskutočniť pre kombinácie uvedených parametrov
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Tieniaci ekvivalent zástery: 0,25 - 0,35 - 0,5 mm Pb.
Charakter zväzku: pravouhlé pole 50-150 kV, rozptýlené v pacientovi
Uhly - predpokladáme ožiarenie z predného polpriestoru: 0, 45, 90, 135, 180 stupňov
Dozimeter: Hp(10), Hp(0,07) verzus efektívna dávka
Umiestnenie dozimetra: pod zásterou - brucho, hrudník, na zástere - golier

V práci sa zameriavame na určenie veľkosti podielu príspevku netienených častí tela
k efektívnej dávke pre rôzne z kombinácií uvedených parametrov v porovnaní s geometriou
bez ochrannej tieniacej zástery.
Bol použitý matematický fantóm pre pacienta a personál v geometrii pre intervenčné zákroky,
keď je lekár pri stehne pacienta a rozptýlené žiarenie dopadá šikmo spredu na ľavú stranu
jeho tela.

Obr. Geometria použitá pri simuláciách.
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