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Streszczenie

Organizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej, 

a  dokładniej wymogi techniczno-budowla-

ne dotyczące zarówno pracowni izotopowych, jak 

i pracowni rentgenowskich, opisano w ustawie Pra-

wo atomowe i  rozporządzeniach towarzyszących. 

Przed przystąpieniem do prac nad realizacją Za-

kładu Medycyny Nuklearnej należy dokładnie prze-

myśleć, jakie badania mają być w nim realizowane, 

a zatem jakie radioizotopy i ich aktywności będą do 

tego potrzebne. Po ustaleniu zakresu działalności 

należy dokonać wyboru klasy pracowni – wymaga-

nia techniczne, budowlane i wyposażenie ściśle się 

z  tym wiążą. W  publikacji opisano wymagania dla 

pracowni izotopowej klasy II.

Słowa kluczowe: medycyna nuklearna, izotopy, 

izotopy promieniotwórcze, aktywność

Abstract

Organization of the Department of Nuclear 

Medicine, more precisely – the requirements 

technical construction on the isotope laboratory 

and X-ray laboratories are described by the Act on 

Atomic Law and accompanying regulations. Before 

taking an action aimed at creating the Department 

of Nuclear Medicine it is necessary to assess what 

types of tests we are going to do, and thus what 

radioisotopes and their activities will be needed. 

Then, it is needed to determine the class of the 

studio – the technical requirements, and construc-

tion equipment are closely associated with it. The 

requirements for isotope laboratory class II, are de-

scribed in the publication.

Key words: nuclear medicine, radioisotopes, radio-

active isotopes, activity
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Wstęp

Wydawać by się mogło, choć niesłusznie, że orga-

nizacja Zakładu Medycyny Nuklearnej w  nowo bu-

dowanym obiekcie szpitalnym jest prosta. Ustawa 

Prawo atomowe i  rozporządzenia towarzyszące 

regulują tylko pewien zakres prac, jakie należy 

podjąć i wykonać, aby można było rozpocząć pracę 

z otwartymi źródłami promieniotwórczymi. Bardzo 

ważne jest dokładne przemyślenie, jakie rodzaje ba-

dań mamy zamiar wykonywać w Zakładzie Medycy-

ny Nuklearnej, a co za tym idzie, jakie radioizotopy 

i  ich aktywności będą nam do tego potrzebne – to 

jest punkt wyjścia zanim przejdziemy do kolejnych 

kwestii.

Przy diagnostycznym i  terapeutycznym stoso-

waniu izotopów promieniotwórczych działania 

związane z ochroną radiologiczną zakładu medycy-

ny  nuklearnej są ściśle związane z zakresem ochro-

ny radiologicznej pracowni izotopowej klasy II (o 

klasie pracowni decyduje aktywność stosowanych 

jednocześnie izotopów promieniotwórczych i  ich 

przynależność do grupy izotopów promieniotwór-

czych, pracownie izotopowe z otwartymi źródłami 

promieniotwórczymi zalicza się do klasy III, II i  I  – 

zgodnie z załącznikiem nr 3 Dz.U. nr 140 poz. 994). 

Jeśli podjęliśmy już decyzję co do rodzaju i zakresu 

stosowanych izotopów w  naszym zakładzie, mo-

żemy przejść do kolejnych kroków, mianowicie do 

ustalenia, z  jaką klasą pracowni będziemy mieć do 

czynienia. Wymagania techniczne, budowlane i wy-

posażenie ściśle wiążą się z określoną klasą pracow-

ni. W  publikacji tej skupię się na wymaganiach dla 

pracowni izotopowej klasy II.
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Przestrzeń zakładu medycyny nuklearnej należy podzielić na 

dwa podstawowe obszary:

1) obszar przechowywania i  preparacji produktów radiofar- 

maceutycznych,

2) obszar obsługi pacjenta.

Poza wymaganiami określonymi dla odpowiedniej klasy pra-

cowni izotopowej, w  zakładzie medycyny nuklearnej powinny 

znaleźć się pomieszczenia przeznaczone na:

1) przyjmowanie i  przechowywanie źródeł promieniotwór-

czych (bardzo dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość do-

stawy izotopów odrębnym wejściem, tak aby nie stwarzać 

dodatkowego zagrożenia dla osób postronnych, pacjen-

tów i personelu);

2) prowadzenie prac związanych z preparatyką i dozowaniem 

produktów radiofarmaceutycznych;

3) zbieranie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych;

4) przechowywanie odzieży z wydzieloną śluzą, punktem do-

zymetrycznym i szatnią oraz kabiną

z prysznicem i umywalkami;

5) aparaturę diagnostyczną;

6) gabinet lekarski,

7) poczekalnię z  możliwością oddzielenia przestrzeni zaj-

mowanej przez pacjentów przed i po podaniu produktów 

radiofarmaceutycznych;

8) węzeł sanitarny wyposażony w  mydło w  płynie, ręczniki 

jednorazowe lub suszarkę do rąk oraz jednorazowe nakład-

ki na sedes.

Wymagania techniczno-budowlane

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownia izotopo-

wa powinna być:

 – zlokalizowana w  niemieszkalnym obiekcie budowlanym 

w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą;

 – w  budynkach zaliczonych co najmniej do klasy D  odpor-

ności pożarowej, przy czym pomieszczenia, w których są 

przechowywane źródła i  odpady promieniotwórcze, lo-

kalizuje się w budynkach zaliczonych co najmniej do klasy 

B odporności pożarowej.

2. Wszystkie elementy wystroju wewnętrznego powinny być 

wykonane z  materiałów nierozprzestrzeniających ognia, 

a  powierzchnie robocze, podłogi ściany i  instalacje wyko-

nuje się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się 

skażeń promieniotwórczych oraz umożliwiający ich usu-

wanie. Podłoga w  pomieszczeniach pracowni izotopowej, 

magazynie izotopów, magazynie odpadów promieniotwór-

czych, śluzie dozymetrycznej i  pomieszczeniu podawania 

izotopów powinna być zatem pokryta wykładziną (PCV lub 

tarkett) gładką nienasiąkliwą, zachodzącą łukiem na ściany. 

Ściany i  sufity powinny być pomalowane farbą zmywalną. 

Wszystkie powierzchnie robocze oraz meble na terenie 

kontrolowanym winny być pokryte materiałem gładkim, 

nienasiąkliwym i łatwo zmywalnym bez możliwości trwałe-

go zabrudzenia.

3. W pomieszczeniach pracowni izotopowej klasy II zapewnia 

się wentylowanie mechaniczne odrębnym systemem wen-

tylacyjnym umożliwiającym co najmniej trzykrotną wymia-

nę powietrza w ciągu godziny. Wentylacja powinna zagwa-

rantować przepływ powietrza w  kierunku pomieszczeń, 

w których istnieje większe prawdopodobieństwo powsta-

wania skażeń promieniotwórczych. Ruch powietrza i układ 

ciśnień powinien zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażeń 

promieniotwórczych powstających na stanowiskach pracy, 

a  wyrzut powietrza powinien dochodzić na wysokość co 

najmniej 1 m ponad kalenicą budynku.

4. Źródła i  odpady promieniotwórcze powinny być przecho-

wywane w  wydzielonym magazynie, o  wentylacji mecha-

nicznej nawiewno-wyciągowej zapewniającej w  czasie 

przebywania tam pracowników co najmniej sześciokrotną 

wymianę powietrza w ciągu godziny, przy możliwości włą-

czenia wentylacji przynajmniej 10 minut przed wejściem 

pracowników do magazynu. W  pomieszczeniach magazy-

nu izotopów i  magazynu odpadów promieniotwórczych, 

w  którym będą przechowywane źródła i  odpady promie-

niotwórcze, nie powinno przechowywać się substancji 

łatwopalnych, wybuchowych, wydzielających opary żrą-

ce i  powodujących korozję, a  także gazów sprężonych. 

W  magazynie, w  którym są przechowywane odpady pro-

mieniotwórcze niegenerujące gazów, zapewnia się wen-

tylację zapobiegającą powstawaniu zjawiska roszenia na 

powierzchni opakowań oraz na ścianach magazynu.

5. Powierzchnia pracowni izotopowej klasy II, z wyłączeniem 

śluzy sanitarno-dozymetrycznej i  pomieszczenia do prze-

chowywania źródeł i  odpadów promieniotwórczych, po-

winna być nie mniejsza niż 15 m2.

6. Wejście i wyjście do i z pracowni izotopowej powinno od-

bywać się przez śluzę sanitarno-dozymetryczną, co w razie 

zaistnienia skażenia pozwala na wykonanie pomiarów ska-

żeń osobistych i odzieży oraz ewentualnej dekontaminacji.

7. Wejścia do pracowni, magazynu odpadów i źródeł powinny 

być oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi.

8. Instalację wodną i kanalizacyjną.

Pomieszczenia, w których zainstalowane będą gammaka-

mery, powinny być wykonane zgodnie z zapisami Dz.U. 180 

poz. 1325 oraz zaleceniami producentów aparatów.

9. Powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 20 m2.

10. Wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza niż 2,5 m.

11. Pomieszczenia należy wyposażyć w klimatyzację, jeżeli ta-

kie są wymagania producenta kamery scyntylacyjnej.

12. Odległość operatora kamery scyntylacyjnej od pacjenta 

w  trakcie wykonywania badania powinna wynosić co naj-

mniej 1,5 m, a w przypadku braku takiej możliwości zapew-

nia się umieszczenie parawanu ochronnego pomiędzy ope-

ratorem a pacjentem.
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13. W tym samym pomieszczeniu może być instalowana tylko 

jedna kamera scyntylacyjna.

14. Kamerę scyntylacyjną należy tak zainstalować, aby za-

pewniony był swobodny dostęp do pacjenta co najmniej 

z dwóch stron.

15. W pomieszczeniu kamery scyntylacyjnej nie można umiesz-

czać sprzętów ani urządzeń niezwiązanych z jej działaniem 

lub z wykonywanymi badaniami.

Wymagania sprzętowe  
i dodatkowe wyposażenie  

pracowni izotopowej klasy II

Pracownia izotopowa powinna być wyposażona w:

1. Sprzęt dozymetryczny dostosowany do używanych źródeł 

promieniowania jonizującego (radiometr do pomiarów 

mocy dawki i skażeń powierzchni, bramkę dozymetryczną, 

sygnalizator progowy promieniowania).

2. Miernik aktywności dawek.

3. Stałe i  ruchome osłony przed promieniowaniem jonizują-

cym (parawan ochronny, ochronne kubły na odpady).

4. Wyciąg radiochemiczny z  przepływem laminarnym, który 

uniemożliwi rozprzestrzenianie się skażeń promieniotwór-

czych (komora laminarna).

5. Pojemniki do przechowywania źródeł i  odpadów promie-

niotwórczych (sejf na źródła, pojemniki ochronne: ołowio-

we, wolframowe czy z pleksi).

6. Środki ochrony indywidualnej przed skażeniami promie-

niotwórczymi i  napromienieniem (fartuchy ochronne, 

osłony na tarczycę, rękawice ochronne, okulary ochronne, 

osłonki na strzykawki, walizeczka ochronna do transportu 

strzykawek). Dla zapewnienia bezpieczeństwa personel 

zakładu powinien stosować osłony przed promieniowa-

niem jonizującym, właściwe dla rodzaju źródeł i  zakresu 

prowadzonych prac, w tym zaleca się używanie strzykawek 

jednorazowych wyposażonych w osłony pochłaniające pro-

mieniowanie gamma i beta.

7. Lodówkę, w której przechowywane będą zestawy scynty-

graficzne do przygotowania radiofarmaceutyków, zamra-

żarkę na odpady zakaźne promieniotwórcze.

Należy pamiętać, że zarówno radiometr, jak i miernik aktywno-

ści dawek powinny posiadać aktualne świadectwa wzorcowania 

w zakresie stosowanych izotopów. W przypadku zakupu nowych 

urządzeń informacja o dostarczeniu urządzenia z aktualnym świa-

dectwem wzorcowania powinna pojawić się już w trakcie przygoto-

wywania przetargu. Takie postępowanie skraca czas oczekiwania 

na samo urządzenie, zdejmuje z nas użytkowników koszty wzorco-

wania i przyspiesza tryb przystąpienia do regularnej pracy. Przy-

gotowując zapytania ofertowe, trzeba sprecyzować typ i  zakres 

izotopów, których będziemy używać, gdyż na niektóre źródła wzor-

cujące laboratoria wykonujące usługę wzorcowania muszą czekać.

Podobnie jest z  komorą laminarną. Obecnie na rynku moż-

na spotkać urządzenia różnego typu, z  różną klasą czystości 

radiochemicznej, osłonnością i innymi parametrami. Ważne jest, 

aby wziąć pod uwagę kompatybilność pracy komory laminarnej 

z innymi urządzeniami (tzw. dodatkowym wyposażeniem zakła-

du medycyny nuklearnej) pomocniczymi, a mianowicie: dyspen-

serem dawek, miernikiem aktywności czy też drukarką etykiet. 

Wybór komory powinien być uwarunkowany rodzajem i  liczbą 

badań, jakie będziemy wykonywać.

Przy zakupie kubełków na odpady promieniotwórcze powin-

niśmy doprecyzować czego oczekujemy, zarówno co do osłon-

ności w zakresie promieniowania γ, ale i β, o ile zamierzamy pro-

wadzić terapię izotopową, ale również ważne mogą okazać się 

gabaryty takiego kosza. W pracowni podań izotopów przydatne 

są kubełki nablatowe na ostre odpady, gdzie wyrzucane są np. 

zużyte (po podaniu izotopu) igły.

Dopełnieniem wyposażenia pracowni izotopowej są środki 

ochrony osobistej: fartuchy osłonne, kołnierze na tarczycę, oku-

lary ochronne, ale pomocne będą również osłonki na strzykaw-

ki i  fiolki oraz walizeczka osłonna do przenoszenia strzykawki 

z radiofarmaceutykiem.

W przypadkach stacjonarnej terapii jodowej niezbędne jest 

dysponowanie systemem kanalizacji specjalnej, umożliwiającej 

przechowywanie ciekłych odpadów promieniotwórczych przez 

okres konieczny do wygaszenia zgromadzonej aktywności do 

wielkości dopuszczalnej przepisami państwowymi dla ścieków 

komunalnych. Obiekty, które posiadają kanalizację specjalną na 

ciekłe odpady promieniotwórcze, należy wyposażyć w  co naj-

mniej dwa zbiorniki zapewniające ciągłość odbioru odpadów 

promieniotwórczych. W  przypadku ambulatoryjnego leczenia 

zwykła komunalna sieć jest w zupełności wystarczająca.

Wszystkie pomieszczenia Zakładu Medycyny Nuklear-

nej, w  których będą występować źródła promieniotwórcze 

i  źródła promieniowania jonizującego, powinny zostać ozna-

kowane zgodnie z  obowiązującymi w  momencie uruchamia-

nia zakładu przepisami (oznaczenia terenu nadzorowanego 

i kontrolowanego).

W zakładzie w widocznym miejscu powinna znaleźć się rów-

nież informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i le-

karza przed wykonaniem badania lub podjęciem leczenia o tym, 

że pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Wejścia na tereny kontrolowane, a w szczególności drzwi do 

magazynów izotopów oraz odpadów powinny mieć charakter 

osłony fizycznej i być zaopatrzone w zamki patentowe.

Wymagania sprzętowe  
i dodatkowe wyposażenie 

Zakładu Medycyny Nuklearnej

Podstawowe wyposażenie zakładu medycyny nuklearnej:

1. Gammakamera planarna czy SPECT (w zależności od po-

trzeb do wyboru są: różne rodzaje kolimatorów (nisko- 

i wysokoenergetyczne) oraz różne wielkości detektorów).

2. Urządzenie hybrydowe SPECT/CT, PET/CT, PET/ MR (urzą-

dzenie zapewniające maksymalną wszechstronność 
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kliniczną i umożliwiające poprawę wydajności w porówna-

niu z kamerami ogólnego przeznaczenia).

3. Zasilanie awaryjne UPS (dla gammakamery, urządzeń hy-

brydowych, stacji akwizycyjnej i stacji opracowania badań).

4. Termoblok.

5. Wytrząsarka.

6. Źródła kontrolne.

7. Markery izotopowe.

8. Inne: fantomy do testów – źródło płaskie, fantom jaszcza-

ka, fantom anatomiczny do CT, fantom do oceny centrum 

rotacji, bar fantom, bobix, przewijak dla dzieci.

Dokonując wyboru gammakamery, powinniśmy kierować się 

rodzajem badań, które będziemy wykonywać (a więc zakresem 

naszej działalności), liczbą pacjentów oraz gabarytami samego 

urządzenia. Obecnie standardem są urządzenia hybrydowe, 

dzięki którym wykonanie badania jest szybsze i przede wszyst-

kim bardziej dokładne diagnostycznie od tradycyjnego badania. 

Jest to dość istotne z uwagi nie tylko na komfort pacjenta, ale 

także niższe prawdopodobieństwo zakłóceń powstałych na 

skutek mimowolnych ruchów badanego np. przy oddychaniu. 

Innym czynnikiem, którym powinniśmy kierować się przy wy-

borze urządzenia do obrazowania, jest minimalna ekspozycja 

na promieniowanie jonizujące – ważna w  przypadku osób czę-

sto poddawanych badaniu oraz dzieci. Zastosowanie urządzeń 

hybrydowych pozwala na wykonanie jednego badania zamiast 

dwóch, zajmuje mniej miejsca i  jest korzystne ze względów 

ekonomicznych.

Należy zaopatrzyć się także w niezawodne zasilanie awaryjne 

UPS, które w razie awarii sieci energetycznej pozwoli dokończyć 

badanie. Urządzenia te są dostarczane i instalowane przez pro-

ducentów urządzeń do badań jako całość, dlatego nie powinno 

tego zabraknąć w specyfikacji zamówienia.

Wyposażenie typu termoblok (łaźnia wodna), wytrząsarka, 

źródła kontrolne (tu należy pamiętać o  certyfikacie źródła), są 

sprzętem pomocniczym i  powinny zostać dobrane do naszych 

„indywidualnych” potrzeb.

Podobnie będzie z fantomami do wykonywania testów kon-

troli jakości. One również powinny być dostosowane do używa-

nych kamer – istotną rzeczą jest dostęp do protokołów kontrol-

nych w systemach obsługujących naszą aparaturę.

Wymagania techniczno-budowlane 
dotyczące pracowni rentgenowskiej

Zgodnie z  obowiązującym prawem pracownie rentgenowskie, 

a  więc zarówno pracownia gammakamery SPECT/CT, jak i  pra-

cownia PET/CT zawierające tomograf komputerowy, powinny 

być wyposażone w urządzenia ochronne i zabezpieczające oraz 

muszą mieć tak zorganizowaną pracę, aby dawki promieniowa-

nia jonizującego nie przekraczały limitów użytkowych lub dawek 

granicznych określonych w przepisach dotyczących dawek gra-

nicznych promieniowania jonizującego.

1. W przypadku pracowni z aparatami SPECT/CT i PET/CT zlo-

kalizowanej w obiekcie niemieszkalnym oraz w jej otoczeniu, 

dawka roczna dla osób nienarażonych zawodowo na promie-

niowanie jonizujące nie powinna przekraczać 0,5 mSv.

2. Dla osób przebywających w otoczeniu pracowni rtg roczny 

limit dawki wynosi 3 mSv.

3. Pożądana grubość ścian i  stropów pracowni rentgenow-

skiej oraz rodzaje materiałów osłonnych określone są 

w  Polskiej Normie dotyczącej obliczania osłon stałych 

przed promieniowaniem jonizującym (PN-86-J-80001).

4. W pracowniach rentgenowskich powinna być zapewniona 

łączność głosowa i  wizualna pomiędzy personelem me-

dycznym przebywającym w sterowni a pacjentem przeby-

wającym w gabinecie rentgenowskim.

5. Gabinet rentgenowski musi być wyposażony w wentylację 

zapewniającą co najmniej półtorakrotną wymianę powie-

trza w ciągu godziny.

6. Nad drzwiami wejściowymi do pracowni rentgenowskiej 

należy zainstalować sygnalizację świetlną informującą 

o obecności promieniowania jonizującego.

7. Pracownie rentgenowskie, w których zainstalowane będą 

aparaty wytwarzające promieniowanie X, tomografy kom-

puterowe – SPECT/CT czy PET/CT, powinny posiadać po-

wierzchnię powyżej 35 m2 (bez wydzielonej sterowni).

8. Drzwi do pracowni SPECT/CT czy PET/CT powinny być wy-

posażone w  ostrzegawczą sygnalizację świetlną, umiesz-

czoną nad drzwiami wejściowymi do gabinetów rentge-

nowskich, informującą o  włączeniu wysokiego napięcia 

na lampę rentgenowską oraz wyposażone w  urządzenia 

powodujące przerwę (blokadę) w  obwodzie włączającym 

wysokie napięcie przy drzwiach niezamkniętych. Otwiera-

nie drzwi powinno być możliwe od wewnątrz i od zewnątrz.

Wymagania związane z personelem 
Zakładu Medycyny Nuklearnej

W jednostce ochrony zdrowia udzielającej świadczeń zdrowot-

nych z zakresu medycyny nuklearnej i z zakresu terapii radioizoto-

powej chorób nienowotworowych należy zatrudnić co najmniej:

1. Lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny nuklearnej.

2. Technika elektroradiologii przeszkolonego w  zakresie ob-

sługi kamery scyntylacyjnej.

3. Fizyka medycznego.

4. Inspektora ochrony radiologicznej (wewnętrzny nadzór 

nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowe-

go i ochrony radiologicznej w przypadku Zakładu Medycy-

ny Nuklearnej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia 

inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-3).

5. Pielęgniarkę.

Wymieniony personel stanowi absolutne minimum. Rodzaj 

i liczba badań wykonywanych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej 

uwarunkowana jest możliwościami technicznymi aparatury oraz 

obsadą personalną.
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Osoby, które będą pracowały w  warunkach narażenia na 

promieniowanie jonizujące przed podjęciem pracy powinny 

posiadać:

 – orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do takiego za-

trudnienia, wydane przez uprawnionego lekarza;

 – odpowiednią do stanowiska pracy znajomość przepisów 

z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz-

nej oraz niezbędne umiejętności;

 – certyfikat ze szkolenia z  zakresu ochrony radiologicznej 

pacjenta.

Wymagania co do dokumentacji 
pracowni izotopowej

Dokumentacja pracowni będzie zawierać:

1. Zezwolenie Prezesa PAA.

2. Program zapewnienia jakości (według zapisów ustawy Pra-

wo atomowe na dyrektorze jednostki organizacyjnej ciąży 

obowiązek opracowania i wdrożenia programu zapewnie-

nia jakości, zawierającego co najmniej opis urządzeń i pro-

cedur mających na celu ochronę pracownika, ogółu ludno-

ści i  środowiska przed zagrożeniem. W  praktyce program 

opracowuje personel Zakładu Medycyny Nuklearnej).

3. Regulamin pracy ze źródłami.

4. Technologiczne instrukcje pracy ze źródłami promienio-

wania jonizującego ustalające szczegółowe postępowanie 

w zakresie ochrony radiologicznej dla każdego rodzaju wy-

konywanych prac.

5. Zakładowy plan postępowania awaryjnego.

6. Program szkoleń wewnętrznych.

7. Rejestr wyników pomiarów dozymetrycznych w  środowi-

sku pracy.

8. Wykaz pracowników wykonujących pracę w pracowni, z po-

działem na kategorie narażenia na promieniowanie jonizu-

jące (A i B). W Zakładzie Medycyny Nuklearnej do kategorii 

narażenia A  należy zakwalifikować osoby bezpośrednio 

uczestniczące w preparatyce izotopowej i podawaniu izo-

topów pacjentom. Pozostałych pracowników należy za-

kwalifikować do kategorii narażenia B.

9. Instrukcję postępowania przeznaczoną dla pacjentów, któ-

rym będzie podana substancja promieniotwórcza w  celu 

medycznej diagnostyki lub leczenia.

10. Instrukcje obsługi i  świadectwa wzorcowania sprzętu 

dozymetrycznego.

11. Ewidencję źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz ewi-

dencję materiałów jądrowych.

12. Rejestr dawek indywidualnych promieniowania jonizującego 

otrzymanych przez pracowników. Ocena narażenia pracow-

ników będzie prowadzona na podstawie kontrolnych pomia-

rów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych 

w środowisku pracy. Pracownicy kategorii A podlegają oce-

nie narażenia prowadzonej na podstawie systematycznych 

pomiarów dawek indywidualnych, a jeżeli mogą być narażeni 

na skażenie wewnętrzne mające wpływ na poziom dawki 

skutecznej dla tej kategorii pracowników, będą podlegać 

również pomiarom skażeń wewnętrznych. Pracownicy ka-

tegorii B  będą podlegać ocenie narażenia prowadzonej na 

podstawie pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy.

Podsumowanie

Wymogi techniczne i  organizacyjne dotyczące Zakładów Me-

dycyny Nuklearnej opisano w ustawie Prawo atomowe i rozpo-

rządzeniach towarzyszących. W Zakładzie Medycyny Nuklearnej 

w badaniach diagnostycznych mogą być stosowane praktycznie 

wszystkie izotopy użytkowane zgodnie z aktualnym stanem wie-

dzy do badań na gammakamerach.

Wyposażenie pracowni w środki ochrony osobistej oraz w sprzęt 

pomocniczy należy uwzględnić już przy specyfikowaniu zapytań 

ofertowych. Przy specyfikacji zamówienia trzeba uwzględnić rów-

nież dodatkowe wyposażenie w materiały, tj. np. papier do drukar-

ki etykiet, zestawy dzienne jednorazowego użycia do dyspensera, 

fantomy do testów, wytrząsarkę, termoblok itd.

Istotną kwestią jest zapewnienie personelowi szkolenia z ob-

sługi nowego wyposażenia, zagwarantowanie przez dostawcę 

sprzętu odpowiedniego okresu serwisowania urządzeń, ilości 

i  zakresu przeglądów, dostępu do oprogramowania i  wsparcia 

technicznego on-line.
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