
Sugárvédelem

A kutatás  és  fejlesztés  számos  eredményének  mindennapi  felhasználása  során  az  előnyök  mellett  
felismerhetők  az  alkalmazásból  származó  hátrányok  is.  Természetesen  azonnal  felmerül  a  kérdés, 
hogy  a  sugaras  tevékenységből  eredő  egészségkárosodás  meddig  kompenzálható  a  tevékenység 
alkalmazásával  járó  előnyökkel,  vagy  van-e  olyan  kis  expozíció,  amelynek  károsító  hatása 
elhanyagolható? Másképpen megfogalmazva a kérdést, létezik-e nullánál nagyobb küszöbdózis, s ha 
igen, akkor annak értékét mi határozza meg?

Az  1920-as  évek szabályozása  küszöbérték  feltételezésén  alapult.  Később,  elsősorban  a  Japánban 
bevetett  atomfegyverek  tömeges  károsultjainak  megfigyelése  alapján  az  ICRP  (International 
Commission on Radiological Protection) elvetette az általános érvényű küszöbérték létezését, és az ún. 
sztochasztikus sugárhatások bevezetésével  deklarálta,  hogy bármilyen  kis dózis  káros  lehet  az élő  
szervezetre és a sugárhatások gyakoriságát, előfordulási valószínűségét növeli. Megszületett a dózis-
hatás  összefüggés  lineáris  kapcsolata  (kb.  500  mSv  egyéni  effektív  dózisig),  amely  bár  ma  is 
érvényben van, meglehetősen konzervatív megközelítés. A küszöbdózist pedig ún. determinisztikus 
hatásokra korlátozta. A sugárvédelem célja a determinisztikus hatások kiküszöbölése a küszöbértékek  
betartatásával, valamint a sztochasztikus hatások korlátozása egy társadalmilag elfogadható szintre.

A sztochasztikus hatás fogalmának bevezetése megalapozta, hogy a sugárhatást, a károsodás mértékét  
más  területen  (pl.  ipar  –  bányászat, kohászat,  de  általános  népesség  rizikó  –  dohányzás)  már 
megállapított kockázattal (rizikóval) jellemezzük: elfogadható, eltűrhető (tolerálható), elfogadhatatlan, 
elhanyagolható módon. Így összehasonlíthatóvá váltak az egyes kockázati elemek.

A  kockázatvállalás  olyan  „társadalmi  üzlet”,  amelyben  a  kockázatot  perspektívába  helyezzük  a  
védelmi  források  ráfordíthatóságával  és  az  egyéni  kockázatok  méltányos  elosztásával,  melyet  az  
ALARA-elv  képvisel.  Az  ICRP  ajánlásai  szerint  a  sugárvédelmet  úgy  kell  megtervezni  és 
megvalósítani  a  munkahelyeken,  hogy  az  ionizáló  sugárzások  alkalmazásából  származó  kockázat 
nagyságrendje  azonos  legyen  az  egyéb  civilizációs  kockázatok  elfogadott  nagyságrendjével.  A 
tudomány  fejlődése  magával  hozta  a  sugárvédelem  gyakorlati  alkalmazásának  finomodását  is  az 
alábbi módon: As Low As Reasonably Achievable = ALARA

ICRP 1958: az elszenvedett sugárterhelés „olyan alacsony legyen, amilyen gyakorlatilag lehet”,  ICRP 
1965: „olyan alacsony, amilyen csak elérhető, gazdasági és társadalmi tényezőket is figyelembe véve”, 
ICRP 1977:  „olyan  alacsony, amely indokolhatóan elérhető,  gazdasági és társadalmi tényezőket is 
tekintetbe  véve”,  ICRP 1990:   felveti  a  méltányosság problémáját  a  besugárzott  népesség  rizikó-
elosztásával kapcsolatban.

Az ALARA-elv megtartásával a sugárvédelem hármas alapelvét kötelesek vagyunk betartani sugaras  
tevékenységeink során. Első alapelv az indokoltság elve, azaz a tevékenység hasznának nagyobbnak 
kell  lennie  a  sugárzás  okozta  hátrányoknál.  Ezen  elvből  következik,  hogy  bárkit  kísérleti  célból 
sugárzásnak kitenni szigorúan tilos. A második az optimálás elve (ALARA). Maga az optimálás olyan 
elméleti  szelekciós eszköz, amely során a mérleg egyik serpenyőjében a sugaras munka által elért  
haszon  van,  a  másikban  pedig  a  sugárvédelemre  fordított  költség  és  a  sugárzás  alkalmazása 
következtében  keletkező  egészségi  károsodások  költségének  összege.  Az  optimum  a  legkisebb 



költséggel (illetve kockázattal) elért legnagyobb hasznot jelenti, ez legtöbbször nem egy érték, hanem 
egy  elkent  tartomány.  Ebben  a  legnagyobb  nehézséget  az  egészségkárosodás  pénzben  kifejezett 
számszerűsítése  jelenti.  Ez  kezdetben  szinte  lehetetlennek  látszott,  és  érzelmi  okokból  is  heves  
ellenállást váltott ki szakmai és társadalmi szinten egyaránt, noha burkoltan a társadalom mindenütt  
alkalmazza. Ma már elfogadott eljárás. A harmadik és egyben elsőbbséget élvező alapelv az egyéni  
dózisok korlátozásának rendszere,  amelyet  hazánkban is  nemzetközi  ajánlások alapján kidolgozott 
rendelet tartalmaz. A dóziskorlátozás, az orvosi sugárterhelés kivételével, határokat szab az összes, 
kontrollálható  sugárforrástól  származó  besugárzásnak,  vagyis  az  egyént  érő  összes  terhelés 
összegének. Az egyénekre vonatkozó dóziskorlát esetében eltérő értéket adnak meg a dolgozókra és a  
lakosság tagjaira (16/2000 EüM Rendelet). 

Érdemes tudni, hogy bár a röntgendiagnosztikában a páciensekre dóziskorlátok nem alkalmazhatók, 
ma már a fejlettebb országokban – a technika adott fejlettségi szintjére vonatkozóan – egyre szélesebb 
körben állapítanak meg ún. irányadó szinteket (guidance levels). Az irányadó szint túllépése nem jár  
szankciókkal, de ajánlatos megvizsgálni az átlagosnál jóval nagyobb páciensdózisok keletkezésének 
személyi és technikai feltételeit. 

A sugárvédelem kommunikációja a tevékenység minden szintjén megjelenik, „sugaras” munkahelyen 
ennek  napi  jelentősége  lehet,  társadalmi  szinten  pedig  eseményhez  kötött.  A  kommunikációban 
gyakorta jelennek meg hibásan használt kifejezések, mint a  sugárfertőzés  (a sugár nem fertőz!), de 
nem ritka a leegyszerűsített vagy túlbonyolított fogalmazás sem.

A sugárvédelem hatékony gyakorlati alkalmazása korántsem könnyű feladat. Először is különbséget 
teszünk zárt és nyitott sugárforrások között, a további osztályozás alapját pedig a források aktivitása és  
fizikai-kémiai  paraméterei  jelentik.  A  gyakorlati  kivitelezés  szabályait  mindig  rögzíteni  kell  az 
úgynevezett  Munkahelyi  Sugárvédelmi  Szabályzatban  (MSSz),  legyen  az  egészségügyi  intézmény 
(kórház, fogorvosi vagy állatorvosi rendelő), ipari létesítmény vagy kutató laboratórium. Nem szabad 
elfelejteni  a „nem intézményesített” alkalmazások sugárvédelmét  sem.  Itt  a  radioaktív izotópokkal  
történő  visszaélésekre  gondolunk,  pl.  az  inhaláció  vagy  inkorporáció  által  megvalósított  politikai 
merényletekre, amelyeknek szűkebb társadalmi vonatkozásai is voltak, bár ezek diszkussziója nem 
kapott  szélesebb  nyilvánosságot  A  környezeti  sugárvédelem  (pl.  a  flóra  vizsgálata,  a  repülés 
sugárvédelem stb.)  manapság divatos téma.  Egyelőre  keveset  tudunk róla,  de egyértelműen fontos 
tudományos tevékenység. 

∗∗∗

Az elkövetkezendő hetekben a  radioaktív  sugárzásokkal  és  azok hatásaival  kapcsolatos  témákban 
teszünk közzé – meggyőződésünk szerint – fontos gondolatokat, helyenként újrafogalmazva azokat a 
dilemmákat, amelyektől a mai napig sem sikerült búcsút venni. Célunk egy szakmailag megalapozott  
rövid témafelvetés, amellyel szeretnénk felkelteni az érdeklődését cégünk iránt. Ha mindössze olvasni  
szeretné a honlapunkon megjelenő szövegeket, kívánunk hozzá jó szórakozást, hasznos időtöltést! 

Ha  sikerült  kíváncsivá  tennünk,  keresse  honlapunkat  (www.unirad.eu), vagy  hívjon  bennünket 
telefonon (+36-30/343-9169). Örömmel állunk rendelkezésére.

http://www.unirad.eu/

