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Úvod 

  

 Nukleárna medicína je lekársky odbor, ktorý využíva rádionuklidy na 

diagnostiku a liečbu nádorových i funkčných ochorení. Tento odbor sa začal budovať 

v 50-tych rokoch minulého storočia. Na Slovensku postupne vzniklo 13 pracovísk, 

nielen v nemocniciach, ale aj ako samostatné a neštátne zdravotnícke zariadenia. 

V nukleárnej medicíne bola vyvinutá stovka diagnostických metód a rôznych 

rádiofarmák, ktoré pomáhajú špecialistom vo väčšine medicínskych odborov, od 

onkológie cez kardiológiu či endokrinológiu až po neurológiu či psychiatriu, pri zistení 

diagnózy, výbere najvhodnejšej liečby, jej sledovaní a určení prognózy ochorení. 

Používajú sa u pacientov v každom veku, od novorodencov po seniorov a prakticky 

neexistuje orgán či funkcia orgánu, ktorá by sa pomocou metód nukleárnej medicíny 

nedala diagnostikovať. Používané rádiofarmaká sú však otvorené žiariče a teda ochrana 

pred nimi je oproti uzavretým žiaričom o to zložitejšia, že dochádza jednak k priamemu 

vonkajšiemu ožiareniu, ale aj následnému ožiareniu v dôsledku rádioaktívnej 

kontaminácie – vonkajšej i vnútornej. Aby sa mohla zabezpečiť ochrana exponovaných 

osôb lekárskym ožiarením, každé pracovisko s ionizujúcim žiarením je povinné 

vykonávať osobnú dozimetriu svojich zamestnancov. 

  Táto práca sa bližšie venuje radiačnej záťaži pracovníkov na najväčšom 

pracovisku nukleárnej medicíny v SR so širokým spektrom  činností, na Klinike 

nukleárnej medicíny (ďalej KNM) Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave 

(ďalej OÚSA-Ba). Prvá kapitola práce je venovaná rádionuklidom, ktoré sú 

pre nukleárnu medicínu dôležité, ich vlastnostiam a využitiu v diagnostike či terapii. 

V druhej kapitole sú zhrnuté základné princípy radiačnej ochrany pri práci v prostredí 

ionizujúceho žiarenia, ktoré sú definované medzinárodnými inštitúciami a sú tu uvedené 

aj limity lekárskeho ožiarenia platné v SR. Všeobecné zásady monitorovania 

pracovníkov na pracoviskách NM sú bližšie popísané v tretej kapitole spolu 

s monitorovacími metódami osobnej dozimetrie. Začiatok štvrtej kapitoly sa venuje 

konkrétne osobnej dozimetrii na KNM OÚSA-Ba a krátkemu popisu  činností, pri 

ktorých dochádza k ožiareniu pracovníkov. Praktická časť je popísaná v poslednej 

kapitole. Je tu uvedený postup zberu a analýzy dát a grafické vyhodnotenie radiačnej 

záťaže pracovníkov z rôznych pohľadov.         
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1.    Nukleárna medicína  

 

Nukleárna medicína je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou 

a terapiou otvorenými žiaričmi na podklade fyziologických a metabolických dejov na 

funkčno-morfologickej a molekulárnej úrovni. Podstatou diagnostických postupov        

v nukleárnej medicíne je aplikácia rádiofarmák – rôzne rádionuklidy naviazané na 

chemické substancie - ktoré sa podávajú pacientovi   per orálne, intravenózne alebo 

inhaláciou. Rádiofarmaká vstupujú do metabolických dejov a zabudovávajú sa do 

rôznych tkanivových štruktúr, čo nám umožňuje neinvazívne študovať fyziologické deje 

v tele a lokalizovať patologické procesy skôr ako inými zobrazovacími metódami. 

Rádionuklidy, ktoré sa používajú na prípravu rádiofarmák pre diagnostické účely sú 

zväčša gama žiariče, resp. pozitrónové žiariče. Na ich detekciu sa používajú 

gamakamery, PET-kamery a jednoduché detekčné súpravy. Na terapiu sa v nukleárnej 

medicíne používajú hlavne beta žiariče,  pretože v tkanivách majú relatívne krátky 

dosah a takmer celá energia sa tak absorbuje v cieľovom ložisku.   

 

1.1. Rádionuklidy v nukleárnej medicíne, ich stručná charakteristika a využitie  

 

Činnosti vedúce k ožiareniu zdrojmi ionizujúceho žiarenia v nukleárnej 

medicíne tvoria lekárske expozície vykonávané za účelom diagnostiky a terapie 

nádorových a nenádorových (funkčných) ochorení, ďalej kontrolná a kalibračná 

činnosť. Najčastejšie využívané rádionuklidy v diagnostike a terapii sú technécium 
99mTc, kryptón 81mKr, jód 123I a 131I, gálium 67Ga, tálium 201Tl, 111In (gama žiariče); 

 fluór 18F,  uhlík 11C, dusík 13N a kyslík 15O (pozitrónové žiariče), ytrium 90Y, stroncium 
89Sr (beta žiariče). Na kalibráciu prístrojov a samoabsorbčnú korekciu žiarenia 

v látkovom prostredí sa okrem spomínaných používa aj germánium 68Ge, gadolínium 
153Gd, kobalt 57Co a 60Co, amerícium 241Am, bárium 133Ba, cézium 137Cs.  Novinkami sú 

rádium 223Ra a lutécium 172Lu.  

V prílohe č. 1 sú uvedené všetky rádionuklidy používané v nukleárnej medicíne 

a ich diagnostické referenčné úrovne (doporučené hodnoty aplikovanej aktivity) pre 

všetky druhy vyšetrení podľa Nariadenia vlády SR č.340/2006 o ochrane zdravia osôb 

pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.  
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Technécium 99mTc sa získava z generátorov molybdénu 99Mo, z ktorého beta 

premenou vzniká metastabilné technécium s dobou polpremeny 6,03 hodiny, pričom 

dochádza k emisii gama kvánt s energiou 140 keV, ktoré sú snímané gamakamerou.  

Rádiofarmaká značené technéciom sa používajú na široké spektrum, cca na 80% 

z celkového počtu nukleárno-medicínskych  vyšetrení, z toho v asi polovici prípadov je 

to scintigrafia skeletu, ďalej scintigrafia štítnej žľazy, obličiek, pľúc, mozgu, 

gastrointestinálneho traktu (GIT) a mnohých ďalších. Technécium ako najpoužívanejší 

rádionuklid teda najvýraznejšie vplýva na kolektívnu dávku radiačnej záťaže 

pracovníkov.  

Jód 131I je zmiešaný gama (364 keV) a beta (606 keV) žiarič. Jeho beta žiarenie 

je využívané hlavne v terapii rakoviny štítnej žľazy, na liečbu funkčného ochorenia 

štítnej žľazy a liečbu endokrinných nádorov. Kvôli jeho vysokoenergetickej gama 

zložke žiarenia sa jeho využitie v diagnostike obmedzuje na predterapeutickú 

diagnostiku, v ostatných prípadoch sa postupne nahrádza technéciom a jódom 123I.  

 Jód 123I  je gama žiarič s energiou 159 keV. Má široké spektrum využitia, 

napríklad vyšetrenia štítnej žľazy, na lokalizáciu špecifických nádorových 

tkanív, funkčné štúdie nadobličiek a myokardu. Vďaka nižšej energii a kratšej doby 

polpremeny (13 hod) oproti jódu 131I znamená menšiu radiačnú záťaž ako pre pacientov, 

tak i pre pracovníkov.  

 Kryptón 81mKr sa získava z generátora 81Rb v plynnej forme. Je to čistý gama 

žiarič s energiou 190 keV, má veľmi krátku dobu polpremeny – 13 sekúnd, preto sa 

počas výroby aj paralelne spotrebúva. Využíva sa na vyšetrenie respiračného systému, 

pričom sa aplikuje inhaláciou. Personál sa počas vyšetrenia pohybuje v silnom 

radiačnom prostredí, preto je nutné radiačnej ochrane pracovníkov venovať zvýšenú 

pozornosť.  

 Tálium 201Tl je gama žiarič s maximálnou energiou 167 keV a s dvomi 

reprezentatívnymi X-čiarami s energiou 69 keV a 80 keV, ktoré sa využívajú na 

diagnostické účely – scintigrafia srdca, svalov, prištítnych teliesok, zobrazenie nádorov 

štítnej žľazy. Je silne rádiotoxický, smrteľná dávka pre človeka predstavuje 500mg.   

 V pozitrónovej emisnej tomografii je najpoužívanejším rádiofarmakom FDG, tj. 

2-deoxy-2[18F] fluoro-D-glukóza. Je to diagnostický prípravok, ktorý umožňuje 

lokalizovať zhubné nádory a ich metastázy, posúdiť efektivitu terapeutických postupov, 
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 metabolický obrat v mozgu. Je vhodný k zobrazeniu stupňa vychytávania a  

metabolizmu glukózy v tkanivách pre určenie štádiovosti nádorového ochorenia. 

 

 Ytrium 90Y je čistý beta žiarič s maximálnou energiou častíc 2,284 MeV 

a s dosahom maximálne 5,3 mm v tkanivách, kde sa absorbuje 90% energie. Hlavný 

dopad beta častíc je v hĺbke 2,8 mm. Pri interakcii beta žiarenia s látkovým prostredím 

vzniká brzdné žiarenie s energiou aj viac ako 1,5 MeV. Preto je potrebné venovať 

tomuto efektu zvýšenú pozornosť z hľadiska radiačnej ochrany pracovníkov. Ytrium sa 

používa okrem iného na imunoterapiu nádorových ochorení lymfatického systému a pre 

terapiu zápalu kĺbov (synoviortézy). [2,3] 
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2. Základné princípy radiačnej ochrany 

 

Cieľom radiačnej ochrany je zabezpečiť dostatočnú ochranu všetkých 

exponovaných jednotlivcov, ich potomstva, ako aj ľudstva ako celku a pritom súčasne 

umožniť využívanie zdrojov ionizujúceho žiarenia s minimálnymi negatívnymi 

účinkami na populáciu. Súčasná radiačná ochrana sa zameriava nielen na ožiarenie ľudí 

pri práci ale aj na obyvateľov žijúcich v blízkosti zdrojov žiarenia, na ochranu pred 

rádioaktívnymi látkami v stavebných materiáloch alebo v podložiach pobytových 

priestorov, na ochranu pacientov a ich rodinného prostredia pri vyšetrení alebo liečení 

ionizujúcim žiarením a na ochranu pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. 

Radiačná ochrana sa zameriava na ožiarenie z prírodných, ale aj z umelých zdrojov, na 

ožiarenie za bežných prevádzkových podmienok i za mimoriadnej alebo havarijnej 

situácie. [6] 

Požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany vychádzajú z troch základných 

princípov, definovaných medzinárodnými inštitúciami a ustanovených v právnom 

systéme všetkých vyspelých krajín : 

a) odôvodnenosť ožiarenia – každé používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia musí byť 

vopred odôvodnené, pričom riziko z ožiarenia musí byť vyvážené predpokladaným 

prínosom pre jednotlivca alebo pre spoločnosť 

b) optimalizácia ožiarenia – z hľadiska možnej expozície osôb pri činnostiach so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť radiačná ochrana optimalizovaná tak, aby 

veľkosť individuálnych dávok, počet ožiarených osôb a pravdepodobnosť ich 

ožiarenia boli udržiavané na tak nízkej úrovni ako je možné rozumne dosiahnuť, 

pričom sa berú do úvahy technické a ekonomické možnosti a sociálne podmienky 

(princíp ALARA – As Low As Reasonably Achievable) 

c) stanovenie limitov ožiarenia – ožiarenie pracovníkov a obyvateľov pri používaní 

zdrojov ionizujúceho žiarenia nesmie prekročiť limity ožiarenia ustanovené 

v legislatívnych predpisoch o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.  

Pod pojmom limity ožiarenia rozumieme hodnoty efektívnej dávky alebo 

ekvivalentnej dávky, ktoré nesmú byť u jednotlivca v stanovenom časovom období 

prekročené. Neprekročenie limitov ožiarenia u jednotlivcov znižuje pravdepodobnosť 

vzniku negatívnych účinkov ionizujúceho žiarenia.  
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Limity ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ustanovené 

v Slovenskej republike vychádzajú z medzinárodných doporučení a predpisov. Súčasne 

platné limity pre pracovníkov sú dané Nariadením vlády č. 345/2006 Z.z. o základných 

bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 

ionizujúcim žiarením [4]. Podľa paragrafu č.11 sú limity ožiarenia pracovníkov so 

zdrojmi ionizujúceho žiarenia : 

a) efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych 

rokov (tzn. v priemere 20 mSv v kalendárnom roku), pričom efektívna dávka 

v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv, 

b) ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku, 

c) ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa stanovuje ako 

priemerná dávka na ploche 1cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť 

ožiarenej plochy kože, 

d) ekvivalentná dávka v rukách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel 

až po členky 500 mSv v kalendárnom roku. 
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3. Zásady monitorovania pracovníkov na pracoviskách nukleárnej medicíny 

 

Monitorovanie znamená meranie expozície, dávky alebo kontaminácie a  

vykonáva sa na základe monitorovacieho plánu s cieľom zhodnotiť a zabezpečiť 

prijateľnosť činnosti z hľadiska radiačnej ochrany. Monitorovací plán zahŕňa 

monitorovanie pri bežnej prevádzke, pri predvídateľných odchýlkach od bežnej 

prevádzky, pri radiačných nehodách a haváriách. Musí zabezpečiť dodržiavanie limitov 

ožiarenia, umožňovať včasné zistenie odchýlok od bežnej prevádzky a preukazovať, že 

radiačná ochrana na pracovisku je optimalizovaná. Monitorovací plán sa člení na časti 

upravujúce  

a) monitorovanie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

b) monitorovanie okolia pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 

c) monitorovanie osôb 

d) monitorovanie vypúšťania rádioaktívnych látok z pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia do životného prostredia. [4] 

 

3.1. Monitorovacie metódy osobnej dozimetrie v nukleárnej medicíne 

 

Osobné monitorovanie pracovníkov NM sa vykonáva sledovaním, meraním 

a hodnotením individuálneho vonkajšieho a vnútorného ožiarenia osôb osobnými 

dozimetrami.  

Pracovníkov v nukleárnej medicíne je potrebné vybaviť týmito typmi 

dozimetrov: 

 

� celotelový dozimeter – filmový alebo termoluminiscenčný s jednomesačným 

sledovacím obdobím (v SR je autorizovaná osobná dozimetria termolumi-

niscenčnými dozimetrami), 

� prstový dozimeter – termoluminiscenčný s jednomesačným sledovacím obdobím 

� signálny (havarijný) dozimeter s okamžitým vyhodnotením – pre najviac 

exponovaných pracovníkov. 
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Celotelový osobný dozimeter sa umiestňuje na najviac ožiarenom 

mieste, spravidla na prednej ľavej strane hrudníka. Pri používaní ochrannej tieniacej 

zástery sa osobný dozimeter umiestňuje na ňu, pričom nameraný dávkový ekvivalent sa 

zníži o hodnotu zodpovedajúcu zoslabeniu v zástere.  

Prstové termoluminiscenčné dozimetre sa používajú pri prácach, pri ktorých 

dochádza k vyššej radiačnej záťaži rúk. Nosia sa na vnútornej strane prstenníka viac 

exponovanej ruky. Ak je predpoklad, že rozdiel v expozícii rúk je výrazný,  používajú 

sa dva prstové dozimetre.  

Signálne dozimetre sú prideľované pracovníkom vykonávajúcim jednorázovo, 

resp. opakovane prácu v prostredí s výrazne vyšším príkonom dávkového ekvivalentu 

ako sú bežne namerané hodnoty na danom pracovisku. Je to napríklad elúcia výkonných 

Mo-Tc generátorov, aplikácia terapeutických žiaričov, odôvodnený pobyt v blízkosti 

zdrojov vysokých expozícií a pod. Signálne dozimetre sú nastavené na dopredu 

stanovené hodnoty, ktoré sú určené tak aby v celom monitorovacom období sumárne 

nedošlo k prekročeniu stanovených limitov. [1] 

 V tabuľke č.3.1. sú uvádzané záznamové a vyšetrovacie úrovne na hodnotenie 

vonkajšieho ožiarenia pracovníkov v závislosti od druhu dozimetra. Záznamová úroveň 

je stanovená na základe citlivosti detektorov použitých v jednotlivých typov 

dozimetrov. Referenčné hodnoty sú odvodené od ročného limitu príslušnej veličiny.  

 

Tab.č.3.1.:  Záznamové a vyšetrovacie úrovne na hodnotenie vonkajšieho ožiarenia 

pracovníkov [1] 

 

úroveň [mSv] miesto nosenia 

dozimetra 

monitorovacie 

obdobie (mesiac) záznamová vyšetrovacia 

1 0,1 1,25 ľavá strana plášťa vo 

výške hrudníka 3*) 0,2 3,75 

1 0,2 12,5 prstenník viac 

exponovanej ruky 3*) 0,2 37,5 

*) Trojmesačné sledovacie obdobie je prípustné len na malých diagnostických pracoviskách.  
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Odporúča sa, aby dozimetre pridelené pre pracovníkov NM poskytovali tieto 

informácie: 

� energia a druh žiarenia, 

� smerová orientácia ožiarenia (predo-zadné), 

� jednorázovosť alebo frakciovanosť ožiarenia, 

� kontaminácia, 

� prenikavý Hp(10) alebo Hp(0,07) dávkový ekvivalent. 

 

Na pracoviskách nukleárnej medicíny, kde sa používajú otvorené rádioaktívne 

žiariče dochádza okrem vonkajšieho aj k vnútornému ožiareniu pracovníkov. Príjmy 

rádionuklidov a úväzky efektívnej dávky z ich vnútorného ožiarenia sa zisťujú meraním 

aktivity rádionuklidov v tele pracovníka alebo v jeho výlučkoch a prepočítavajú sa na 

príjem pomocou modelov dýchacieho traktu a zažívacieho traktu. 

 

3.2. Hodnotenie vonkajšieho ožiarenia pracovníkov 

 

 Pri vonkajšom ožiarení ekvivalentnej dávke v každom orgáne s výnimkou kože 

zodpovedá hĺbkový osobný dávkový ekvivalent Hp(10). Je rovný súčtu ekvivalentných 

dávok od jednotlivých druhov žiarenia v hĺbke tkaniva 10 milimetrov na najviac 

ožarovanom povrchu trupu alebo hlavy. Slúži na hodnotenie stochastických účinkov 

silne prenikavého žiarenia (gama žiarenie, vysoko energetické röntgenové žiarenie). 

Ekvivalentnej dávke v koži (v bazálnej vrstve) zodpovedá povrchový osobný dávkový 

ekvivalent Hp(0,07). Rovná sa súčtu ekvivalentných dávok od jednotlivých druhov 

žiarenia (beta žiarenie, nízko energetické röntgenové žiarenie) v hĺbke tkaniva 0,07 

milimetra. Ekvivalentnej dávke v očnej šošovke zodpovedá osobný dávkový ekvivalent 

Hp(3) v hĺbke 3 milimetre. [1] 

Ekvivalentná dávka v tkanive alebo orgáne T sa pre žiarenie R vypočíta ako  

TRTRTR
DwH .= , kde DTR je priemerná absorbovaná dávka v tkanive alebo orgáne T zo 

žiarenia R a wR je radiačný váhový faktor (viď tabuľka 3.2.). Súčinom ekvivalentnej 

dávky a tkanivového váhového faktora (viď tabuľka 3.3.) dostaneme efektívnu dávku 

∑=
T

TT
HwE . .  
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Tab. č.3.2.: Radiačné váhové faktory wR [3] 

 

Druh žiarenia wR 

fotóny – všetky energie 1 

elektróny, mióny – všetky energie 1 

neutróny – energia menšia ako 10 keV 5 

neutróny – energia 10 keV – 100 keV 10 

neutróny – energia 100 keV – 2 MeV 20 

neutróny – energia 2 MeV – 20 MeV 10 

neutróny – energia viac ako 20 MeV 5 

protóny – energia viac ako 2 MeV (okrem odrazených) 5 

alfa častice, ťažké jadrá, štiepne fragmenty 20 

 

 

Tab.č.3.3.: Tkanivové váhové faktory wT 

 

Tkanivo, orgán wT Tkanivo, orgán wT 

gonády 0,20 pečeň 0,05 

červená kostná dreň 0,12 pažerák 0,05 

hrubé črevo 0,12 štítna žľaza 0,05 

pľúca 0,12 koža 0,01 

žalúdok 0,12 povrch kostí 0,01 

močový mechúr 0,05 ostatné orgány a tkanivá *) 0,05 

mliečna žľaza 0,05   

*) ostatné orgány a tkanivá sú nadobličky, mozog, vzostupná časť 

hrubého čreva, tenké črevo, obličky, svaly, podžalúdková žľaza, slezina, 

týmus a maternica. 
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4.  Osobná dozimetria na Klinike nukleárnej medicíny OÚSA - Ba 

 

 KNM v súčasnosti vykonáva desiatky druhov vyšetrení a šesť druhov liečby 

otvorenými žiaričmi. Zoznam vyšetrení a liečebných metód je predmetom metodických 

usmernení MZ SR. Konkrétny postup prác pri jednotlivých medicínskych výkonoch je 

predmetom tzv. Štandardných operačných postupov pre výkon jednotlivých 

vyšetrovacích, resp. liečebných modalít NM a je súčasťou dokumentácie o manažmente 

kvality a riadenia prác.  

Pri výkone lekárskej expozície sú pracovníci KNM trvalo vystavení ožiareniu, 

nakoľko dynamickým zdrojom žiarenia sú priamo pacienti s aplikovanými 

rádiofarmakami. Súčasne sú vystavení expozícii aj pri mnohých činnostiach dôležitých 

z hľadiska radiačnej ochrany, ktoré sú nevyhnutné pre výkon lekárskej expozície. Sú to: 

a) príprava rádionuklidov a rádiofarmák k aplikácii – elúcia generátorov, značkovanie 

chemických substancií, delenie označkovaného preparátu pre aplikáciu pacientom 

b) aplikácia rádiofarmák pacientom 

c) kontrola kvality rádiofarmák, kalibrácia a kontrola kvality parametrov meracích 

prístrojov a vyšetrovacích zariadení 

d) radiačná navigácia chirurgických výkonov cielene vykonaných po podaní malého 

množstva rádionuklidu na lokalizáciu zbytkového alebo metastatického nádorového 

tkaniva, sentinelových uzlín a pod. 

e) starostlivosť o pacientov, ktorí majú aplikované otvorené žiariče – výkony pri 

operatívnom vyšetrení pacientov, ktorým boli vykonané diagnostické a liečebné 

výkony nukleárnej medicíny, radiačne navigovanej chirurgie alebo intenzívnej 

medicíny 

f) klinická dozimetria – neoddeliteľná činnosť pri plánovaní terapie ako súčasť 

terapeutického postupu 

g) monitorovanie pacientov – nevyhnutná doplnková činnosť pre zisťovanie zbytkovej 

aktivity v tele, pre prepúšťanie pacientov do domáceho ošetrenia, pre hodnotenie 

ožiarení personálu KNM, iných zdravotníckych zariadení a životného prostredia 

h) monitorovanie pracovníkov a pracovného prostredia – účelový prostriedok pre 

zisťovanie ožiarenia, pre sledovanie osobných dávok pracovníkov a iných osôb 

vyskytujúcich sa v prostredí ionizujúceho žiarenia a pre odhad radiačnej záťaže 
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i) in vitro laboratórne práce – príprava laboratórnej techniky, priestorov, zdravotného 

materiálu a pod., starostlivosť o hygienu pracovných priestorov 

j) servis a údržba, skúšky zariadení  so zabudovanými zdrojmi ionizujúceho žiarenia, 

špecifické skúšky zdrojov 

k) nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ich uvoľňovanie so 

životného prostredia – neeliminovateľným negatívnym sprievodným dejom  

radiačných odborov medicíny je vznik nízko aktívneho inštitucionálneho 

rádioaktívneho odpadu s relatívne krátkou dobou polpremeny kontaminantov 

(rádovo hodiny až dni, povolené max. do 60 dní). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

5. Praktická časť 

  

5.1. Zber údajov osobnej dozimetrie na KNM  OÚSA-Ba 

 

 Na Klinike nukleárnej medicíny OÚSA – Ba sú pracovníci monitorovaní 

autorizovanými osobnými dozimetrami celoštátnej osobnej dozimetrie, konkrétne 

vysoko citlivými termoluminiscenčnými dozimetrami TLD – 100 od firmy Harshaw 

Chemical Co.  Pre sledovanie celotelovej záťaže sa bežne používajú štvorpozičné BG4 

dozimetre (pre vybrané druhy činnosti dvojpozičné BG2). Pozostávajú zo  4, resp. z 2 

rozlične tienených LiF kryštálov, ktoré sú vsadené buď do kompaktnej plastovej kazety 

s filtrami pri celotelových dozimetroch alebo ako jeden kryštál vsadený do puzdra 

v tvare prsteňa pre sledovanie záťaže rúk. Dozimetre sa vyhodnocujú mesačne 

v laboratóriách osobnej dozimetrie Slovenskej legálnej metrológie, pričom 

kombinovaná štandardná neistota hodnôt efektívnej dávky a ekvivalentných dávok je  

menšia ako 30 %. Najnižšia záznamová úroveň (dolná hranica detekovateľnosti danej 

veličiny) u týchto dozimetrov je 0,05 mSv. V nameraných hodnotách sú zahrnuté aj 

dávky z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia, pri hodnotení a interpretácii 

výsledkov sú však odpočítané od nameraných hodnôt.  

Pre určenie celoročnej záťaže personálu boli uvažovaní pracovníci, ktorí tu 

pracovali celý kalendárny rok, počas ktorého boli dozimetricky sledovaní. 

V ojedinelých prípadoch sú chýbajúce údaje za niektorý mesiac nahradené priemernou 

hodnotou mesačných dávok u sledovaného pracovníka v danom kalendárnom roku.  

 

5.2. Hodnotenie výsledkov jednoročného monitorovania ožiarenia pracovníkov 

KNM OÚSA-Ba 

 

 Pred samotným hodnotením radiačnej záťaže pracovníkov Kliniky nukleárnej 

medicíny sa zhromaždili mesačné protokoly z roku 2007 zasielané laboratóriami 

osobnej dozimetrie Slovenskej legálnej metrológie. V nich sú zaznamenané hodnoty 

efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia, hĺbkového a povrchového osobného 

dávkového ekvivalentu a osobného dávkového ekvivalentu pre očnú šošovku, 

povrchového osobného dávkového ekvivalentu pre pravú a ľavú ruku; priradené 

k príslušným číslam dozimetrov.  
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Evidencia údajov profesionálnych pracovníkov (vrátane študentov a externých 

pracovníkov), tzv. register dávok je vyhotovený v 2 formách – písomne (vyhotovuje sa 

1x ročne) a  elektronickou archiváciou. Univerzálny software na zápis týchto údajov do 

Centrálneho registra dávok zatiaľ žiaľ neexistuje. Register dávok a ich databáza na 

KNM OÚSA-Ba sa tvorí interným aplikačným užívateľským softwarom 

dozimetrického informačného systému (DOZIS) vytvoreným pre všetky údaje osobnej 

dozimetrie pomocou MS Excel ako podmodul nemocničného informačného systému 

(NIS). Tento podmodul v súčasnosti funguje  v  režime off-line, plánuje sa však jeho 

pripojenie do NIS v režime on-line pre všetky radiačné medicínske odbory, vrátane 

registra dávok aj pre pacientov. Tým sa umožní operatívne sledovanie a regulovanie 

radiačnej záťaže pracovníkov i usmernenie a optimalizácia lekárskej expozície 

pacientov. 

Štruktúra programu, ktorý sa pre tieto účely používa vyžaduje, aby všetky údaje 

boli poctivo a bez chýb priradené jednotlivým pracovníkom podľa čísel im pridelených 

osobných dozimetrov. Vyskytlo sa niekoľko prípadov, keď z rôznych dôvodov chýbali 

niektoré údaje, tie sme dopĺňali priemerom danej veličiny z ostatných mesiacov. 

V ďalšom kroku bolo potrebné určiť výsledné sumy - súčet mesačných údajov 

jednotlivých analyzovaných veličín za celý kalendárny rok. Hodnotených pracovníkov 

bolo potrebné začleniť do skupiny pracujúcich v diagnostickej časti  resp. do skupiny 

v terapeutickej časti kliniky. Ďalej boli selektovaní podľa profesií. Pre lekárov 

a laborantov, ktorí pracujú jednak pri vyšetreniach s PET, ale aj pri vyšetreniach so  

SPECT, bolo treba správne vyhodnotiť percentuálny pomer pracovného času, kedy 

reálne pracujú s klasickými žiaričmi oproti času, kedy pracujú s pozitrónovými žiaričmi. 

Na základe tohto pomeru ročný sumár jednotlivých analyzovaných veličín bolo možné 

rozdeliť na príspevok od klasického a od pozitrónového žiariča. Ďalšou komplikáciou 

bolo určenie reálnej efektívnej dávky od pozitrónových žiaričov pre skupinu lekárov, 

ktorí pracovali s PET a aj so SPECT, pretože biologický efekt od rovnakej dávky 

klasického a pozitrónového žiariča je rôzny (klasické žiariče emitujú gama žiarenie 

v rozmedzí hodnôt 90 --364 keV, kým pozitrónové žiariče emitujú 2 gama kvantá 

s energiou 511 keV). Z hodnôt efektívnej dávky lekára pracujúceho výlučne pri PET-e 

sa určila efektívna dávka na jednotkovú aplikovanú aktivitu. Vynásobením tejto 

hodnoty s celkovou aplikovanou aktivitou pozitrónových žiaričov v roku pre ostatných 

lekárov sa teda určila reálna efektívna resp. ekvivalentná dávka od pozitrónových 
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žiaričov a jej podiel v celkovej hodnote obdržanej efektívnej a ekvivalentnej dávky v 

roku. Posledným krokom bolo vyhotovenie prehľadných grafov porovnávajúcich 

radiačnú záťaž pracovníkov KNM z rôznych aspektov . 

   

5.2. Profesné ožiarenie pracovníkov v nukleárnej medicíne 

  

 Pri hodnotení profesného ožiarenia sme brali do úvahy nasledujúce pracovné 

zaradenia. 

Pre diagnostickú časť sú to : 

- lekár (8 pracovníkov) 

- laborant (10 pracovníkov) 

- pomocný pracovník (3 pracovníci) 

- farmaceut (2 pracovníci) 

- sanitár (2 pracovníci) 

- sestra pri aplikácii FDG (2 pracovníci) 

- fyzik (3 pracovníci) 

 

Z terapeutickej časti sú to : 

- lekár (3 pracovníci) 

- sestra lôžkovej časti (8 pracovníkov) 

- pomocný pracovník (5 pracovníkov) 

 

V grafe č.5.1 je uvedená priemerná ročná efektívna dávka na 1 človeka pre rôzne 

profesie v diagnostickej časti nukleárnej medicíny bez ohľadu na druh činnosti. Z grafu 

vyplýva, že najväčšie priemerné dávky pripadajú na sestričky a to 10,10 mSv, ktoré 

aplikujú FDG, pričom táto efektívna dávka zodpovedá práve 50,5 % stanoveného limitu 

efektívnej dávky. Priemerne najnižšia efektívna dávka pripadá na profesie fyzik      

(1,03 mSv, čo zodpovedá 5,15 % ročného limitu) a pomocný pracovník (1,18 mSv, čo 

zodpovedá 5,9 % ročného limitu). Výrazné rozdiely sa prejavia len v špecifickej 

činnosti – pri príprave a aplikácii pozitrónových žiaričov. 
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Graf č.5.1 : Priemerná ročná efektívna dávka pre rôzne profesie diagnostickej časti 

Kliniky nukleárnej medicíny 
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 V grafe č.5.2 sú uvedené hĺbkové a povrchové ekvivalentné dávky a dávky 

v očnej šošovke  a v pravej ruke pre rôzne profesie na diagnostickej časti KNM. Opäť je 

vidieť, že v priemere najnižšiu záťaž majú pomocný pracovníci a fyzici – ekvivalentné 

dávky pomocných pracovníkov sú v rozmedzí 1,13 mSv (hĺbková dávka) až 1,38 mSv 

(dávka v očiach) a pre fyzikov 1,04 mSv  (hĺbková) až 2,28 mSv (dávka v pravej ruke). 

Hĺbková dávka ostatných profesií sa pohybuje v rozmedzí 2,44 mSv u laborantov až 

9,94 mSv u sestričiek aplikujúcich FDG. Povrchová dávka je v rozmedzí 2,61 mSv 

(laboranti) až 10,78 mSv (sestra aplikujúca FDG). Najnižšiu hodnotu ekvivalentnej 

dávky v očiach 2,49 mSv získavajú  laboranti a najviac sú zaťažené sestry aplikujúce 

FDG 9,68 mSv (6,5 % ročného limitu). Nižšie hodnoty dávky v pravej ruke majú 

laboranti 3,86 mSv, výrazne vyššie však sú zaťažený lekári 21,13 mSv (4,2% ročného 

limitu), farmaceuti 32,73 mSv (6,5% ročného limitu) a sestry pri aplikácii FDG 33,97 

mSv (6,8% ročného limitu).  
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Graf č.5.2 : Porovnanie hĺbkového a povrchového ekvivalentu a dávky v očnej šošovke 

a v pravej ruke všetkých profesných skupín diagnostickej časti KNM 
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V grafe č.5.3 je porovnanie priemernej ročnej efektívnej dávky na 1 človeka  pre 

profesie týkajúce sa terapeutickej časti nukleárnej medicíny. Ako je vidieť,                    

v efektívnych dávkach pre rôzne profesie nie sú výrazné rozdiely. Efektívna dávka sa 

pohybuje v rozmedzí 1,11 mSv (5,55% ročného limitu) pre sestry lôžkového oddelenia 

až po hodnotu 1,22 mSv (6,1% ročného limitu) pre lekárov terapeutickej časti.  

 Porovnanie ostatných dávkových ekvivalentov pre pracovníkov terapeutickej 

časti je zobrazené na grafe 5.4. Hĺbková ekvivalentná dávka sa pohybuje v rozmedzí 

1,11 mSv u sestričiek až 1,20 mSv pre lekárov. Minimálnu povrchovú dávku 1,32 mSv 

majú pre sestričky, dávka pre lekárov a pomocných pracovníkov je porovnateľná 1,53 

mSv, resp. 1,58 mSv (0,3 % ročného limitu). Radiačná záťaž v pravej ruke je najnižšia 

pre pomocných pracovníkov 2,89 mSv, naopak najviac sú zaťažené sestričky 5,58 mSv 

(1,1% ročného limitu).  
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Graf č.5.3 : Priemerná ročná efektívna dávka pre rôzne profesie terapeutickej časti NM 
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Graf č.5.4 : Porovnanie hĺbkovej a povrchovej ekvivalentnej dávky a dávky v očnej 

šošovke a v pravej ruke pracovníkov terapeutickej časti KNM 
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5.2.1. Porovnanie radiačnej záťaže pracovníkov nukleárnej medicíny pri 

vyšetreniach pomocou pozitrónových žiaričov a klasických rádionuklidov  

 

 V grafe č.5.5 je uvedené porovnanie radiačnej záťaže pracovníkov NM 

vykonávajúcich vyšetrenia pomocou klasických a pozitrónových žiaričov. Je očividné, 

že najvyššiu priemernú efektívnu dávku dostáva sestra pri aplikácii pozitrónového 

žiariča FDG a to 10,10 mSv (50,5 % z ročného limitu). Rozdiel v priemernej efektívnej 

dávke, ktorú získa lekár pracujúci pri PET-e oproti lekárovi pracujúcemu len na 

SPECT-e je 1,71 mSv (navýšenie o 57%). Laborant pracujúci pri SPECT-e získa oproti 

laborantovi pracujúcemu na PET-e v priemere efektívnu dávku vyššiu o 1,51 mSv 

(navýšenie o 89%). 

 

 

Graf č.5.5 : Porovnanie efektívnej dávky, ktorú dostanú pracovníci NM pri 

vyšetreniach pomocou pozitrónových žiaričov a klasických žiaričov 
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 Z porovnania hĺbkového osobného dávkového ekvivalentu, povrchového 

ekvivalentu a ekvivalentnej dávke v očnej šošovke (viď graf č.5.6) je opäť jednoznačne 

vo všetkých kategóriách najviac zaťažená sestra aplikujúca FDG. Dostáva najvyššiu 

povrchovú dávku 10,78 mSv (2,2% ročného limitu) a najvyššiu dávku v očnej šošovke 

9,68 mSv (6,5% ročného limitu). Čo sa týka ekvivalentnej dávky v pravej ruke, je 

približne rovnaká pre lekára PET a sestry aplikujúcej FDG (32,33 mSv, resp. 33,97 mSv 

– v priemere 6,6% ročného limitu). Druhou najviac radiačne zaťaženou profesiou je 

PET lekár diagnostickej časti.  

 

Graf č.5.6 : Porovnanie hĺbkového a povrchového osobného dávkového ekvivalentu 

a dávky v očnej šošovke a pravej ruke, ktorú dostanú pracovníci NM pri vyšetreniach 

pomocou pozitrónových žiaričov a klasických žiaričov 
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5.2.2. Radiačná záťaž pracovníkov pri špeciálnych zdravotných výkonoch 

v nukleárnej medicíne 

 

Špeciálnym zdravotným výkonom bola v roku 2007 napríklad výroba 90Y-

Zevalinu. Farmaceutovi, ktorý ho pripravoval bola vyhodnotená ekvivalentná dávka 

v pravej, resp. ľavej ruke, na 20,50 mSv, resp. 10,77 mSv v príslušnom mesiaci; pričom 

jeho ostatné priemerné mesačné dávky sa pohybovali okolo 1,87 mSv. 

 

5.2.3. Radiačná záťaž niektorých pracovníkov pri vyšetrení s PET v závislosti od 

celkovej aplikovanej aktivity 

 

V priemere sa v jeden pracovný deň na diagnostickej časti vyšetrí pomocou 

pozitrónových žiaričov 5 pacientov, čo za rok znamená asi 1150 pacientov, ktorým je 

aplikovaná celková aktivita 425500  MBq.  

Efektívna dávka na jednotkovú aplikovanú aktivitu u lekárov je 0,00003302 mSv 

Ekvivalentná dávka na jednotkovú aplikovanú aktivitu je 0,00003301 mSv. Efektívna 

dávka na jednotkovú aplikovanú dávku u sestričiek je 0,00002374 mSv a ekvivalentná 

dávka na jednotkovú aplikovanú aktivitu má hodnotu 0,00002335 mSv. 

Podobný postup ako pre lekárov sa dá použiť aj pre odhad podielu pre 

laborantov, avšak s tým rozdielom, že nie je možné hodnotiť laboranta samostatne 

pracujúceho iba s pozitrónovým žiaričom, ale uvažovaní 4 laboranti sa striedajú 

rovnako pri PET ako aj pri SPECT vyšetreniach. Je známy celkový počet pacientov 

a z optimalizačnej metódy je možné odhadnúť približnú záťaž od jedného pacienta pri 

konkrétnom type vyšetrenia pre laboranta. Je treba určiť pre každého laboranta pri 

koľkých vyšetreniach a akého druhu v danom roku asistoval. Z toho sa potom dá určiť 

efektívna, resp. ekvivalentná dávka  na jednotkovú aplikovanú aktivitu. Tento postup 

výpočtu je potom aplikovateľný na každú profesiu. 
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5.2.4. Sumár efektívnej dávky a dávkových ekvivalentov pre všetky skupiny 

pracovníkov KNM 

 

 V nasledujúcich piatich grafoch sa nachádzajú sumárne informácie o efektívnej 

dávke, hĺbkového a povrchového osobného ekvivalentu a dávkach v očnej šošovke 

a v pravej ruke pre všetky analyzované profesijné skupiny pracujúce na Klinike 

nukleárnej medicíny OÚSA-Ba.  
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Priemerný ročný povrchový dávkový ekvivalent pre 
všetky profesie na KNM [mSv]

1,53 1,32 1,58
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Priemerná ročná ekv.dávka v očnej šošovke pre všetky 
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Záver 

  

 Úvod tejto práce bol venovaný definícii nukleárnej medicíny a popisu vlastností 

a funkcií rádionuklidov, ktoré sa používajú na výrobu rádiofarmák. Ďalej je uvedený 

krátky súhrn o základných princípoch radiačnej ochrany a princípoch monitorovania 

pracovníkov nukleárnej medicíny spolu s uvedením legislatívneho zabezpečenia 

problematiky ochrany pred lekárskym ožiarením. V praktickej časti je opísaný spôsob 

monitorovania pracovníkov KNM OÚSA-Ba. Samotnému vyhodnocovaniu 

predchádzalo zhromažďovanie dát za uplynulý kalendárny rok a následné spracovanie 

do digitálnej podoby.  

 Cieľom práce bola analýza radiačnej záťaže pracovníkov KNM OÚSA-Ba. 

Vyhodnocovala som ju z rôznych pohľadov. Ako je zrejmé z grafov, z hľadiska 

efektívnej dávky je najviac radiačne zaťažená profesijná skupina sestra pri aplikácii 

FDG, nasleduje lekár PET a sanitár z diagnostickej časti. Obdobne je to aj pri porovnaní 

hĺbkového osobného dávkového ekvivalentu a dávke v očnej šošovke. Pri povrchovej 

osobnej dávke a dávke na pravú ruku sa ku spomínanej skupine najviac 

kontaminovaných pracovníkov pridávajú aj farmaceuti. Z výsledkov analýzy vyplýva, 

že na pracovisku počas roka 2007 nedošlo k prekročeniu limitov ročných dávok a teda 

radiačná ochrana na pracovisku KNM OÚSA-Ba je dostatočne optimalizovaná. 
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Prílohy 
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