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1. UVOD 

Dne 24.11.2016 ste nas zaprosili za izdelavo mnenja o potrebni zaščiti prostorov v ZD Murska Sobota, 

ki se preureja za potrebe rentgenske diagnostike. V omenjenih prostorih sta bila že do sedaj nameščena 

dva rentgenska aparata: panoramski zobni rentgenski aparat in klasičen slikovni rentgen. Ob menjavi 

slikovnega rentgenskega aparata se bo izvedla tudi adaptacija in preureditev prostorov.  

V postopku javnega naročanja je prišlo do sprememb v tlorisu preurejenih prostorov, zato ste nas 

prosili za uskladitev (ažuriranje) mnenja glede potrebne zaščite prostorov. 

2. OPIS PROSTOROV IN SPREMEMBE 

Rentgenska aparata sta bila sedaj nameščena v skupnem prostoru, ki je bil le delno pregrajen s 

predelno steno. Po preureditvi bosta aparat v dveh ločenih prostorih. Druge večje spremembe so še: 

- Predelava obstoječe čakalnice v kontrolni prostor za oba rtg aparat, prostor se bo povečal, 

določene stene se odstranijo in izdelajo nove. 

- Del prostora, kjer je bil doslej zobni rtg se pregradi, v enem delu ostane zobni rtg drugi del pa bo 

nova shramba in predprostor oz. vmesni hodnik do čakalnice. 

- Obstoječa razvijalnica in hodnik se preuredita v novo čakalnico. 

- Obstoječi kontrolni prostor za pljučni rtg se predela v garderobo. 

- Vrata v elektro prostor se zazidajo. 

Ob adaptaciji prostorov se bodo zamenjala tudi vsa vratna krila in podboji v oba prostora za rtg aparata. 

 

 

Slika 1. Skica prostorov v ZD Murska Sobota, ki se bodo prenavljali. 
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3. PREDLOG ZAŠČITE 

Pri zasnovi zaščite pred sevanjem navedenih rentgenskih aparatov smo upoštevali operativne omejitve 

hitrosti doze. Operativne omejitve upoštevajo tudi predpisane vrednosti na mejah nadzorovanega 

oziroma opazovanega območja in sicer 60 µSv/h za mejo nadzorovanega območja in 3 µSv/h za mejo 

opazovanega območja. 

Obstoječe stene 

Na podlagi meritev radioloških pogojev dela, ki jih opravljamo vsako leto lahko zaključimo, da 

obstoječe stene prostora z rentgenskima aparatom, ki ostajajo nespremenjene, nudijo ustrezno zaščito 

pred sevanjem in jih ob adaptaciji ni potrebno dodatno ščititi. 

Nove stene 

Za vse nove stene smo ob izračunu zaščite predpostavljali, da se lahko v sosednjih prostorih občasno 

nahajajo osebe, ki niso poklicno izpostavljene sevanju. Kot operativno omejitev smo zato izbrali 

vrednost 3 μSv/h.  

1. Stena med kontrolnim prostorom in rentgenoma 

V kontrolnem prostoru je stalno delovno mesto radioloških inženirjev, zato je zahtevana zaščitna 

sposobnost stene 2 mm Pb. V steni predvideni komunikacijski okni in vrata proti rentgenu za pljuča 

morajo nuditi enako zaščitno sposobnost kot stena, kar pomeni, da morajo imeti zaščitno 

sposobnost enakovredno 2 mm svinca. 

 

2. Stena med rentgenom za pljuča in rentgenom za zobe 

Zahtevana zaščitna sposobnost stene in vrat znaša 2 mm Pb. 

  

3. Stena med rentgenom za zobe in novo shrambo (ter predprostorom) 

Za rentgenski aparat, ki se trenutno uporablja za panoramska slikanja zob (Planmeca ProOne) je 

zahtevana zaščitna sposobnost stene in vrat 1 mm Pb. V kolikor se bo aparat v prihodnje zamenjal 

za zmogljivejšega (predvsem je tu mišljen aparat, ki bi omogoča tudi zobne CT preiskave) bi bila 

potrebna zaščitna sposobnost stene in vrat višja (to je 2 mm Pb).  

 

4. Stena med rentgenom za pljuča in zdajšnjim elektro prostorom 

Zaščitna sposobnost nove stene, ki bo nadomestila vrata elektro prostora, je odvisna namena 

uporabe prostora. V kolikor bo v novo urejenem prostoru shramba, kjer se osebe ne bodo 

zadrževale je dovolj, da ima nova stena zaščitno sposobnost 1 mm Pb. Omenjeno zahtevo bi na 

primer zadovoljevala tudi klasično zidana stena iz modularne opeke debeline 30 cm. V primeru, 

da pa bi se v prostoru lahko dalj časa zadrževale osebe, je zahtevana zaščitna sposobnost stene 

2 mm Pb.  

Nova vrata v garderobo morajo imeti zaščitno sposobnost enakovredno 2 mm Pb.  
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Zunanja okna 

Zunaj pred okni je zelenica, kjer dostop ni omejen, zato se lahko tam zadržujejo posamezniki iz 

prebivalstva. Glede na to smo izbrali za operativno omejitev hitrosti doze vrednost 3 μSv/h. Okna, ki 

so v steni so običajna in jih je potrebno dodatno zaščititi. Predlagamo uporabo paravana, ki naj se 

postavi pred okna in mora imeti zaščitno sposobnost 2 mm Pb. Ščititi je potrebno le okna v prostoru, 

kjer je slikovni rentgenski aparat. Opcija je, da se uporabi premični paravan, ki se namesti čim bližje 

pacienta (med pacienta in zunanjo steno z okni). Mora pa biti paravan dovolj širok, da se z mesta 

pacienta na vidi oken. Na ta način se ohrani dnevna svetloba.   

Skica kako bi bil lahko nameščen paravan je na sliki 2 (je pa namestitev odvisna ob namestitve 

rentgenskega aparata oz. usmerjenosti koristnega snopa).  

 

   

Slika 2. Skica predloga namestitve zaščitnega paravana ob prikazani možni namestitvi slikovnega 

rentgena. 

 

Uporabljeni viri: 

• ZD Murska Sobota:  

o Javno naročilo: Digitalni RTG aparat in PACS/RIS sistem (Priloga št. 1: tehnične specifikacije) 

 


