
 
 
 

 
Αγ. Παρασκευή, 30.11.2006 
Α.Π. : Π/105/388 

 
ΕΕγγ κκ ύύ κκ λλ ιι οο ςς   

 
 
Θέμα : Αποδέσμευση των εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές 

εφαρμογές Πυρηνικής Ιατρικής 
 
Η παρούσα εγκύκλιος εκδίδεται σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΕΕΑΕ στην 182η Συνεδρίασή του της 20.02.06 και ρυθμίζει θέματα  που αφορούν: 

I. στην ερμηνεία των διατάξεων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας για την αποδέσμευση 
των εκκριμάτων των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές εφαρμογές της 
Πυρηνικής Ιατρικής, 

II. στον καθορισμό των Περιοριστικών Επίπεδων Δόσεως (Π.Ε.Δ.) για τους μη επαγγελματικά 
εκτιθέμενους εργαζόμενους στο αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων,  

III. στον καθορισμό κριτηρίων για την αναγκαιότητα χρήσης    δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών στα εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής κατηγορίας Α3. 

 
Ι. Ερμηνεία των διατάξεων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας που αφορούν την 

«Αποδέσμευση των εκκριμάτων ασθενών που έχουν υποβληθεί σε θεραπευτικές 
εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής» 

 
Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας [(Κ.Α.) K.Y.A Αριθ. 1014 (ΦΟΡ) 94, ΦΕΚ 216, 6-3-2001] 
 

1. Σύμφωνα με τους ΚΑ κεφάλαιο 4.10 παράγραφος 3, η ύπαρξη δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών εγκρίνεται κατά περίπτωση από την ΕΕΑΕ, με βάση την αρχή της 
βελτιστοποίησης. Η αρχή της βελτιστοποίησης αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.3.β των 
ΚΑ, και προβλέπει μεταξύ άλλων ότι το περιοριστικό επίπεδο για την ενεργό δόση στα 
άτομα του πληθυσμού από το σύνολο των απελευθερώσεων των ραδιενεργών ουσιών στο 
περιβάλλον καθορίζεται στα 10μSv ανά έτος. 

2. Οι τιμές του πίνακα 6.1 των ΚΑ, αφορούν στις ποσότητες ραδιοϊσοτόπων για τον 
υπολογισμό των ημερησίων ορίων για ελεγχόμενη απόρριψη υγρών καταλοίπων 
αποκλειστικά σε δημόσιο σύστημα διάθεσης λυμάτων, μέσω νιπτήρα. Τα κατάλοιπα αυτά 
προκύπτουν από αδειοδοτημένες πρακτικές και δεν αφορούν στα εκκρίματα των ασθενών. 

3. Οι ΚΑ δεν προβλέπουν γενικευμένα επίπεδα άνευ όρων απόρριψης υγρών ραδιενεργών 
καταλοίπων, δεδομένου ότι αυτά δεν υφίστανται διεθνώς. Ειδικά επίπεδα αποδέσμευσης 
υγρών ραδιενεργών καταλοίπων υπολογίζονται κατά περίπτωση και εγκρίνονται από την 
ΕΕΑΕ. Για την άνευ όρων αποδέσμευση των εκκριμάτων των ασθενών σε φυσικούς 
αποδέκτες και όσον αφορά στην προστασία του γενικού πληθυσμού, ισχύει το Π.Ε.Δ. των 
10μSv/y από το σύνολο των αδειοδοτημένων πρακτικών που προβλέπεται από τους ΚΑ 
και με βάση το οποίο υπολογίζονται τα αντίστοιχα ειδικά επίπεδα αποδέσμευσης.  

C:\Documents and Settings\tafili\Desktop\egkykl DEXAMENES ___3_9.doc 1



4. Για ελεγχόμενη απόρριψη υγρών στο αποχετευτικό σύστημα μέσω δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών ισχύουν οι τιμές του πίνακα 6.1. των ΚΑ. 

5. Τα επίπεδα αποδέσμευσης που εμπεριέχονται στον πίνακα 6.2 των ΚΑ, αφορούν σε άνευ 
όρων αποδέσμευση στο περιβάλλον ποσοτήτων στερεών ραδιενεργών καταλοίπων από 
αδειοδοτημένες πρακτικές.  Τα επίπεδα αυτά υπολογίστηκαν με κριτήριο τη μη υπέρβαση 
των Π.Ε.Δ. (10μSv/y) από άτομα του πληθυσμού.  

6. Επισημαίνεται ότι στο κεφάλαιο 1, (ορισμοί) των ΚΑ, αναφέρεται ότι τα Π.Ε.Δ. 
καθορίζονται με έκδοση εγκυκλίων από την ΕΕΑΕ, εφόσον οι τιμές τους δεν προβλέπονται 
από τους ΚΑ.  

 
ΙΙ. Καθορισμός των Περιοριστικών Επίπεδων Δόσεως (Π.Ε.Δ.) για τους μη επαγγελματικά 

εκτιθέμενους εργαζόμενους στο αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων 

 
Υιοθετείται από την ΕΕΑΕ και σε συμφωνία με τη διεθνή πρακτική (ISCORS Technical Report 
2004-04 EPA 832-R-03-002B),  Π.Ε.Δ. ίσο με 100 μSv/y για τους μη επαγγελματικά εκτιθέμενους 
σε ακτινοβολία εργαζόμενους στη συντήρηση αποχετευτικών συστημάτων εκτός νοσοκομείου και 
στη διαχείριση των ραδιενεργών καταλοίπων στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. 
 
ΙΙΙ. Αναγκαιότητα χρήσης δεξαμενών συλλογής εκκριμάτων ασθενών στα εργαστήρια 

Πυρηνικής Ιατρικής κατηγορίας Α3. 
 

Για την αναγκαιότητα χρήσης συστήματος δεξαμενών συλλογής εκκριμάτων ασθενών στα 
εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής Α3, ισχύουν τα ακόλουθα τα κριτήρια:  

1. Για την τεκμηρίωση της μη αναγκαιότητας χρήσης συστήματος δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών, απαιτείται εκπόνηση μελέτης η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες. Ο υπολογισμός των ειδικών επιπέδων αποδέσμευσης των υγρών 
καταλοίπων, θα τεκμηριώνει τη μη υπέρβαση των ΠΕΔ για το σύνολο των αδειοδοτημένων 
στην περιοχή πρακτικών και θα βασίζεται στη μεθοδολογία που προτείνεται στο ΤΕC-
DOC 1000 του ΔΟΑΕ (“Clearance of materials resulting from the use of radionuclides in 
medicine, industry and research”, IAEA TEC-DOC 1000, 1998) και στο ICRP 94 (ICRP 94 
“Release of patients after therapy with unsealed radionuclides”, March 2004). Στοιχεία 
σχετικά με τις υπάρχουσες στην περιοχή αδειοδοτημένες πρακτικές καθώς και τις 
εγκεκριμένες  σε αυτές ποσότητες ενεργότητας ραδιοϊσοτόπων παρέχει η ΕΕΑΕ.   

2. Στα νοσοκομεία / κλινικές με προοπτική λειτουργίας εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής Α3, 
πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση συστήματος δεξαμενών συλλογής 
εκκριμάτων ασθενών, δεδομένης της πιθανότητας υπέρβασης των Π.Ε.Δ. στην περιοχή 
λειτουργίας του εργαστηρίου.  

 
Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ στο διαδίκτυο και διατίθεται σε 
κάθε ενδιαφερόμενο. 
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