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Introducere

Radiaţiile ionizante (X, gamma, electroni, neutroni, particule alfa, etc.) sunt utilizate în diverse
domenii de activitate medicală, în scop diagnostic, terapeutic sau de cercetare (radiologia de diagnostic,
radiologia intervenţională, radioterapia, medicina nucleară), determinând aşa numita expunere medicală
a populaţiei. În toate ţările cu infrastructură medicală puternică, dintre toate sursele create de om,
expunerea medicală constituie principala sursă de expunere a populaţiei la radiaţia ionizantă.

Beneficiile utilizării medicale a radiaţiilor ionizante sunt incontestabile. În acelaşi timp însă, pe
masura extinderii acestor utilizări, au fost evidenţiate şi unele riscuri potenţiale pentru sănătatea
populaţei (în ansamblu) şi pentru personalul medical, expus profesional la radiaţii ionizante (în
particular).

Ca urmare, în acest domeniu de activitate există o legislaţie de radioprotecţie extrem de bogată şi
riguroasă, ce are ca obiectiv principal folosirea radiaţiilor ionizante cu maximum de eficienţă şi
eficacitate (diagnostică, terapeutică), respectiv cu minimum de risc şi cost.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (UE), la data de 1 ianuarie 2007, a impus revizuirea
întregii legislaţii specifice pentru a o aduce în concordanţă cu legislaţia UE. Aceasta a însemnat fie
transpunerea integrală în legislaţia indigenă a unor directive ale UE, fie emiterea unor reglementari
specifice de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), în calitate de
autoritate naţională de reglementare în domeniul nuclear, precum şi de către Ministerul Sănătăţii Publice
(MSP), în calitate de principal partener.

Am considerat oportună sensibilizarea comunităţii urologice faţă de aceste dezvoltări normativ-
legislative survenite în ultimii ani, având în vedere implicaţiile juridice consecutive (risc penal în caz de
nerespectare a normelor; încadrarea personalului dedicat în categorii de risc profesional şi acordarea
unor drepturi legale aferente; malpraxis),

În lumina acestor noutăţi legislative, vom trece în revistă principalele reglementări, concepte, idei
şi recomandări în domeniu, cu referire la radiologia de diagnostic şi la cea intervenţională în mod



special. Cunoaşterea lor devine indispensabilă oricărui clinician urolog, în special urologilor activi în
domeniul diagnosticului/terapiei intervenţionale sub control fluoroscopic sau radioterapiei.

Într-un plan mai larg, aceste prevederi legislative implică responsabilizarea tuturor factorilor ce
concură la organizarea, dotarea şi acreditarea spaţiilor, aparaturii şi personalului medical dedicat,
precum şi la respectarea raportărilor periodice privind acest tip de activitate medicală (radiodiagnostic,
terapie intervenţională sau radioterapie) şi personalul medical expus.

LEGEA PRIVIND DESFĂŞURAREA ÎN SIGURANŢĂ A ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Cunoscută ca “Legea nr.111/1996”, ea reprezintă în România legea de bază în domeniul nuclear,
fiind publicată în Monitorul Oficial al Romaniei (M.Of.) Partea I nr. 267 din 29 octombrie 1996. Ţinând
seama de problematica aparută ulterior, legea a fost modificată şi republicată în 1998, 2000, 2001, 2003
şi 2006.

Obiectivul acestei legi este desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv
paşnice, astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus
profesional, a populaţiei, precum şi a mediului şi a proprietăţii, cu riscuri minime şi cu respectarea
obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care Romania este parte.

NORMELE FUNDAMENTALE DE SECURITATE RADIOLOGICĂ

Situate ca importanţă imediat după Legea 111, Normele fundamentale de securitate radiologică
(NFSR ) au fost aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.14 din 24 ianuarie 2002 şi au fost
publicate în M.Of. nr. 404 bis din 29 august 2000.

Împreună cu Ordinele MSP nr. 944/2001 şi 1032/2002 privind supravegherea medicală a
personalului expus profesional la radiaţii ionizante, aceste norme reprezintă transpunerea în legislaţia
română a Directivei UE nr. 96/29/EURATOM.

Prin aceste norme sunt stabilite condiţiile de autorizare a practicilor, justificarea, optimizarea şi
limitarea dozelor pentru toate practicile din domeniul nuclear, radioprotecţia operaţională a expuşilor
profesional, implementarea radioprotecţiei populaţiei în condiţii normale, transferul în mediu a
deşeurilor radioactive, precum şi radioprotecţia în intervenţii în situaţii de urgenţă radiologică.

În concordanţă cu reglementările internaţionale, pentru prima oară în legislaţia română de
radioprotecţie, normele fundamentale introduc conceptul de “Limită de doză“ (în locul termenului mai
vechi de “Doza maxim admisă”), valoarea pentru expunerea profesională la radiaţii ionizante fiind
stabilită la 20 mSv/an.

NORME PRIVIND RADIOPROTECŢIA PERSOANELOR ÎN CAZUL EXPUNERILOR
MEDICALE

Aceste norme au fost aprobate prin Ordinul comun MSP şi CNCAN nr. 285/79/2002 şi publicate
în M.Of. nr. 446 bis din 25 iunie 2002. Ele reprezintă transpunerea în legislaţia română a Directivei UE
nr. 97/43/EURATOM.

Ele completează NFSR şi stabilesc principiile generale de radioprotecţie a persoanelor supuse
expunerii medicale la radiaţii ionizante.



Sunt definiţi “medicul ordonator” al explorării radiologice şi “medicul practician”, fiind evidenţiat
faptul că responsabilitatea unei expuneri medicale revine îndeosebi medicului practician (radiolog,
intervenţionist).

Situaţiile de “dezacord de opinii” între ordonator şi practician trebuiesc analizate în Comisiile de
etică privind expunerea medicală din fiecare unitate medicală, organe constituite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1.334 din 19 octombrie 2004, cu privire la acţiunile specifice privind
protecţia sănătăţii persoanelor fizice împotriva radiaţiilor ionizante în cazul expunerii medicale, publicat în
M.Of. nr. 1014 din 3 noiembrie 2004.

Întrucât, dintre cele trei principii de radioprotecţie de bază, cel privind “limitarea dozei” nu se
aplică în cazul expunerii medicale, este accentuată definirea şi aplicarea celorlalte două, respectiv
“justificarea” şi “optimizarea” explorării radiologice.

Toate expunerile medicale individuale trebuie să fie justificate în prealabil, ţinand cont de
obiectivele specifice ale expunerii şi de caracteristicile persoanei implicate, şi trebuie să ia în consideraţie
posibilitatea existenţei informaţiilor ce urmează a fi obţinute, într-o investigaţie radiologică anterioară.

În scopul “optimizării” protecţiei pacientului, pentru întâia oară, în aceste norme sunt prevăzute
“nivelurile de referinţă” în radiologia de diagnostic şi în medicina nucleară, precum şi “constrângerile de
doză“ pentru persoanele care, în cunostinţă de cauza şi voluntar, asigură sprijinul şi confortul persoanelor
care sunt supuse diagnosticării sau tratamentului medical, şi sunt interzise examinările fluoroscopice fără
intensificator de imagine.

Nivelurile de referinţă sunt nişte valori de doză masurabile. Ele pot fi:
- doza absorbită la pielea pacientului, la poarta de intrare a fasciculului de

radiaţie X (de exemplu 10 mGy la o radiografie simplă de tract urinar),
- produsul doză x suprafaţă (de exemplu 40 Gy x cm2 la o urografie),
- doza medie-scanări multiple (de exemplu 25 mGy pentru o tomografie

computerizată de abdomen).
Ele exprimă o bună practică din punct de vedere al radioprotecţiei pacientului, fără să se constituie în
nişte criterii de performanţă, iar înţelegerea şi aplicarea lor corectă pot conduce la reducerea expunerii
medicale excesive a pacientului.

Pentru persoanele care, în cunoştinţă de cauza şi voluntar, asigură sprijinul şi confortul pacienţilor
care sunt supuşi diagnosticării sau tratamentului medical, după caz, procedura de lucru recomandată va
respecta următoarele prevederi:

- persoana nu trebuie să facă parte din personalul expus profesional la radiaţii;
- persoana trebuie să fie informată asupra riscurilor expunerii;
- persoana va fi selectată evitând copii şi tinerii şi excluzând femeile însărcinate;
- persoana va fi instruită asupra ce are de făcut şi care sunt poziţiile cu expunere

minimă;
- persoana va fi protejată cu şorţuri de plumb şi dotată cu un dozimetru

individual (dozimetru cu citire directă);
- doza primită se compară cu valoarea de “constangere de doză” (5

mSv/procedură) şi înregistrată în fişa individuală de expunere medicală al
pacientului.

O atenţie specială este acordată protecţiei fătului. Conform art.10, în cazul unei femei la vârsta de
procreere, medicul ordonator şi practicianul vor stabili dacă aceasta este însarcinată şi, dacă eventualitatea
unei sarcini nu poate fi exclusă, depinzând de tipul expunerii medicale la radiaţii ionizante (în particular
dacă sunt implicate regiunile pelvină sau abdominală), vor acorda o atenţie specială:



- justificării, în special în caz de urgenţă, când viaţa mamei este în pericol şi acest lucru are
prioritate, precum şi
- optimizării medicale, în celelalte situaţii, luând în considerare riscurile expunerii pentru făt.

NORME DE SECURITATE RADIOLOGICĂ ÎN PRACTICILE DE RADIOLOGIE DE
DIAGNOSTIC ŞI RADIOLOGIE INTERVENŢIONALĂ

Aceste norme au fost aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNCAN nr. 173/2003 şi publicate în
M.Of. nr. 924 din 23 decembrie 2003. Ele definesc problemele specifice de protecţie a pacientului şi
personalului operator expus profesional la radiaţii ionizante în practica de radiologie de diagnostic şi
radiologie intervenţională. Sunt prevăzute condiţiile de amenajare, dotare şi de lucru, în condiţii de
radioprotecţie.

REGLEMENTĂRI SPECIFICE PRIVIND EXPUNERILE MEDICALE LA RADIAŢII IONIZANTE
PENTRU CERCETAREA MEDICALĂ ŞI/SAU BIOMEDICALĂ

Aceste reglementări specifice au fost aprobate prin Ordinul comun al Preşedintelui CNCAN,
Ministrului Sanatatii Publice şi Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) nr.
20/300/9112/2006 şi au fost publicate în M.Of. nr. 353 din 19 aprilie 2006.

Conform acestor reglementări, cercetarea medicală şi/sau biomedicală include toate situaţiile în
care radiaţia este administrată voluntarilor sănătoşi sau în care pacienţilor li se administrează radiaţie
peste/sub cea necesară îngrijirii clinice a acestora. Reglementările sunt în conformitate cu Recomandările
Comisiei Europene, seria Radioprotecţie 99/1998.

Cercetarea se va efectua numai dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
- nu există nici o altă metodă alternativă (cu eficacitate comparabilă) la cercetare;
- riscurile nu sunt disproporţionate în comparaţie cu potenţialele beneficii ale cercetării;
- proiectul de cercetare a fost avizat de comisia de etică;
- persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra garanţiei privind

protecţia sa;
- există consimţământul pacientului;
- refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu va prejudicia niciodată îngrijirea sănătăţii

acestuia şi nici relaţia medic-pacient;
- minorii şi femeile gravide nu fac obiectul cercetării în acest domeniu.

REVIZUIREA REGLEMENTĂRILOR REFERITOARE LA EXAMINĂRILE RADIOLOGICE DE
MASĂ

În conformitate cu planul de implementare al Directivei Uniunii Europene nr. 97/43/EURATOM,
transpusă în legislaţia română prin Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor
medicale, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 888 din 19 iulie 2006, au fost revizuite
reglementările anterioare privind examinările radiologice în masă. Ordinul şi noile reglementări au fost
publicate în M.Of. nr. 647 din 26 iulie 2006.

Conform acestor reglementări:



- Se interzic microradiofotografiile şi fluoroscopiile ca proceduri radiologice utilizate în scopul
depistării active a tuberculozei pulmonare;

- Se justifică efectuarea radiografiei pulmonare standard numai suspecţilor de tuberculoză
pulmonară identificaţi în urma examinării clinice obligatorii;

- Constituie indicaţie de efectuare a examenului radiologic pulmonar obligatoriu (radiografie
standard) doar următoarele situaţii:

o contacţi adulţi ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul anchetei
epidemiologice;

o contacţi copii ai cazurilor de tuberculoză pulmonară depistate în cadrul anchetei
epidemiologice, având IDR pozitiv la PPD;

o copii simptomatici cu IDR pozitiv la PPD;
o persoane depistate cu infectie HIV, persoane cu depresie imunitară;
o pacienţi cu afecţiuni psihice proveniţi din colectivităţi, cu ocazia internării.

În alte situaţii decât cele de mai sus, efectuarea examenului radiologic pulmonar în scopul
depistării active a tuberculozei nu este obligatorie.

REGLEMENTĂRILE SPECIFICE REFERITOARE LA EXPUNEREA MEDICALĂ LA RADIAŢII
IONIZANTE A GRAVIDELOR

Aceste reglementări au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.541 din 11
decembrie 2006 şi au fost publicate în M.Of. nr. 1.039 din 28 decembrie 2006. Ele stabilesc principiile
generale de radioprotecţie a gravidelor expuse medical la radiaţii ionizante şi vin în completare la
reglementarile emise anterior de CNCAN şi MSP.

În aceste reglementări se prevede că:
- nici o gravidă nu va fi expusă medical la radiaţii ionizante fără o justificare adecvată;
- medicul ordonator este obligat să prezinte în scris practicianului toate informaţiile medicale

necesare justificării expunerii dorite; în cazul dezacordului de opinii între ordonator şi practician,
decizia finală aparţine practicianului, care are responsabilitatea efectuării procedurii radiologice, în
conformitate cu Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la
radiaţii ionizante şi cu Normele de securitate radiologică;

- orice solicitare de practicare a unei proceduri radiologice pentru o femeie în perioada fertilă, mai
ales atunci când procedura implică iradierea abdomenului, va fi însoţită de menţiunea specială a
ordonatorului asupra existenţei sau nu a unei sarcini;

- dacă procedura se justifică, optimizarea protecţiei trebuie să aiba în vedere reducerea la minimum
a expunerii fătului, până la un nivel al constrângerii de doză de 1 mSv (egal cu limita de doză
pentru populaţia în ansamblu), la care riscul expunerii se consideră a fi neglijabil.

REGLEMENTĂRI SPECIFICE ALE MSP PRIVIND EXPUNEREA MEDICALĂ ÎN RADIOLOGIA
PEDIATRICĂ

Şi aceste reglemantări specifice ale Ministerului Sănătăţii Publice completează Normele
fundamentale de securitate radiologică, Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor
medicale şi Normele de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie
intervenţională, stabilind principiile generale de radioprotecţie a copiilor. Se subliniază faptul că, însăşi



radiologia pediatrică este o specialitate radiologică, care necesită amenajări speciale, aparatură şi
dispozitive specifice, precum şi personal instruit special.

Reglementările sunt structurate în capitole distincte: cerinţe generale, cerinţe privind spaţiile,
echipamentele şi instalaţiile, justificarea şi optimizarea protecţiei. Sunt reliefate problemele specifice,
deosebit de importante, ale procedurii radiologice, tinând seama de radiosensibilitatea marită a copilului,
de conformaţia lui, de poziţionare, fixare şi cooperare cu acesta.

O atenţie deosebită se acordă evitării examinărilor radiologice cu doze mari, nejustificate, cum ar fi
examinarea abdominală baritată într-o constipaţie simplă (uşor diagnosticabilă prin alte metode) sau
tomografia computerizată a capului în stuaţia unor răniri uşoare, fără alte semne clinice care să justifice
efectuarea TC.

REGLEMENTĂRILE SPECIFICE ALE MSP PRIVIND ÎNREGISTRAREA ŞI RAPORTAREA
DOZEI PACIENŢILOR

Au fost aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1.542/11.12.2006 şi publicate în
M.Of. Partea I nr. 1.042 din 2006.

Conform acestui Ordin, fiecare instalaţie radiologică (aparat), care determină o expunere medicală,
trebuie prevazută cu un sistem care să asigure evaluarea dozei primite de pacient (DAP-metru). Valoarea
se notează în Registrul instalaţiei, se comunica obligatoriu pacientului în fişa Doza pacientului şi se
raportează Laboratorului teritorial de Igiena Radiaţiilor Ionizante din cadrul Autorităţii de Sănătate
Publică Judeţene/Municipiului Bucureşti.
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