
Inżynier i Fizyk Medyczny         3/2017          vol. 6 177

medycyna nuklearna / nuclear medicineartykuł naukowy / scientific paper

Streszczenie

Zgodnie z  przepisami dotyczącymi ochrony ra-

diologicznej, prowadzenie leczenia izotopowe-

go dawkami jodu promieniotwórczego powyżej 800 

MBq wymaga hospitalizacji w  warunkach oddziału 

radioizotopowego. Uruchomienie takiego oddziału 

wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów doty-

czących pomieszczeń, wyposażenia w  urządzenia 

diagnostyczne i  mierniki promieniowania, zapisa-

nych w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy 

Prawo atomowe. Aby uruchomić taki oddział, nale-

ży uzyskać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki na prowadzenie działalności związanej 

z  narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz 

zgodę na udzielanie świadczeń medycznych Głów-

nego Inspektora Sanitarnego.

Słowa kluczowe: izotopy, oddział radioizotopowy, 

leczenie radioizotopowe, aktywność

Abstract

According to regulations on radiation protec-

tion, the management of treatment of ra-

dioactive iodine isotope doses above 800 MBq 

requires hospitalization in the conditions of radio-

isotope branch. Launching such a branch demands 

meeting a series of requirements such as premises 

supplied with diagnostic equipment as well as radia-

tion meters, which is recorded in the executive reg-

ulation to the state of Atomic Agency. To run such 

a branch, and carrying out activities involving expo-

sure to ionizing radiation must by authorized by the 

President of the National Atomic Energy Agency as 

well as the consent to the provision of medical ser-

vices by the Chief Sanitary Inspector must be given.
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Wprowadzenie

Wciąż niewiele jest w  Polsce oddziałów radioizo-

topowych, mimo że przybywa chorych, którzy 

mogliby być leczeni przy użyciu izotopów promie-

niotwórczych. Być może jest to spowodowane 

respektem przed promieniowaniem jonizującym. 

Podczas leczenia stacjonarnego stosowane są dużo 

wyższe aktywności pierwiastków promieniotwór-

czych niż w  diagnostyce. Na oddziałach leczeni są 

głównie pacjenci z  nowotworami tarczycy, gdzie 

stosuje się I-131, czy też z guzami neuroendokryn-

nymi NET (Neuroendocrine Tumors) – tu najczęściej 

stosujemy mieszanki Y-90/Lu-144. Leczenie tych 

drugich jest w  Polsce wciąż jeszcze mało popular-

ne, a same guzy są rozpoznawane bardzo późno, co 
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znacznie pogarsza rokowanie. Praca na oddziale radioizotopo-

wym ma nieco inny charakter niż w zakładzie medycyny nuklear-

nej. Opieka sprawowana nad pacjentami jest trudniejsza, ponie-

waż personel często ma dłuższy kontakt z chorym, stosowane 

aktywności izotopów są duże, przez co narażenie personelu na 

promieniowanie jonizujące jest większe niż w diagnostyce radio-

izotopowej. Rozpoczęcie pracy poprzedza uzyskanie zezwolenia 

na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie joni-

zujące, które wydaje Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) oraz 

zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

(PWIS) na działalność związaną z narażeniem na promieniowa-

nie jonizujące w  celach medycznych, polegającą na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii nuklearnej.

Funkcjonowanie oddziału 
radioizotopowego

Trudno sobie wyobrazić organizację oddziału radioizotopowego 

bez bliskiego sąsiedztwa zakładu medycyny nuklearnej z pracow-

nią izotopową klasy II i  pracownią diagnostyczną wyposażoną 

w gammakamery. Pacjenci przed opuszczeniem oddziału powinni 

mieć wykonane poterapeutyczne badania scyntygraficzne całe-

go ciała. Wymagania, jakie powinien spełniać zakład medycyny 

nuklearnej wyposażony we wspomniane pracownie, opisane były 

w niniejszym periodyku [1]. Jednak Prawo atomowe [2] oraz akty 

wykonawcze do tej ustawy narzucają dodatkowe warunki, jakie 

należy spełnić, by móc rozpocząć prowadzenie oddziału radioizo-

topowego. Obowiązujące przepisy narzucają wymagania dla ho-

spitalizowania pacjentów poddanych terapii I-131, w  przypadku 

przekroczenia podawanej aktywności terapeutycznej powyżej 800 

MBq. Większe narażenie na promieniowanie jonizujące powoduje 

konieczność spełnienia dodatkowych wymogów.

Warunki, jakie muszą spełnić pomieszczenia oddziału radio-

izotopowego [3]:

1. Pacjenci hospitalizowani z powodu leczenia nowotworów 

tarczycy źródłami jodu-131 mogą przebywać w  pokojach 

maksymalnie dwuosobowych, w których zapewnia się od-

ległość między łóżkami pacjentów nie mniejszą niż 1,5 m. 

W przypadku braku takiej możliwości umieszcza się między 

pacjentami parawan ochronny.

2. W warunkach braku możliwości urządzenia pomieszczenia 

sanitarnego w pokojach pacjentów wyznacza się i oznako-

wuje specjalne pomieszczenie wyłącznie do użytku przez 

tych pacjentów. Pomieszczenia sanitarne podlegają co-

dziennej kontroli dozymetrycznej oraz sprzątaniu i usuwa-

niu ewentualnych skażeń promieniotwórczych.

3. Po każdym kontakcie personelu z pacjentem należy wyklu-

czyć obecność skażeń na rękach i odzieży roboczej perso-

nelu przy użyciu miernika skażeń.

4. Pomieszczenie sanitarne wyposażone jest w mydło w pły-

nie, ręczniki papierowe lub suszarkę do rąk oraz jednora-

zowe nakładki na sedes, a także w instrukcję dla pacjentów 

o sposobie postępowania w pomieszczeniu.

5. Wymagane jest zbieranie i  przechowywanie skażonej po-

ścieli, bielizny i odpadów promieniotwórczych.

6. Wymagane jest przechowywanie odzieży ochronnej w wy-

dzielonej śluzie dozymetrycznej punktem dozymetrycz-

nym, szatnią oraz kabiną z prysznicem i umywalkami.

7. Oddział powinien być wyposażony w kanalizację specjalną 

do kontroli ciekłych odpadów promieniotwórczych wraz 

z co najmniej dwoma zbiornikami retencyjnymi, zbudowa-

nymi z powłoki chemoodpornej, umieszczonymi w specjal-

nej wannie pełniącej funkcję rezerwuaru na wypadek rozsz-

czelnienia zbiorników.

8. Wyjście z oddziału, w którym do terapii onkologicznej stosuje 

się otwarte źródła promieniotwórcze, jest monitorowane za 

pomocą bramki dozymetrycznej z sygnałem dźwiękowym. 

Dodatkowe wymagania to [3 i 4]:

1. Kontakt personelu medycznego z  pacjentem w  ciągu 

pierwszej doby po podaniu radioaktywnego jodu-131, 

w celu leczenia nowotworów tarczycy, ograniczony jest do 

niezbędnego minimum.

2. Odwiedziny pacjentów w okresie 24 h od podania izotopu 

są zabronione.

3. Wstęp dzieci do lat 10 na teren zakładu, o ile nie są pacjen-

tami, jest zabroniony.

4. Pacjent poddawany terapii radioizotopowej jest informo-

wany na piśmie o  właściwym zachowaniu się w  stosunku 

do najbliższego otoczenia zgodnie z zaleceniami komisji do 

spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w za-

kresie medycyny nuklearnej.

5. Pacjent może być zwolniony ze szpitala po spadku aktyw-

ności w ciele poniżej wartości 800 MBq.

6. Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu ze szpitala pacjenta 

leczonego otwartymi źródłami jodu-131 uwzględnić należy 

każdorazowo warunki mieszkaniowe i rodzinne pacjenta oraz 

możliwości przestrzegania przez niego ograniczeń warunku-

jących zmniejszenie ryzyka radiacyjnego dla osób z otoczenia, 

tak aby dawki efektywne dla tych osób nie przekroczyły war-

tości, o których mówi odpowiednie rozporządzenie [4].

7. W/w przepisu nie stosuje się do osób, które z własnej woli 

udzielają pomocy lub opieki, dla nich dawka skuteczna nie 

może przekroczyć 5 mSv. 

8. Pracownicy stosujący otwarte źródła promieniowania I-131 

do leczenia raka tarczycy podlegają wewnętrznej okreso-

wej kontroli na zawartość jodu promieniotwórczego w gru-

czole tarczowym.

Minimalne wymagania dotyczące wyposażenia, jakie musi speł-

nić jednostka organizacyjna, aby wydana została zgoda na terapię, 

którą wydaje Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny [5]:

1. Kamera scyntylacyjna planarna lub rotacyjna z możliwością 

wykonania badania całego ciała.

2. Miernik bezwzględnej aktywności produktów radiofarma- 

ceutycznych.

3. Miernik skażeń powierzchniowych.

4. Miernik mocy dawki promieniowania.
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5. Miernik skażeń osobistych.

6. Płaskie źródło promieniowania do wykonywania testów 

eksploatacyjnych kamer scyntylacyjnych.

7. Wyciąg radiochemiczny.

8. Laboratoryjne osłony osobiste zabezpieczające przed pro-

mieniowaniem jonizującym.

9. Osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gam-

ma i beta.

10. Kolimatory do kamery scyntylacyjnej odpowiednie do sto-

sowanych radioizotopów.

11.  Fantomy do przeprowadzania testów eksploatacyjnych 

urządzeń radiologicznych.

12. Zakłady opieki zdrowotnej prowadzące leczenie nowotwo-

rów tarczycy za pomocą źródeł jodu-131 muszą posiadać 

miernik zawartości jodu-131 w gruczole tarczowym.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o zezwolenie na dzia-

łalność związaną z  narażeniem na promieniowanie jonizujące, 

które wydaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki [6]:

1. Wniosek zawierający: oznaczenie jednostki organizacyjnej 

ubiegającej się o  wydanie zezwolenia, jej siedzibę i  adres, 

określenie rodzaju, zakresu i  miejsca wykonywania dzia-

łalności związanej z  narażeniem, przewidywany termin 

rozpoczęcia działalności (ewentualnie okres prowadzenia 

działalności), proponowane ograniczniki dawek (limity użyt-

kowe dawek) dla pracowników i osób z ogółu ludności, okre-

ślenie komórki organizacyjnej, która będzie bezpośrednio 

prowadzić działalność, uzasadnienie podjęcia działalności 

– w  przypadku zamiaru wprowadzenia nowych rodzajów 

zastosowań promieniowania jonizującego, liczbę i  rodzaj 

źródeł promieniotwórczych oraz ich aktywność, informacje 

o prowadzonej dozymetrii indywidualnej oraz o posiadanym 

sprzęcie dozymetrycznym, czyli określenie rodzaju i zakresu 

prowadzonej kontroli narażenia pracowników na promienio-

wanie jonizujące oraz kontroli środowiska pracy i otoczenia 

jednostki organizacyjnej, wraz z informacją dotyczącą posia-

danego sprzętu dozymetrycznego i jego wzorcowania.

2. Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego.

3. Program zapewnienia jakości (system działań gwarantu-

jący spełnienie określonych wymagań bezpieczeństwa ją-

drowego [BJ] i ochrony radiologicznej[OR], w zależności od 

prowadzonej działalności, który zawiera w  szczególności: 

podział między pracownikami jednostki organizacyjnej od-

powiedzialności i zadań w zakresie bezpieczeństwa jądro-

wego i ochrony radiologicznej; sposób realizacji wymagań 

dotyczących funkcjonowania, konserwacji i  utrzymania 

źródeł promieniowania jonizującego i wyposażenia.

4. Sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed 

uszkodzeniem, kradzieżą i  dostaniem się w  ręce osób 

nieuprawnionych.

5. Informacje o uprawnieniach osób zatrudnionych na stano-

wisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpie-

czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz upraw-

nieniach inspektora ochrony radiologicznej.

6. Instrukcja pracy ze źródłami promieniotwórczymi.

7. Instrukcja postępowania z odpadami promieniotwórczymi 

– a jeśli w warunkach normalnej eksploatacji może powstać 

konieczność odprowadzania gazowych lub ciekłych od-

padów promieniotwórczych do środowiska – dodatkowo 

proponowaną aktywność odprowadzanych odpadów i  ich 

stężenie promieniotwórcze w  momencie odprowadzania 

do środowiska, proponowany sposób odprowadzenia od-

padów, ich skład izotopowy i  tempo odprowadzania do 

środowiska oraz uzasadnienie wykazujące, że propono-

wane wartości i sposób odprowadzania odpadów promie-

niotwórczych są zgodne z  zasadą optymalizacji, o  której 

mowa w art. 9 ust. 1 ustawy Prawo atomowe [2].

8. Informacje o obiekcie lub pomieszczeniach, w których znaj-

duje się pracownia.

9. Informacje o  sposobie i  miejscu przechowywania źródeł 

i odpadów promieniotwórczych.

10. Wzór instrukcji postępowania przeznaczonej dla pacjen-

tów, którym podano substancję promieniotwórczą.

11. Program szkolenia pracowników w  zakresie bezpieczeń-

stwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

12. Informacje charakteryzujące źródła promieniowania joni-

zującego oraz odpady promieniotwórcze.

13. Informacje o  pracach, które mają być prowadzone w  pra-

cowni, z podaniem rodzaju i aktywności jednocześnie sto-

sowanych źródeł, a  w  przypadku przechowywania odpa-

dów promieniotwórczych dane dotyczące odpadów, które 

mają być przechowane.

14. Elementy dokumentacji technicznej obiektu lub pomiesz-

czeń, w których będzie prowadzona działalność, wskazują-

ce na spełnienie warunków BJ i OR.

Zgoda (o której mowa w paragrafie 33d ust. 1 Ustawy Prawo 

atomowe) jest wydawana przez Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego po uzyskaniu [5]:

 – pozytywnej opinii konsultanta krajowego do spraw lub kon-

sultanta krajowego do spraw medycyny nuklearnej;

 – pozytywnej opinii państwowego wojewódzkiego inspekto-

ra sanitarnego.

Zakład opieki zdrowotnej ubiegający się o  uzyskanie zgo-

dy, do wniosku o  wydanie takiej zgody załącza następujące 

dokumenty:

1. Imienny wykaz osób wykonujących czynności z  zakresu 

radioterapii, brachyterapii lub medycyny nuklearnej wraz 

z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności specjalizacji, 

staży, ocen kształcenia ustawicznego, jeżeli są wymagane.

2. Wykaz medycznych procedur radiologicznych, które będą 

stosowane.

3. Wykaz urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych 

wraz z  podaniem ich podstawowych parametrów i  daty 

uruchomienia.

4. Kopię aktualnego protokołu wykonania wszystkich testów 

eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych.

5.  Księgę Jakości.
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Dopiero po spełnieniu wszystkich tych wymogów i uzyskaniu 

odpowiednich zgód i zezwoleń można rozpocząć pracę z izoto-

pami promieniotwórczymi, podając je pacjentom w warunkach 

szpitalnych. Konieczna będzie ścisła współpraca z  zakładem 

medycyny nuklearnej z  uwagi na rozporządzenie [5] i  minimal-

ne wymagania, jakie musi spełniać placówka, aby ubiegać się 

o zgodę na leczenie, gdyż większość z wymienionych przez usta-

wodawcę urządzeń jest właśnie podstawowym wyposażeniem 

zakładów medycyny nuklearnej.

Podsumowanie

Choć oddział radioizotopowy wykorzystywany jest głównie 

do leczenia raka zróżnicowanego tarczycy, to rozszerza także 

możliwości stosowania innych terapii radioizotopowych. Może 

być wykorzystywana do leczenia radioizotopowego pacjentów 

z  łagodnymi chorobami tarczycy wymagających hospitalizacji 

z  uwagi na podeszły wiek lub zły stan zdrowia. Terapia radio-

izotopowa w warunkach hospitalizacji może być też stosowana 

u pacjentów z rzadkimi chorobami, takimi jak czerwienica praw-

dziwa (leczenie przy użyciu P-32). Możliwe staje się nowatorskie 

leczenie glejaka wielopostaciowego emiterami alfa (213 Bi-DO-

TA-substancja P).
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