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Úvod 

 očná šošovka je oveľa citlivejšia na IŽ ako sa doteraz 

predpokladalo; 
 

 najviac  vystavení  expozícii  IŽ intervenční  kardiológovia a 

rádiológovia (zo všetkých zdravotníckych  pracovníkov); 
 

 zníženie  limitu ekvivalentnej  dávky  na  očnú  šošovku zo 150  

mSv  na  20  mSv  ročne (ICRP 118/2012; IAEA - Basic Safety 

Standards, 2011; 2013/59/EURATOM ); 
 

 Vano a kol. (2013) - zadná subkapsulárna katarakta vyvolaná IŽ sa 

vyskytovala u 50% intervenčných kardiológov a u 41% 

zdravotných sestier a rádiologických asistentov, pričom 

obdobné zmeny na šošovkách v kontrolnej skupine sa vyskytovali 

iba u <10%.  

  

 

 

 



Formy katarakty 

Formy  katarakty  v  závislosti  na  ich  anatomickom 

umiestnení v očnej šošovke:  

1. kortikálna; 

2. nukleárna; 

3. zadná subkapsulárna (PSC - posterior sub-capsular). 
 

Najčastejšia - PSC katarakta, v menšej  miere kortikálna  

katarakta.  

Nukleárna katarakta nesúvisí s radiačnou expozíciou - je 

typická pre vekom podmienenú kataraktu. 

 



Zadná subkapsulárna katarakta ako výsledok 22 

ročnej práce u intervenčného kardiológa                        

v katetrizačnom laboratóriu (zdroj: Vano et al., 2013) 



EURADOS (Dosimetry in medical imaging) 

 Členovia WG12 – zhodnotiť radiačnú záťaž 

očných šošoviek v európskych nemocniciach 
 

 23 krajín (vrátane SR) – analyzovalo sa 195 

odpovedí 
 

 Pre IR - 50% odpovedí uvádza maximálnu 

ročnú ekvivalentnú dávku na očné šošovky 

vyššiu ako 15 mSv a 35% odpovedí dávky 

vyššie ako 20 mSv. 

 



EURADOS (WG12) 

Percento odpovedí v súvislosti s používaním dozimetrov            

na meranie ekvivalentnej dávky na očné šošovky 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelenia IR, ktoré tvrdia, že majú dávky vyššie ako 20 mSv –          

40% z týchto prípadov uviedlo, že používajú špeciálne dozimetre       

na očnú šošovku. 



EURADOS (WG12) 

Percento odpovedí - poloha dozimetra 



Pilotná štúdia profesionálnej expozície očných 

šošoviek IŽ na Slovensku - ciele práce: 

 

 stanoviť radiačnú záťaž očných šošoviek 

u intervenčných kardiológov vykonávajúcich koronárnu 

angiografiu a koronárne intervencie; 

 

 zistenú radiačnú záťaž zhodnotiť z hľadiska 

potenciálneho prekročenia nového limitu pre očnú 

šošovku u intervenčných kardiológov vykonávajúcich 

koronárnu angiografiu a koronárne intervencie. 

 



Metodika 

 

 Pre účely pilotnej štúdie bol použitý TLD typu LiF:Mg,Ti                 

o rozmeroch 3,1 x 3,1 x 0,8 mm vyhodnocovaný pomocou 

HARSHAW TLD 3500 zariadenia. 

 3 kusy TLD boli zabalené do priesvitných kapsúl a farebne 

označené separátne pre pravé i ľavé oko. Takto pripravené 

TLD boli nalepené na vonkajšiu stranu ochranných olovených 

okuliarov trom intervenčným kardiológom v KZZ K na ľavú 

i pravú stranu.  
 

 Realizácia merania – 1 mesiac na Oddelení intervenčnej 

kardiológie v KZZ K v SR, vykonávajúcom prevažne 

koronárnu angiografiu.  
 

                                                                          

 



                                  Výsledky  
 

Hodnoty Hp (0,07) na ľavej šošovke (kde nám vyšli vyššie hodnoty) - prepočítané na 

rok – porovnané s novým limitom ICRP 20 mSv. 

Z grafu  vyplýva, že u dvoch lekárov (z troch) by tieto hodnoty prekročili nové limity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Výsledky II 

 Celotelové efektívne dávky získané 
z osobných dozimetrov síce neprekračovali 
limity, ekvivalentné dávky na očnú 
šošovku získané z TLD dozimetrov 
dosahovali nadlimitné hodnoty. 
 

 Porovnanie dávkových ekvivalentov na očné 
šošovky s celotelovými efektívnymi dávkami 
nám umožnilo využitie prítomného aktívneho 
dozimetra (Ray Safe i2 systém – ÚRO, 
s.r.o.). 





Diskusia 

 

 

 veľký rozptyl zistených hodnôt (v závislosti od použitého 

RTG zariadenia, od veľkosti aplikovanej plošnej dávky 

(DAP), skiaskopického času, BMI pacienta a 

používaných OOPP) - 1 intervenčný vyšetrovací postup 

– koronárna angiografia s následnými  koronárnymi 

intervenciami; 
 

 pracovisko KZZ K. 



Záver 

Najefektívnejšou cestou k zníženiu ekvivalentnej dávky 

na očné šošovky je:  
 

 správne a pravidelné používanie ochranných 

okuliarov,  

 informovanosť intervenčných kardiológov - význam 

optimalizácie a dôslednej aplikácie ochranných 

opatrení,  

 nevyhnutnosť monitorovania nielen celotelových 

dávok, ale aj ekvivalentných dávok na očné šošovky 

pri vybraných zákrokoch.  
 

 



Ďakujem za pozornosť! 


