
РАДИАЦИЯТА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ!

Човек се ражда и живее в радиационна среда, предизвикана от естественото лъчение - 

фоново облъчване и свързаната с развитието на обществото йонизираща радиация - надфоново облъчване.

Най-голям дял от надфоновото облъчване на човека се пада на използването на йонизиращата радиация 

в медицината - рентгеновите и нуклеарномедицинските изследвания.

С нуклеарномедицинските методи се проследява предимно функцията на органите, като се изследват: 

сърце, кости, бял дроб, мозък, бъбреци, щитовидна жлеза, черен дроб, туморни и възпалителни 

процеси и се проследява ефекта от лечението. Радиоактивни субстанции могат да се използват и за 

лечение или облекчаване на симптомите при раково болни.

ГОЛЯМ ИЛИ МАЛЪК Е РИСКЪТ ОТ НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ?

Ранното диагностициране на заболяването позволява ранно лечение и по-добър терапевтичен резултат!

Струва си да поемете съществуващия минимален риск, ако изследването ще помогне навреме и точно 

да се постави диагноза на заболяването!

Принос на различните източници на йонизираща

радиация в общото облъчване на българското

население (без лъчелечението):

Радиоактивните изотопи, които се използват в нуклеарната 

медицина, йонизират средата, през която преминават.

� Това може да доведе до увреждане на клетките в живата материя 

и да предизвика вредни ефекти.

� Изчислено е, че нуклеарномедицинските изследвания могат да 

предизвикат заболяване от рак при един на 20 000 изследвани пациенти.

� Същият е рискът за смърт от : 

� Изпушване на 30 цигари;

� Автомобилна катастрофа в следващите 5 месеца;

� Производствена авария в следващите 2 години.

� Но трябва да знаете, че този риск е по-нисък от риска при 

тютюнопушене, кормуване, затлъстяване или консумация на алкохол.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТА?

Всеки пациент трябва да е информиран, че нуклеарномедицинското изследване не може да представлява значим риск и

да влоши неговото здраве. За избягване на допълнителното лъчево натоварване трябва да се има предвид следното:

� Всяка млада жена трябва да предупреди лекаря за евентуална бременност.

� При бременни и деца да не се прилага нуклеарномедицинско изследване, ако исканата информация може да бъде

получена с други методи, без лъчево натоварване.

� При кърмачки трябва да се спре кърменето за няколко часа след изследването. 

� При провеждане на изследване с радиоактивен йод, щитовидната жлеза да бъде предварително "блокирана" с

нерадиоактивни аналози на йода.

� При прилагане на по-високи количества радиоактивност при някои от изследванията се препоръчва временно да се

избягва непосредствения контакт с бременни или малки деца.

� След изследването да се поемат повече течности и да се уринира по-често.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ПАЦИЕНТЪТ?

� Пациентът има право да откаже дадено изотопно изследване или трябва да потвърди с подписа си, че е

информиран за рисковете и е съгласен с изследването.

� Изследването не може да се откаже в случаите, когато се изпълняват профилактични /скринингови/ програми.

При възрастни - Нуклеарномедицинското изследване не може да представлява риск за възрастния пациент и да влоши неговото здраве.

Получената радиационна доза най-често е малко над едногодишната фонова доза и е по-малка от тази при компютър-томографските изследвания.

www.ncrrp.org
e-mail: ncrrp@ncrrp.org

Сравнение на нуклеарномедицински изследвания на

някои органи с еквивалентен период на облъчване

от природния радиационен фон.

При деца - На тях се обръща специално 

внимание, тъй като те са два пъти 

по-чувствителни към облъчването с 

йонизираща радиация от възрастните.

При бременни и кърмачки - Изследванията трябва да се назначават само в краен случай. 

Предупредете лекаря, ако считате, че е възможно да сте бременна!
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