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Bevezetés 
(történeti áttekintés)

• A röntgensugárzás felfedezése után (1895) 
néhány héttel Grubbe börgyúladást észlelt az 
átvilágított kézháton. A besugárzott b őrfelületen 
kihullott a sz őrzet, a bőr szárazzá vált, a körmök 
berepedeztek. Frieben sugárzás által el őidézett 
rákos folyamatra hívta fel a figyelmet. A röntgen, rákos folyamatra hívta fel a figyelmet. A röntgen, 
majd a századforduló után a radioaktív 
készítmények, els ősorban a rádium sugárzás kés ői 
következményeire is hamarosan fény derült. Az 
ionizáló sugárforrásokat alkalmazó orvosok és 
asszisztensek körében megnövekedett a leukémia és 
a rosszindulat daganatok gyakorisága .



• Az ionizáló sugárzások károsító hatásának felismeré se után 
harminc év telt el, míg végre 1925-ben az I. Nemzet közi 
Radiológus Kongresszus alkalmából Mutschelter kifej tette a 
sugárvédelem alapvet ő problémáját: "az adott esetben 
alkalmazandó véd őréteg vastagságának kiszámításához 
szükség van annak a dózisnak az ismeretére, amelyet  az 
operátor huzamosabb ideig utólagos sérülések fellép ése nélkül 
tolerálni képes". tolerálni képes". 

• Az évtizedeken át megfelel ő védelem hiányában végzett 
röntgen vizsgálatok azonban addigra már sok száz ha lálos 
áldozatot követeltek. A rádium tartalmú világító fe stékkel 
végzett m űveletek során a szervezetbe csekély mennyiség ű 
rádium is tucatjával szedte áldozatait.



• 1928-ban az II. Nemzetközi Radiológus Kongresszus 
létrehozta azt a testületet, amely kés őbb a 
Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság (International 
Commission on Radiological Protection, ICRP) 

• Nemzetkőzi Sugárvédelmi Bizottság (ICRP), mely a II, 
viágháború alatti kényszer szünet kivételével viágháború alatti kényszer szünet kivételével 
folyamatosan ajánlásokat dolgoz ki az ionizáló 
sugárzások elleni hatékonyabb védelem érdekében.

•
• Az 1934-ben bevezették a "toleranciadózis" 0,2 

R/nap (1,8 mGy/nap) volt. 



• A sugárvédelem els ő korszaka 1942-ig 
tartott. Az 1942-es év mérföldk ő,  mivel az 
első atomreaktor üzembehelyezése, majd a 
nukleárisfegyverek bevetése addig 
elérhetetlen intenzitású sugárforrásokat elérhetetlen intenzitású sugárforrásokat 
hozott létre. Új probléma volt az intenzív 
neutron sugárzás elleni védelem, a 
reaktorból kikerül ő radioaktív hulladékok 
környezetre gyakorolt károsító hatása.

•



• Az ajánlott megengedhet ő dózist 
dolgozókra 3 mGy/hét a lakosság részére 0,3 
mGy/hét  értékben jelölték meg.

• A háború utáni sugárbiológiai kutatások, • A háború utáni sugárbiológiai kutatások, 
korábbi esetek újraértékelése tovább 
finomította az ajánlások rendszerét. Ismertté 
vált az is, hogy a genetikai hatásnak nincs 
küszöbértéke. Ezekért szigorították az 
ajánlott értékeket, melyek dolgozókra és a 
lakosságra 50 mSv/év) és 50 mSv/30 év.



• Basic Safety  Standards BSS

• Jelenleg érvényben az 1992-es ajánlás 
van. No. 115.van. No. 115.



Jogi háttér

Az atomenergiáról szóló 1996 CXVI. törvény.

Ennek végrehajtási utasítása a 16/2000 (VI.8.) EüM rendelet.

MSSZ+BEIT 

Sugárvédelmi szolgálat



Dózisszintek
• A 16/2000 (VI.8) EüM rendelet írja elő ill. szabályozza a (többlet) 

szinteket.
• Foglakozási sugárterhelésnek kitett munkavállaló:
• Külső és belső sugárterhelés együttesen, egymást követő 5 

naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektív 
dózis korlátot. Az effektív dózis egyetlen naptári évben sem 
haladhatja meg a 50 mSv értéket. haladhatja meg a 50 mSv értéket. 

• Szemlencsére 150 mSv. 
• Bőrre - bármely 1cm2 területre átlagolva - továbbá végtagokra az évi 

egyenérték dózis 500 mSv.



• Tanulók, gyakornokok 16-18 éves kor
• évi 6 mSv effektív dózis
• szemlencse 50 mSv
• Bőrre - bármely 1cm területre átlagolva -• Bőrre - bármely 1cm2 területre átlagolva -

továbbá végtagokra az évi egyenérték 
dózis 150 mSv.



• Lakosság
• évi 1 mSv effektív dózisegyenérték
• szemlencse 15 mSv
• Bőrre - bármely 1cm területre átlagolva -• Bőrre - bármely 1cm2 területre átlagolva -

továbbá végtagokra az évi egyenérték 
dózis 50 mSv



• Sugárterhelés ellen őrzése:
• A sugárveszélyes munkahelyek munkavállalóit 2 

csoportba sorolandó
• "A" fenn áll a lehetőség, hogy az évi effektív dózis 

meghaladja a 6 mSv, vagy a szervdózis 3/10 részét. 
Személyi dozimetria kötelező. (Egyéni leolvasó)
meghaladja a 6 mSv, vagy a szervdózis 3/10 részét. 
Személyi dozimetria kötelező. (Egyéni leolvasó)

• Minden más "B„

• Sugárvédelmi képzés



Sugárvédelem

• - Ellenőrzött terület ahol az évi 1 mSv 
meghaladja vagy szervnél 1/10-ét

• - Felügyelt terület alatta van az 1 mSv-nek de • - Felügyelt terület alatta van az 1 mSv-nek de 
sugárvédelmileg ellenőrzött

• - ALARA elv
• - védőeszköz
• - távolság tartás
• - idő tényező



Alkalmazások:



• Egészségügy  röntgen:

• fogorvosi (egyedi, panoráma)
• átvilágítás
• felvételi 
• mammográf
• csontsürüség mérés
• CT 
• lineáris gyorsító
• ciklotron
• bőr felület kezelése

jövő: proton gyorsító+30MV ciklotron



• radioaktiv anyag:
• (Nyított, zárt sugárforrások)
• diagnosztika
• terápia (belső, külső) • terápia (belső, külső) 
• PET
• kutatás/oktatás:  minden előző



Sugárvédelem gyakorlati vonatkozásai: Sugárvédelem gyakorlati vonatkozásai: 

Hagyományos Hagyományos RtgRtg, , IITOTO, , MűtőMűtő

ésés NucleNucleáárrisis mmediciedicinana..



Képalkotó eljárásokKépalkotó eljárások
�� Ionizáló képalkotó technikákIonizáló képalkotó technikák

RtgRtg berendezésekberendezések::
�� RadiogrRadiográfiaáfia
�� FluoroscopFluoroscopiaia/S/Szűrészűrés ésés DigitDigitálisális
�� CTCT
�� MammograMammographiaphia�� MammograMammographiaphia
�� DEXADEXA

NucleNucleáárrisis MediciMedicinana::
�� RadiRadiofarmakonokofarmakonok
�� Gamma Gamma kamerákkamerák
�� PETPET



RtgRtg



FluoroscopFluoroscopiaia



Gyakorlati sugárvedelem

��PáciensekPáciensek

��SSzemélyzetzemélyzet��SSzemélyzetzemélyzet



Berendezések

�� ReRendszeresndszeres szervizszerviz..
��Minőségbiztosítási tesztekMinőségbiztosítási tesztek..
�� Sugár terhelés minimalizálásaSugár terhelés minimalizálása, , plpl.,:.,:

(1) (1) hagyományoshagyományos RtgRtg::
�� film gyorsaságfilm gyorsaság vs. vs. megfelelő képminőségmegfelelő képminőség
�� erősítő ernyőkerősítő ernyők

(2) (2) FluoroscopiaFluoroscopia::
�� pulpulzusüzemüzusüzemü átvilágításátvilágítás
�� fluoroscopfluoroscopiaia
�� utolsó kép megtartásutolsó kép megtartás



Radiográfiai technika

�� RtgRtg felvételek készítése képzett dolgozók általfelvételek készítése képzett dolgozók által..

�� Legalacsonyabb dózis alkalmazása megfelelő Legalacsonyabb dózis alkalmazása megfelelő 
képminőség mellettképminőség mellettképminőség mellettképminőség mellett



Ólom kötények tárolásaÓlom kötények tárolása



Hagyományos Rtg 
felvételi helység



Átvilágító/Fluoroscópia helység



Fogászati Rtg helység



CTCT



NucleNucleárisáris MedicinMedicinaa



Műtő



ITO



Helyszíni vs. Rtg osztály
mellkas felvétel

Helyszíni mellkasHelyszíni mellkas RtgRtg osztályosztály digitális felvételdigitális felvétel



Sugár dózis mérése és Sugár dózis mérése és 
monitorizálásamonitorizálása

��Film doziméterekFilm doziméterek

��ThermoluminesceThermoluminescensnsdodoziméterekziméterek(TLD):(TLD):��ThermoluminesceThermoluminescensnsdodoziméterekziméterek(TLD):(TLD):

�� KitűzőKitűző

�� Végtag monitorVégtag monitor

�� IonizIonizációsációs kamrakamra



Minden munkahely ahol ionizáló sugárzás 
felhasználása történik:

A munkavédelmi osztállyal a DE sugárvédelmi szolgálatával 3 
kategóriába soroltuk a munkahelyeket sugárzási viszonyok 
figyelembe vétele alapján.
Jelző táblák lettek elhelyezve.

- Zöld (áramtalanítás után megszűnik a sugárzás, be lehet - Zöld (áramtalanítás után megszűnik a sugárzás, be lehet 
lépni; röntgen, gyorsító)

- Sárga ( mindig van sugárzás, de nem veszélyes; radioaktív anyag 
van)

- Piros ( nagyon veszélyes, javaslat: csak az ottani vezető vagy 
sugárvédelmi megbízott vagy helyettesének tudtával, 
jelenlétében történjen a belépés; B szintű, nukleáris medicina 
laboratóriumok, Co ágyú stb.)







Terápia

• Proton gyorsító
• Lineáris gyorsító
• Co ágyú
• Afterloading berendezés• Afterloading berendezés
• (gamma kés)







190/2011 Korm. 
rendelet



• Köszönöm a figyelmet


