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RendeletekRendeletek

�� Medical Exposure Directive (MED) Medical Exposure Directive (MED) -- 97/43/Euratom, 97/43/Euratom, 
““Egészségügyi szolgáltatások során ionizáló Egészségügyi szolgáltatások során ionizáló 
sugárzásnak kitett személyek egészségének védelmesugárzásnak kitett személyek egészségének védelme””

�� Radiation Protection 100 Radiation Protection 100 –– EC guidance doEC guidance dokumentumkumentum,,
““Irányelvek a magzatok és csecsemők védelméért a Irányelvek a magzatok és csecsemők védelméért a 
szülőt érő klinikai irradiáció eseténszülőt érő klinikai irradiáció esetén”.”.

�� MED iMED implementációja Egészségügyi Minisztérium mplementációja Egészségügyi Minisztérium 
rendelet alapjánrendelet alapján



MED MED –– Terhesség és szoptatásTerhesség és szoptatás

Női páciensek eseténNői páciensek esetén

�� aa beutaló orvos beutaló orvos ésés a kezelőorvosa kezelőorvos

tájékozódjon a lehetséges terhességrőltájékozódjon a lehetséges terhességrőltájékozódjon a lehetséges terhességrőltájékozódjon a lehetséges terhességről

((6 6 §§).).

�� EC RP 100 EC RP 100 engedélyezi a feladat engedélyezi a feladat 

delegálását radiográfus részéredelegálását radiográfus részére..



Ha nem lehet a terhességet kizárni Ha nem lehet a terhességet kizárni ((6 6 §§.).) ::
�� a  radiológiai eljárás típusától függően főként, a  radiológiai eljárás típusától függően főként, 

ha a hasi vagy medencei tájék érintettha a hasi vagy medencei tájék érintett, , 
�� különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás 

indokoltságáraindokoltságára, , különösen akut eseteknélkülönösen akut eseteknél, , 

MED MED –– TerhességTerhesség

különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás különös figyelmet kell fordítani az alkalmazás 
indokoltságáraindokoltságára, , különösen akut eseteknélkülönösen akut eseteknél, , 

�� és az anya és magzat sugárterhelésének és az anya és magzat sugárterhelésének 
optimoptimalizálásáraalizálására..



MED MED –– SzoptatásSzoptatás

Izotópdiagnosztikai vizsgálat szoptató Izotópdiagnosztikai vizsgálat szoptató 
anyák eseténanyák esetén ((6 6 §§.).) ::

�� külön figyelemkülön figyelem az az indokoltságraindokoltságra ésés a dózis a dózis 
optimoptimalizálásáraalizálására anya és gyerek vonatkozásában.anya és gyerek vonatkozásában.
külön figyelemkülön figyelem az az indokoltságraindokoltságra ésés a dózis a dózis 
optimoptimalizálásáraalizálására anya és gyerek vonatkozásában.anya és gyerek vonatkozásában.



Gyermek sugárvédelmeGyermek sugárvédelme
laktáció idején laktáció idején (EC RP 100)(EC RP 100)

�� Tanácsadás a szoptatás átmeneti szüneteltetéséreTanácsadás a szoptatás átmeneti szüneteltetésére
(diagnos(diagnoszztitikai vagykai vagy terterááppiás beavatkozástól iás beavatkozástól 
függőenfüggően).).
Beavatkozás utáni laktáció esetén:Beavatkozás utáni laktáció esetén: tejfejés és tejfejés és �� Beavatkozás utáni laktáció esetén:Beavatkozás utáni laktáció esetén: tejfejés és tejfejés és 
tárolás beavatkozás előtttárolás beavatkozás előtt..

�� Beavatkozás utáni tejfejés és eltávolításBeavatkozás utáni tejfejés és eltávolítás
�� Szoros kapcsolat mellőzése a gyermekkel Szoros kapcsolat mellőzése a gyermekkel 

vizsgálatot követő vizsgálatot követő 2424 órán keresztülórán keresztül ( ( 99m99mTc Tc 
eseténesetén).).



MED MED -- FelhívásokFelhívások
MED MED ((6 6 §§.).) a nők figyelemfelkeltésére különböző a nők figyelemfelkeltésére különböző 

ajánlatai vannak plajánlatai vannak pl. . várakozóhelységekben táblák:várakozóhelységekben táblák:



Szakmai testületek ajánlásaiSzakmai testületek ajánlásai
IIrországrország::
Guidelines on the Implementation of Radiation Protection Guidelines on the Implementation of Radiation Protection 
Measures during Diagnostic Medical Exposures of Female Measures during Diagnostic Medical Exposures of Female 
Patients of Reproductive Capacity.Patients of Reproductive Capacity.
RCSI, IIR, INMA & RPII, RCSI, IIR, INMA & RPII, RPIIRPII--00/2.00/2.

UK:UK:
Diagnostic Medical Exposures: Advice on Exposure to Ionising Diagnostic Medical Exposures: Advice on Exposure to Ionising 
Radiation during Pregnancy.Radiation during Pregnancy.
Sharp C., Shrimpton J.A. and Bury R.F., Sharp C., Shrimpton J.A. and Bury R.F., 
National Radiological Protection Board, 1998.National Radiological Protection Board, 1998.



10 vs. 28 10 vs. 28 napos szabálynapos szabály

�� 10/28 10/28 napos szabálynapos szabály::
Nem sürgősNem sürgős rtg vizsgálat mely a kismedencét rtg vizsgálat mely a kismedencét 
érinti csak a menstruációs ciklus első 10 napján érinti csak a menstruációs ciklus első 10 napján 
történjentörténjen ((10/2810/28))

�� NRPB NRPB eredetileg is aeredetileg is a 10 10 napos szabályt ajánlottanapos szabályt ajánlotta..
1984, ICRP 1984, ICRP szerint alacsony a magzati károsodás a szerint alacsony a magzati károsodás a 
NRPB NRPB eredetileg is aeredetileg is a 10 10 napos szabályt ajánlottanapos szabályt ajánlotta..

�� 1984, ICRP 1984, ICRP szerint alacsony a magzati károsodás a szerint alacsony a magzati károsodás a 
gestáció első két hetébengestáció első két hetében,,
-- közvetlenül az első elmaradt menstruáció előttközvetlenül az első elmaradt menstruáció előtt..

�� 1985, NRPB 1985, NRPB ajánlást tett azajánlást tett az ICRP ICRP alapjánalapján és aés a 28 28 
napos szabályt ajánlottanapos szabályt ajánlotta



10 vs. 28 10 vs. 28 napos szabálynapos szabály

�� Jelenlegi adatok alapján a kockázatok a 10. nap és a Jelenlegi adatok alapján a kockázatok a 10. nap és a 
következő ciklus első napja közöttkövetkező ciklus első napja között, , 
•• Bár alacsony a különböző diagnosztikai Bár alacsony a különböző diagnosztikai 
beavatkozások eseténbeavatkozások esetén,,
•• SzSzignifiignifikáns lehet a magas dózisú beavatkozások káns lehet a magas dózisú beavatkozások 
esetén esetén ((uterust érő dózisuterust érő dózis > 10mGy)> 10mGy)esetén esetén ((uterust érő dózisuterust érő dózis > 10mGy)> 10mGy)

�� 19931993--banban, NRPB , NRPB ajánlásaajánlása::
1)1) ModifikáltModifikált 10 10 napos szabálynapos szabály bizonyos magas bizonyos magas 
dózisú beavatkozások eseténdózisú beavatkozások esetén, , pl.pl., abdomin, abdomináállisis, , 
kismedencei CT eseténkismedencei CT esetén
2)2) AA 28 28 napos szabály alkalmazása többi napos szabály alkalmazása többi 
beavatkozás eseténbeavatkozás esetén



RPIIRPII--00/2 00/2 –– IrIrországi országi 
irányelvekirányelvek

�� 10 10 napos szabály alkalmazásanapos szabály alkalmazása::
(1) (1) minden olyan vizsgálat esetén mely minden olyan vizsgálat esetén mely 
soránsorán irradiirradiáció éri a áció éri a diaphragmdiaphragmaa ésés pubispubissoránsorán irradiirradiáció éri a áció éri a diaphragmdiaphragmaa ésés pubispubis
közti területetközti területet,,
(2) nu(2) nukkleleáárris vizsgálatok eseténis vizsgálatok esetén..

�� A gyakorlatban nincs különbség téve a A gyakorlatban nincs különbség téve a 
magas és alacsony dózisú beavatkozások magas és alacsony dózisú beavatkozások 
közöttközött



Gyakorlati alkalmazásGyakorlati alkalmazás

Nemzőképes hölgyek eseténNemzőképes hölgyek esetén: : 

�� Sugármentes alternatív megoldások alkalmazása Sugármentes alternatív megoldások alkalmazása 
amennyiben lehetségesamennyiben lehetséges..

�� KismedenceiKismedencei irradiirradiációáció vagy izotóp használata vagy izotóp használata 
eseténesetén;;
KismedenceiKismedencei irradiirradiációáció vagy izotóp használata vagy izotóp használata 
eseténesetén;;
•• Páciens utolsó menstruációjának napjaPáciens utolsó menstruációjának napja,,
•• Terhesség lehetősségét megkérdezniTerhesség lehetősségét megkérdezni
(utolsó menstruációs ciklus)(utolsó menstruációs ciklus) 1010 napon kívülnapon kívül..

• • A gyakorlatban jobb megkérdezni még ha 10 napon A gyakorlatban jobb megkérdezni még ha 10 napon 
belül is van belül is van (utolsó menstruációs ciklus)(utolsó menstruációs ciklus)..
•• Irásban dokumentálniIrásban dokumentálni..



Gyakorlati alkalmazásGyakorlati alkalmazás

�� Terhesség kizárva:Terhesség kizárva:
-- vizsgálat elvégzésevizsgálat elvégzése..

�� Terhesség vagy annak kockázata fennállTerhesség vagy annak kockázata fennáll::
•• Indokoltság megvizsgálásaIndokoltság megvizsgálása,,•• Indokoltság megvizsgálásaIndokoltság megvizsgálása,,
•• Beavatkozás esetleges elhalasztásaBeavatkozás esetleges elhalasztása,,
•• Sugárzás mentes alternatív technikák kereséseSugárzás mentes alternatív technikák keresése,,
•• Beavatkozás eseténBeavatkozás esetén, , magzati dózis magzati dózis 
minimalizálása a diagnosztikai okokat figyelembe minimalizálása a diagnosztikai okokat figyelembe 
vévevéve..



SJH SJH ProtokollProtokoll

�� 10 10 napos szabály alkalmazása minden női beteg napos szabály alkalmazása minden női beteg 
eseténesetén ((12 12 ésés 5050 év között)év között)::
(1) (1) minden olyan vizsgálat esetén mely érinti a minden olyan vizsgálat esetén mely érinti a 
diaphragma és pubis közti területetdiaphragma és pubis közti területet..

(2) (2) összes nukleáris beavatkozás eseténösszes nukleáris beavatkozás esetén..

�� Mellkas, koponya és végtag elvégezhető a magas Mellkas, koponya és végtag elvégezhető a magas 
szintű szakmai gyakorlat figyelembevétele mellettszintű szakmai gyakorlat figyelembevétele mellett



�� Beutaló orvos és a radiográfus érdeklődik a terhességi Beutaló orvos és a radiográfus érdeklődik a terhességi 
állapot és utolsó menstruációs ciklusról (u.m.c.) állapot és utolsó menstruációs ciklusról (u.m.c.) ..

�� Ha Ha u.u.m.m.cc. > 10 . > 10 napnap, , még ha a páciens állítja, hogy nem terhesmég ha a páciens állítja, hogy nem terhes::
(1) (1) vizsgálat következővizsgálat következő 10 10 napi periódusra van előjegyezvenapi periódusra van előjegyezve..

SJH SJH ProtokollProtokoll

(1) (1) vizsgálat következővizsgálat következő 10 10 napi periódusra van előjegyezvenapi periódusra van előjegyezve..
(2) (2) ha sürgősha sürgős, , beutaló orvossal aláírni egy u.m.c. szabályt beutaló orvossal aláírni egy u.m.c. szabályt 
felfüggesztő formanyomtatványtfelfüggesztő formanyomtatványt..
(3) (3) korábbankorábban, , terhességi vizsgálat készültterhességi vizsgálat készült::

-- nem mindig megbízható, akár nem mindig megbízható, akár 24 24 óra is szükségesóra is szükséges..
-- az indokoltság folyamatát megkerülteaz indokoltság folyamatát megkerülte..



�� Immunologic Immunologic TerhességiTerhességi Vizsgálat:Vizsgálat:
�� vízeletvízelet
�� terhesség 5. hetétől pozitívterhesség 5. hetétől pozitív,,
�� előnyökelőnyök: : könnyen elérhetőkönnyen elérhető,, könnyű kivitelezhetősségkönnyű kivitelezhetősség
�� hátrányokhátrányok: : sokszorsokszor falsefalse--positive positive ésés falsefalse--negative negative eredményekeredmények,,
�� érzékenységérzékenység: slide : slide –– 400400--15,000 mIU/mL (2 15,000 mIU/mL (2 percperc vizsgálati idővizsgálati idő),),

HCG HCG Terhességi vizsgálat Terhességi vizsgálat 
megbízhatóságamegbízhatósága

�� érzékenységérzékenység: slide : slide –– 400400--15,000 mIU/mL (2 15,000 mIU/mL (2 percperc vizsgálati idővizsgálati idő),),
�� vizeleti vizsgálat leggyakrabban alkalmazva terhesség kizárására rtg vizsgálatok vizeleti vizsgálat leggyakrabban alkalmazva terhesség kizárására rtg vizsgálatok 
eseténesetén..

�� Radioimmunoassay Radioimmunoassay TerhességiTerhességi VizsgálatVizsgálat::
�� serum serum vizsgálatvizsgálat,,
�� terhességterhesség 33.. hetétől már pozítivhetétől már pozítiv,,
�� előnyökelőnyök: : érzékenyebbérzékenyebb, as low as 1, as low as 1--2 mIU/ml (24 2 mIU/ml (24 óraóra vizsgálati idővizsgálati idő),),
�� hátrányokhátrányok: : speciális labor szükséges, eredmények nem gyorsak.speciális labor szükséges, eredmények nem gyorsak.



u.m.c. szabályt felfüggesztő u.m.c. szabályt felfüggesztő 
formanyomtatványformanyomtatvány (SJH)(SJH)

�� S.I. 478 S.I. 478 alapján csak a beutaló és alapján csak a beutaló és 
kezelőorvos indokolhat egy orvosi kezelőorvos indokolhat egy orvosi 
"expozíciót""expozíciót"..

�� U.m.cU.m.c.. szabályt felfüggesztő szabályt felfüggesztő 
nyomtatvány aláírásával a beutaló nyomtatvány aláírásával a beutaló 
orvos indokolja a beavatkozástorvos indokolja a beavatkozást..



�� A gyakorlatbanA gyakorlatban, , egyes beutaló orvosok nem egyes beutaló orvosok nem 
szívesen írják alá:szívesen írják alá:
(1) (1) zavarja őket az orvosi felelősség írásos zavarja őket az orvosi felelősség írásos 
vállalásavállalása,,
(2) (2) gyakran aláírják egy terhességi gyakran aláírják egy terhességi 

U.m.c. szabályt felfüggesztő U.m.c. szabályt felfüggesztő 
formanyomtatványformanyomtatvány -- ProblProblémákémák

(2) (2) gyakran aláírják egy terhességi gyakran aláírják egy terhességi 
vizsgálatot követőenvizsgálatot követően..

�� Radiográfus idejét terheli az alá nem írt Radiográfus idejét terheli az alá nem írt 
nyomtatványnyomtatvány..

�� Orvosok további felvilágosítása szükségesOrvosok további felvilágosítása szükséges..







U.m.c.U.m.c. könyvkönyv (SJH)(SJH)

Radiográfus meggyőződik a következőkrőlRadiográfus meggyőződik a következőkről::
�� U.m.c. időpontjaU.m.c. időpontja,,
�� Páciens terhességi állapotaPáciens terhességi állapota,,
Páciens aláírásaPáciens aláírása, , �� Páciens aláírásaPáciens aláírása, , 

�� Radiográfus aláírásaRadiográfus aláírása,,
�� Vizsgálat időpontjaVizsgálat időpontja,,
�� Orvos aláírása terhesség fennállása eseténOrvos aláírása terhesség fennállása esetén..



SzempontokSzempontok

�� Feltételezés, hogy a páciens igazat mondFeltételezés, hogy a páciens igazat mond..
�� Kommunikációs problémákKommunikációs problémák::

• • NyelvNyelv,,
• • SüketSüket--némanéma ppáciensekáciensek,,• • SüketSüket--némanéma ppáciensekáciensek,,
• • Megértés hiányaMegértés hiánya..

�� Páciensek korának vizsgálataPáciensek korának vizsgálata::
•• Ált. Ált. 12 12 ésés 5050 közöttközött,,
•• DeDe, , lehet fiatalabb vagy idősebblehet fiatalabb vagy idősebb..



SzempontokSzempontok
�� Bizonyos eseteknél kínos lehetBizonyos eseteknél kínos lehet, , plpl.: .: 

•• Szülői kíséret eseténSzülői kíséret esetén,,
•• ApácákApácák..

�� Gyakran a terhességi állapot Gyakran a terhességi állapot �� Gyakran a terhességi állapot Gyakran a terhességi állapot 
felmérést nem végzi el a beutaló felmérést nem végzi el a beutaló 
orvosorvos..

�� Bizonyos fogamzásgátlókBizonyos fogamzásgátlók, HRT:, HRT:
-- megbízhatóságamegbízhatósága,,
-- menstruációs ciklusra való hatásukmenstruációs ciklusra való hatásuk..



� Mini tabletta – 95-99%,
� Kombinált orális tabletta – 99%,
� IU fogamzásgátlók:

Fogamzásgátlók megbízhatóságaFogamzásgátlók megbízhatósága

� IU fogamzásgátlók:
�� Mirena spirál – 100-ból 1 terhesség
�� Réz spirál – 3 éves használat során 5%-os 
teherbeesés,

� Implantátumok (Implanon) – 99%,
� Injekció (Depo-Provera) – 99%. 



AjánlásokAjánlások

�� Terhességi protokollok helyi szokások alapján Terhességi protokollok helyi szokások alapján 
változnakváltoznak. . 

�� Irásos beleegyezés megköveteléseIrásos beleegyezés megkövetelése..
�� Terhességi kérdés akkor is ha uTerhességi kérdés akkor is ha u.m..m.cc. < 10 . < 10 napnap..

Terheseket ért sugárzás folyamatos dokumentálásaTerheseket ért sugárzás folyamatos dokumentálása..�� Terheseket ért sugárzás folyamatos dokumentálásaTerheseket ért sugárzás folyamatos dokumentálása..
�� Ha lehetségesHa lehetséges, , gyermek ugyermek u.m..m.cc. . ellenőrzése ellenőrzése 

négyszemköztnégyszemközt..
�� Legújabb fogamzásgátló módszerek hatásainak Legújabb fogamzásgátló módszerek hatásainak 

ismereteismerete..
�� Házi orvosok és klinikusok folyamatos Házi orvosok és klinikusok folyamatos 

továbbképzésetovábbképzése..



ÁttekintésÁttekintés

�� RendeletekRendeletek

�� SegítségSegítség

�� Gyakorlati védelmi elvekGyakorlati védelmi elvek

�� AjánlásokAjánlások



RendeletekRendeletek

�� Basic Safety Standards (BSS) Basic Safety Standards (BSS) -- 96/29/Euratom, 96/29/Euratom, 
“ Basic Safety Standards for the Health Protection of “ Basic Safety Standards for the Health Protection of 
the General Public and Workers against the Dangers of the General Public and Workers against the Dangers of 
Ionising Radiation”.Ionising Radiation”.Ionising Radiation”.Ionising Radiation”.

�� BSS iBSS implementációja Egészségügyi Minisztérium mplementációja Egészségügyi Minisztérium 
rendelet alapjánrendelet alapján



BSS DirectivBSS Directivee (96/29/Euratom)(96/29/Euratom)

TerhességTerhesség::

�� Magzat védelme mintMagzat védelme mint a közösség tagjaa közösség tagja,,

DDózisózis limit:limit: 1mSv 1mSv terhesség megállapítást követőenterhesség megállapítást követően..�� DDózisózis limit:limit: 1mSv 1mSv terhesség megállapítást követőenterhesség megállapítást követően..

SzoptatásSzoptatás::

�� Szoptatás ideje alattSzoptatás ideje alatt, , jelentős testi kontaminációt jelentős testi kontaminációt 

igénylő feladat mellőzéseigénylő feladat mellőzése, (, (plpl., ., jód terápiajód terápia).).



BSS Directive (96/29/Euratom)BSS Directive (96/29/Euratom)

Női dolgozók esetén biztosítaniNői dolgozók esetén biztosítani::

�� A terhesség korai megállapításának fontosságának A terhesség korai megállapításának fontosságának 

megértése megértése megértése megértése 

�� Felvilágosítás a magzatot érhető rizikófaktorokról Felvilágosítás a magzatot érhető rizikófaktorokról 

és a kisbabák laktációs időszak alatti radioaktív és a kisbabák laktációs időszak alatti radioaktív 

testi kontaminációjának kockázatairól.testi kontaminációjának kockázatairól.



Elérhető segítségElérhető segítség

Ionizációs sugárzás Ionizációs sugárzás 
melletti biztonságos melletti biztonságos 

munkamunka::munkamunka::

Irányelvek a várandós anyák Irányelvek a várandós anyák 
vagy szoptató anyák vagy szoptató anyák 

részérerészére..
(HSE, IRR)(HSE, IRR)



Munkáltató felvilágosításaMunkáltató felvilágosítása

�� Dolgozó tájékoztassa a munkáltatót terhességéről Dolgozó tájékoztassa a munkáltatót terhességéről 

minél hamarabbminél hamarabb..

�� Irásban tájékoztatni a munkáltatótIrásban tájékoztatni a munkáltatót..Irásban tájékoztatni a munkáltatótIrásban tájékoztatni a munkáltatót..

�� Irásos nyilatkozattól kezdődőenIrásos nyilatkozattól kezdődően, , a terhes dolgozó a terhes dolgozó 

munkakörülményeit szabályozni kell a magzatot érő munkakörülményeit szabályozni kell a magzatot érő 

dózis minimalizálása érdekében, ami ne legyen több dózis minimalizálása érdekében, ami ne legyen több 

mintmint 1mSV 1mSV a terhesség alatta terhesség alatt..



�� Munkáltatónak nincs jogi felelősége magzati Munkáltatónak nincs jogi felelősége magzati 

sugárvédelmi előírások alkalmazására ha a dolgozó nem sugárvédelmi előírások alkalmazására ha a dolgozó nem 

deklarálja a terhességétdeklarálja a terhességét..

Munkáltató felvilágosításaMunkáltató felvilágosítása

�� A dolgozó dönthet úgy, hogy nem hozza nyilvánosságra A dolgozó dönthet úgy, hogy nem hozza nyilvánosságra 

terhességétterhességét,, viszont ez nem a legjobb a magzat és az viszont ez nem a legjobb a magzat és az 

anya  érdekébenanya  érdekében..



KockázatiKockázati felmérésfelmérés

�� A munkáltató végezzen egy kockázati felméréstA munkáltató végezzen egy kockázati felmérést..

�� A munkáltatónak változtatni kell a dolgozó A munkáltatónak változtatni kell a dolgozó 

munkakörülményein amennyiben a magzat és terhes munkakörülményein amennyiben a magzat és terhes 

anyukát várhatóan több mintanyukát várhatóan több mint 1mSv 1mSv sugárzás érné a sugárzás érné a 

terhesség hátralevő ideje folyamánterhesség hátralevő ideje folyamán..

�� A dolgozónak követni kell a megfelelő tanácsokatA dolgozónak követni kell a megfelelő tanácsokat..



Kockázati felmérésKockázati felmérés

�� Ha a dolgozót ért expozíció Ha a dolgozót ért expozíció normnormál körülmények közt ál körülmények közt 

várhatóanvárhatóan 1 1 ésés 6mSv per 6mSv per évév::

�� A magzatot ért dózis korlátozása A magzatot ért dózis korlátozása 1 mSv1 mSv--igig a a 

terhesség hátralévő idejéreterhesség hátralévő idejére

�� Ha a dolgozót ért expozíció Ha a dolgozót ért expozíció normnormál körülmények közt ál körülmények közt 

várhatóanvárhatóan több minttöbb mint 6mSv6mSv/év/év::

�� Valószínűleg változtatni kell a dolgozó munkájánValószínűleg változtatni kell a dolgozó munkáján



Munkahelyi kondíciók Munkahelyi kondíciók 
változtatásaváltoztatása

LehetőségekLehetőségek::

�� Sugárzásban eltöltött munkaórák változtatásaSugárzásban eltöltött munkaórák változtatása

�� Bizonyos feladatok szigorításaBizonyos feladatok szigorításaBizonyos feladatok szigorításaBizonyos feladatok szigorítása

�� Kiegészítő védelem a magzat védelméértKiegészítő védelem a magzat védelméért

�� Azonos fizetés mellett más munkakör ajánlásaAzonos fizetés mellett más munkakör ajánlása

�� Teljes fizetés melletti átmeneti munka szüneteltetéseTeljes fizetés melletti átmeneti munka szüneteltetése



Szoptató dolgozókSzoptató dolgozók

�� Bizonyos radioaktív anyagok kiválasztódnak a tejbe Bizonyos radioaktív anyagok kiválasztódnak a tejbe 

inhaláció vagy nyelés után.inhaláció vagy nyelés után.

�� Dolgozónak figyelembe kell venni a lehetséges testi Dolgozónak figyelembe kell venni a lehetséges testi Dolgozónak figyelembe kell venni a lehetséges testi Dolgozónak figyelembe kell venni a lehetséges testi 

kontamináció kockázatát.kontamináció kockázatát.

�� Munkáltatónak feltételezni kell, hogy a kismamák 6 Munkáltatónak feltételezni kell, hogy a kismamák 6 

hónapon keresztül szoptatnakhónapon keresztül szoptatnak..

�� Ajánlatos írásban közölni a munkáltatót a szoptatásrólAjánlatos írásban közölni a munkáltatót a szoptatásról..



Szoptató dolgozókSzoptató dolgozók

�� Amennyiben nincs tájékoztatva, a munkáltatónak nincs Amennyiben nincs tájékoztatva, a munkáltatónak nincs 

jogi felelőssége védekező szabályok alkalmazásárajogi felelőssége védekező szabályok alkalmazására..

�� Ajánlatos tájékoztatni a munkáltatót amennyiben a Ajánlatos tájékoztatni a munkáltatót amennyiben a 

szoptatás tovább tart 6 hónapnálszoptatás tovább tart 6 hónapnál..szoptatás tovább tart 6 hónapnálszoptatás tovább tart 6 hónapnál..

�� A dolgozónak jogában áll szoptatni ameddig jónak látjaA dolgozónak jogában áll szoptatni ameddig jónak látja..

�� Tájékoztatni kell a munkáltatót a szoptatás Tájékoztatni kell a munkáltatót a szoptatás 

befejezéséről.befejezéséről.



Helyi előírásokHelyi előírások

�� Az osztály helyi előírásai tartalmazhatnak egyéb Az osztály helyi előírásai tartalmazhatnak egyéb 

specifikus specifikus követendő irányelveket és lépéseket követendő irányelveket és lépéseket 

a terhes dolgozóknál ill. szoptatóknála terhes dolgozóknál ill. szoptatóknál..a terhes dolgozóknál ill. szoptatóknála terhes dolgozóknál ill. szoptatóknál..

�� Fontos tájékozódni és követni a helyi Fontos tájékozódni és követni a helyi 

előírásokatelőírásokat..



Helyi előírásokHelyi előírások –– KivonatKivonat

Terhes dolgozók csak akkor folytathatják munkájukat Terhes dolgozók csak akkor folytathatják munkájukat 

radionuklidokkalradionuklidokkal::

a)a) Radiation Safety CommitteeRadiation Safety Committee külön engedélyévelkülön engedélyével,,

b)b) Ha a munkakörülményeik a B kategóriát elérik,Ha a munkakörülményeik a B kategóriát elérik,

c)c) Ha a feladataik során ért dózis az ALARA elvet követiHa a feladataik során ért dózis az ALARA elvet követi..



Munkáltató felelősségeMunkáltató felelőssége
�� ALARAALARA elvet követnielvet követni..

�� Biztosítani, hogy a dózis a megengedett Biztosítani, hogy a dózis a megengedett ddózis határain belül ózis határain belül 

legyenlegyen..

�� Kockázati felmérést készíteniKockázati felmérést készíteni..�� Kockázati felmérést készíteniKockázati felmérést készíteni..

�� Biztosítani terhes dolgozó megfelelő tájékoztatását és Biztosítani terhes dolgozó megfelelő tájékoztatását és 

továbbképzéséttovábbképzését..

�� Terhességet illetően helyi szabályzatban esetleges irányelvek Terhességet illetően helyi szabályzatban esetleges irányelvek 

meghatározásameghatározása..

�� Biztosítani a női dolgozók tájékoztatását a terhesség Biztosítani a női dolgozók tájékoztatását a terhesség 

mihamarabbi deklarálása fontosságárólmihamarabbi deklarálása fontosságáról..



Kockázati felmérés alapjánKockázati felmérés alapján, , terhes dolgozót bizonyos terhes dolgozót bizonyos 

esetekben adott feladatoktól mentesíteni kell a esetekben adott feladatoktól mentesíteni kell a 

nukleáris medicinábannukleáris medicinában, , plpl.:.:

�� Adott radionuklidokkal való munkátólAdott radionuklidokkal való munkától,,

Bizonyos magas dózisú vizsgálatoktólBizonyos magas dózisú vizsgálatoktól,,

Feladat korlátozásFeladat korlátozás N/MedN/Med--baba

�� Bizonyos magas dózisú vizsgálatoktólBizonyos magas dózisú vizsgálatoktól,,

�� Betegeket támogatni vizsgálat alattBetegeket támogatni vizsgálat alatt

�� Bizonyos Bizonyos radiopharmaradiopharmakológiaikológiai feladatoktól óvnifeladatoktól óvni ((plpl. . 

genergeneráátor tor használatahasználata),),

�� IV IV injekciózás alól felmenteniinjekciózás alól felmenteni,,

�� RRadioaadioakkttívív anyagokkal kapcsolatba kerülnianyagokkal kapcsolatba kerülni..



Dolgozók gyakorlati védelmeDolgozók gyakorlati védelme

�� Személyes dózis monitorizálásSzemélyes dózis monitorizálás,,

�� lehetne gyakrabban elvégezni az ellenőrzéstlehetne gyakrabban elvégezni az ellenőrzést,, plpl., ., 

kéthetentekéthetente..kéthetentekéthetente..

�� Kockázati felmérésKockázati felmérés..

�� Munkakörülmények megváltoztatása szükség eseténMunkakörülmények megváltoztatása szükség esetén. . 

�� Dolgozók továbbképzéseDolgozók továbbképzése..

�� Terhesség azonnali deklarálásaTerhesség azonnali deklarálása..

�� Az idő, távolság és védelem elveinek alkalmazásaAz idő, távolság és védelem elveinek alkalmazása. . 



AjánlásokAjánlások

�� Európai irányzatok kialakításaEurópai irányzatok kialakítása

�� További tanulmányokTovábbi tanulmányok PETPET esetébenesetében

�� Terhes dolgozót nem kényszeríteni minden feladatraTerhes dolgozót nem kényszeríteni minden feladatra

még ha a kockázati felmérés megengedné ismég ha a kockázati felmérés megengedné is
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