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BAZELE  IGIENEI 
RADIAȚIILOR ȘI 

RADIOPROTECȚIEI



Semnul pericolului radioactiv



IGIENA RADIAȚIILOR
• Igiena Radiațiilor - știința, care studiază 

particularitățile radiațiilor ionizante, 
acțiunea și efectele medico-biologice a lor 
asupra organismului uman, principiile și 
eficiența măsurilor adecvate de 
radioprotecție.



Scopul
• A acorda informația actuală necesară în 

domeniul Igienei Radiațiilor pentru 
pregătirea universitară și postuniversitară 
a medicilor 



Obiectivele 
• Bazele Igienei Radiaţiilor;
• Aspecte fizico-chimice ale radiaţiilor ionizante,
• Efectele medico-biologice ale radiaţiilor ionizante;
• Riscul asociat iradierii ionizante;
• Reglementarea igienică a expunerii organismului uman 

la radiații ionizante;
• Radioactivitatea naturală;
• Radioactivitatea artificială;
• Deșeurile radioactive;
• Aspecte ecologice ale poluării mediului ambiant cu 

radiaţii ionizante;
• Accidentele cu radiații și urgențele radiologice.
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“Obiectivele protecţiei radiologice”

• Principiile protecţiei radiologice , 
incluzând “Cultura pentru protecţie &              
“protecţia in profunzime”

• Evidenta surselor
• Importanta asigurării calitatii in  protecţia 

pacienţilor.



Cadrul RP

• Cadrul de bază al protecţiei radiologice 
trebuie să includă raţiuni ştiinţifice şi 
sociale pentru că scopul principal este să 
asigure un standard adecvat de protecţie 
fără să limiteze excesiv practicile benefice.



Scopul RP

• Scopul declarat al protecţiei radiologice 
este de a preveni apariţia efectelor 
deterministice prin menţinerea dozelor sub 
pragul de apariţie al acestora şi să 
realizeze toate măsurile necesare, 
rezonabile, de reducere a inducerii 
efectelor stocastice.



Controlul expunerii profesionale
• Controlul expunerii profesionale este posibil prin 

aplicarea modalitaţilor de control în toate cele 3 
puncte

•  la sursă (bariere de protecţie in vecinătatea 
sursei)

•  în mediu (ventilaţie , bariere de protecţie 
adiţionale)

•  la individ (proceduri de lucru, echipament de 
protecţie)



Principiile Radioprotecției, 
conform ICRP

•Nici un procedeu nu va fi adoptat dacă 
întroducerea sa nu aduce un beneficiu net 
pozitiv.
•Toate expunerile vor fi  ținute la un nivel 
atât de jos cât este rezonabil, luând în 
considerație factorii economici și sociali.
•Echivalentul dozei individual să nu 
depașească limitele recomandate de 
Comisie pentru circumstanțele respective.



Principii de bază ale radioprotecției

• Justificarea - întroducerea unei activități care utilizează radiații ionizante este 
justificată dacă beneficiile care rezultă de pe urma practicii pentru persoane și 
societate în general sunt mai mari decât efectele negative asupra sănătății pe care le 
poate avea. 

• Optimizarea - protecția radiologică a persoanelor sau a populației se optimizează 
în scopul de a păstra mărimea dozelor individuale, probabilitatea expunerii și 
numărul persoanelor expuse la un nivel cât mai scăzut posibil ținând seama de 
stadiul actual al cunoașterii tehnice și de factorii economici și sociali (principiul 
ALARA).

• Limitarea dozelor –  în  situațiile  de  expunere  planificată,  suma  dozelor  la  
care este expusă o persoană nu depășește limitele de doză prevăzute pentru 
expunerea profesională sau pentru expunerea publică. 

• Intervenţia - acţiunile efectuate pentru a atenua consecințele negative grave pentru 
sănătatea și securitatea ființelor umane, pentru calitatea vieții, pentru proprietăți sau   
pentru mediu, sau un risc care ar putea genera asemenea consecințe negative grave.



“Metodele protecţiei 
radiologice” 

• Timpul

• Distanta

• Ecranarea

• Cantitatea
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                 “TIMPUL”

• Timpul este un factor important in 
protecţia radiologica

• Expunerea totala a unui individ este 
direct proporţionala cu timpul cat el este 
expus acţiunii sursei.



               “DISTANTA”
• Intensitatea sursei de radiaţii, si astfel si 

expunerea la radiaţii, variază invers 
proporţional cu pătratul distantei.

• De aceea este recomandabil ca expusul 
profesional la radiaţii ionizante sa 
păstreze o distanta cat mai mare posibil 
intre el si sursa de radiaţii.
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 “ECRANAREA”

• Unul din mijloacele de protecţie a personalului 
care lucrează cu surse de radiaţii – ecranul de 
protecţie

• Alegerea materialului si calculul grosimei 
ecranului se fac astfel încât debitul dozei 
efective la peretele sau exterior sa se reducă la 
valoarea expunerii limita pe durata lucrului 
programat in acel loc.



“Cultura de protecţie”

• Definit in BSS ca “ansamblu de 
caracteristici si atitudini la nivelul 
organizaţiilor si indivizilor care 
stabileşte ca protecţia şi siguranţa 
surselor trebuie sa fie o prioritate in 
activitate, dată fiind semnificaţia lor.



“Cultura de protectie ”

• “Toate sarcinile trebuie indeplinite corect, în 
cunoştinţă de cauză, dovedind cunostinţe 
temeinice de radioprotecţie, judecată atentă 
asumarea responsabilităţilor.”

• Cuprinde atât atitudini personale cât si politici 
si priorităţi la nivel de organizaţie.



“Protectia in profuzime”
• Definit în BSS ca “aplicarea mai multor 

măsuri de protecţie (nu doar una singură) 
pentru siguranţa unui obiectiv.”



MONITORIZAREA LOCURILOR 
DE MUNCÃ

• Scop:
- controlul contaminării radioactive a 
locurilor de muncã;
- completarea, verificarea si evaluarea 
indirectã a dozelor individuale;
- delimitarea zonelor (controlatã, 
supravegheatã)
- evaluarea expunerilor colective



REGULI LOCALE ŞI DE 
SUPRAVEGHERE

• Respectarea regulilor locale şi a procedurilor 
impuse pentru a asigura protecţia personalului şi 
a publicului

• Aplicarea nivelurilor de intervenţie şi a 
procedurilor necesare în situaţii de 
supraexpunere

• Respectarea regulilor locale pentru personal şi 
public

• Asigurarea lucrului în condiţii de supraveghere 
adecvată



ECHIPAMENTE PERSONALE DE 
PROTECŢIE

haine de protecţie;
- echipamente pentru protecţia cãilor 

respiratorii;
- şorţuri şi mănuşi de protecţie;
- mijloace pentru ecranarea organelor.



PROIECTAREA CAMEREI ŞI A 
ECHIPAMENTULUI

• Achiziţionarea echipamentului adecvat cu 
scopul de a reduce riscul de apariţie a 
expunerilor nedorite

• Asigurarea condiţiilor de protejare în acord 
cu principiile de optimizare privind 
personalul şi publicul



 ECHIPAMENTUL

• Echipamentul trebuie proiectat pentru a asigura 
ca expunerea profesională să fie la limita minimă 
rezonabil posibilă pentru a obţine o informaţie 
diagnostică corectă şi completă

• Echipamentele şi accesoriile trebuie cumpărate 
de la firme autorizate, şi trebuie să fie conforme 
cu standardele naţionale şi internaţionale



 
Înregistraţii trebuie:

- să identifice posibilele disfuncţionalităţi ale 
echipamentului sau erorile umane care pot 
conduce la expuneri neplanificate

- Să ia toate masurile rezonabile pentru a 
împiedica apariţia disfuncţionalităţilor sau 
efectuarea de erori umane (pregătirea 
personalului, stabilirea procedurilor de lucru)



“ Evidenta surselor”

• Inventarul, inspecţia si 
observarea fiecărei surse la 
intervale specifice de timp (ex. o 
data la 3 luni).



Marcarea surselor numeric şi uşor 
identificabil -
Codarea color a surselor

Inventarul surselor de 
brahiterapie



              Rețineți…
• “studiile arată ca cele mai multe accidente 

pot fi prevenite prin aplicarea acestor 
cerinţe.”

• Prezenţa unui personal calificat si a unor 
reglementari responsabil elaborate pot 
asigura aplicarea cerintelor ce au drept 
scop mentinerea sigurantei si prevenirea 
accidentelor.


