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Ατομική δοσιμέτρηση

Η χρήση ατομικών δοσιμέτρων που
αποσκοπεί στην παροχή και συλλογή
πληροφοριών σχετικά με την έκθεση των
εργαζομένων και την επιβεβαίωση της
εφαρμογής καλών πρακτικών



Συσκευές καταγραφής δόσης

 Παθητικές

- Film badges 

- TLD’s

 Ενεργές

- Pocket dosimeters

- Real-time dose monitoring systems



Πλεονεκτήματα 

 Ο χειριστής έχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα
προσωπικά δεδομένα έκθεσης

 Το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης βοηθά να προσδιοριστεί
ποια διαδικασία ή σε ποιο στάδιο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας είναι υπεύθυνη η έκθεση ήταν μεγαλύτερη

 Επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να αλλάξει αμέσως τη
συμπεριφορά τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η
δόση ακτινοβολίας τους

 Η εφαρμογή νέου λογισμικού στον
αγγειογραφικό εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει
στην βελτιστοποίηση στρατηγικών με
αποτέλεσμα την άσκοπη υψηλές εκθέσεις των
ασθενών και του προσωπικού



Μειονεκτήματα/ Προκλήσεις

 Πρόσθετες παράμετροι να σκεφτεί το προσωπικό κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας

 Ενδεχόμενη αύξηση δυσκολίας κινήσεων από την
τοποθέτηση επιπλέον αντικειμένων στην ποδιά

 Το monitor μπορεί να αγνοείται κατά τη διάρκεια μιας
δύσκολης επεμβατικής πράξης, είτε μετά από μεγάλη
περίοδο που είναι εγκατεστημένο ή όταν δεν είναι
ορατό από όλες τις θέσεις

 Η παρουσία monitor ενδεχομένως
να αποσπά την προσοχή του
προσωπικού εις βάρος της κλινικής
πράξης



Μειονεκτήματα/ Προκλήσεις

 Ανασφάλεια ή ακόμη και ενόχληση του προσωπικού
από την συνεχή παρακολούθηση

 Υψηλό κόστος για την αγορά συσκευών καταγραφής
δόσης σε πραγματικό χρόνο χωρίς να έχει
πιστοποιηθεί ακόμα η χρησιμότητά τους στην μείωση
της δόσης των επαγγελματικά εκτιθέμενων

 Εκ των υστέρων επεξεργασία και αξιολόγηση των
ενδείξεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή
παρερμηνειών της στιγμιαίας ένδειξης



Συμπεράσματα

 Η καταγραφή δόσεων σε πραγματικό χρόνο δεν αντικαθιστά τα

δοσίμετρα τα οποία προβλέπονται από τη νομοθεσία και θα

πρέπει να θεωρούνται περισσότερο σαν εργαλεία για την

ευαισθητοποίηση του προσωπικού και σαν μια μερική λύση

αποφυγής σοβαρών ακτινικών ατυχημάτων

 Ένα πολύπλευρο πρόγραμμα για την θέσπιση της κουλτούρας

ακτινοπροστασίας θα πρέπει να εφαρμοστεί ώστε η καταγραφή

δόσεων σε πραγματικό χρόνο να έχει πραγματικό νόημα


