
ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΔΟΗ ΣΑ 
ΧΕΡΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Τα προτεινόμενα δοςίμετρα είναι δφο ειδών: για πεδία φωτονίων (γ) και για μικτά πεδία (β και
γ). Τα πρώτα ζχουν ζναν ανιχνευτι καλυμμζνο με φίλτρο πλαςτικοφ, ενώ τα δεφτερα ζχουν δφο
ανιχνευτζσ (ο ζνασ πίςω από τον άλλον) καλυμμζνουσ με ζνα λεπτό φίλτρο αλουμινίου. Σε
πρόςφατθ Ευρωπαϊκι άςκθςθ διαςφγκριςθσ ςτθν οποία ςυμμετείχε θ ΕΕΑΕ, το δοςίμετρο
δακτφλου είχε τθν καλφτερθ απόκριςθ από τα υπόλοιπα 36 που ςυμμετείχαν.

ΟΔΗΓΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΔΟΙΜΕΣΡΩΝ ΣΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:
1. Η δοςιμζτρθςθ των χεριϊν είναι αναγκαία ςτθν πυρθνικι ιατρικι.
2. Σα δοςίμετρα τφπου δακτφλου είναι πιο κατάλλθλα από τα δοςίμετρα καρποφ ςτισ εφαρμογζσ τθσ πυρθνικισ

ιατρικισ.
3. Η άκρθ του αντίχειρα και του δείκτθ του δευτερεφοντοσ χεριοφ είναι τα ςθμεία που αναμζνεται να δεχτοφν τθ

μεγαλφτερθ δόςθ.
4. Σο προτεινόμενο ςθμείο τοποκζτθςθσ των δοςιμζτρων δακτφλων είναι θ βάςθ του δείκτθ του δευτερεφοντοσ

χεριοφ με το ευαίςκθτο τμιμα του δοςιμζτρου τοποκετθμζνο προσ τθν εςωτερικι επιφάνεια του χεριοφ.
5. Μια εκτίμθςθ τθσ μζγιςτθσ δόςθσ ςτο χζρι μπορεί να προκφψει από τον πολλαπλαςιαςμό τθσ ζνδειξθσ των

δοςιμζτρων που φζρονται ςτθ βάςθ του δείκτθ του δευτερεφοντοσ χεριοφ, με το ςυντελεςτι 6.

Σο δοςίμετρο δεν προςτατεφει από τθν ακτινοβολία αλλά ενθμερϊνει για τθ δόςθ που δζχεται ο εργαηόμενοσ 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν για τθ μείωςι τθσ. 

ΤΣΑΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΔΟΗ:
1. Φιαλίδια και ςφριγγεσ πρζπει να είναι κωρακιςμζνα.
2. Σα διάφορα μζςα για τθν αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ δακτφλων και πθγισ (π.χ. λαβίδεσ), είναι πολφ

αποτελεςματικά για τθ μείωςθ τθσ δόςθσ.
3. Η γριγορθ εργαςία δεν είναι επαρκισ για τθ μείωςθ τθσ δόςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ χριςθσ κωρακίςεων και

τθσ αφξθςθσ τθσ απόςταςθσ είναι μζκοδοι πολφ αποτελεςματικζσ για τθ μείωςθ τθσ δόςθσ.
4. Η κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ ςχετικά με τισ ςωςτζσ πρακτικζσ (π.χ. ςχεδιαςμόσ διαδικαςίασ, επανάλθψθ

διαδικαςιϊν με τθ χριςθ μθ ραδιενεργϊν πθγϊν, εκτίμθςθ δόςεων) είναι παράγοντεσ ςθμαντικοί για τθ
μείωςθ τθσ δόςθσ.

Κατά τθν προετοιμαςία και χοριγθςθ ραδιοφαρμάκων ςε εργαςτιρια
πυρθνικισ ιατρικισ το προςωπικό χρθςιμοποιεί ανοικτζσ πθγζσ ραδιενεργών
υλικών. Εξαιτίασ τθσ πολφ μικρισ απόςταςθσ των χεριών των εργαηομζνων από
τισ πθγζσ ακτινοβολίασ, θ δόςθ που αναμζνεται να καταγραφεί ςτα χζρια είναι
μεγαλφτερθ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο ςώμα. Για το λόγο αυτό θ δοςιμζτρθςθ
των χεριών είναι αναγκαία ςτθν πυρθνικι ιατρικι.

Για τθ δοςιμζτρθςθ ςτα χζρια το Τμιμα Δοςιμετρίασ τθσ ΕΕΑΕ διακζτει
δοςίμετρα καρποφ και δακτφλου. Να ςθμειωκεί ότι τα δοςίμετρα αυτά
πρζπει να φζρονται ςτο ςθμείο που κα λάβει τθ μεγαλφτερθ δόςθ.
Για τισ εφαρμογζσ τθσ πυρθνικισ ιατρικισ, προτείνεται θ χριςθ δοςιμζτρων
δακτφλου λόγω τθσ εγγφτθτάσ τουσ ςτθν πθγι ακτινοβόλθςθσ.

Το καταγραφόμενο μζγεκοσ είναι το ατομικό ιςοδφναμο δόςθσ βάκουσ 0,07mm, Ηp(0,07). Στον κανονιςμό
ακτινοπροςταςίασ το όριο τθσ ετιςιασ ιςοδφναμθσ δόςθσ για τα άκρα κακορίηεται ςε 500mSv.


