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Radiační ochrana pacientů a personálu a prevence vzniku
radiačních mimořádných událostí s aplikací na Oddělení
nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice, a.s.

čtvrtek 11. listopadu 2021 10:45 (15 minut)

Současný stav: Nukleární medicína se zabývá diagnostikou a terapií za pomoci otevřených radioaktivních
zářičů, které jsou aplikovány do vnitřního prostředí organismu. Téměř vždy je práce na oddělení nukleární
medicíny spojena s rizikem ozáření personálu, zejména při manipulaci s radiofarmakem a podávání pacientovi.
Pro nepřekračování stanovených limitů na pracovištích nukleární medicíny je stanovena celá řada opatření.
K dosažení cíle radiační ochrany je třeba u personálu pracujícího se zdroji ionizujícího záření zásadně dodržet
ochranu před zevním, ale i vnitřním ozářením.
Metodika: Na všech úsecích oddělení nukleární medicíny je potřebné monitorovat příkon dávkového ekvi-
valentu, povrchovou aktivitu a objemovou aktivitu ve vzduchu. Vznik konkrétních radiačních mimořádných
událostí na pracovišti ONM NČB a analýza jejich příčin odhalila nedostatky v procesu a absenci bezpečnost-
ních prvků žádoucích při skladování radioaktivního kapalného odpadu pocházejícího z ONM. Pomocí SWOT
analýzy byly vyhodnoceny faktory, které by mohly ovlivnit optimalizaci radiační ochrany na ONM. Vnitřní
prostředí tvořily silné a slabé stránky, pro které byly zvoleny faktory, které mohly ovlivnit radiační ochranu
na oddělení. Naopak příležitosti a hrozby byly faktory, které působily z vnějšího okolí.
Výsledky: V Nemocnici České Budějovice a.s. je velmi dobrá úroveň radiační ochrany. Jak u pracovníků
ambulantní části, tak i té lůžkové. Radiační limity nikdy nepřekročily povolenou mez. Dávky tvoří nejvíce
1/25 limitů u celotělového TLD a méně než 1/10 limitů u prstového TLD. Je zřejmé, že se zde přísně dodržují
všechny principy a způsoby radiační ochrany. U radiačních pracovníků se dbá na ochranná opatření před
vnější i před vnitřní kontaminací radionuklidy. Důvodem optimální radiační ochrany je i skutečnost, že při
všech činnostech na ONM dochází k častému střídání pracovníků. Proto žádný ze zaměstnanců neměl hod-
noty efektivní a ekvivalentní dávky zřetelně větší než ostatní.
Závěr: Po vyhodnocení dat a SWOT analýzy lze konstatovat, že radiační ochrana pacientů a personálu na odd-
ělení nukleární medicíny v Nemocnici České Budějovice, a.s. je dostatečně optimalizována. Přínos v oboru
nukleární medicíny je nepochybný. Nabídka vyšetření a léčebných postupů je velmi rozmanitá a podložená
letitými zkušenostmi.
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