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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

Апарати за радиолошку дијагностику и радио терапију користе јонизујуће зрачење које 

може угрозити здравље и животе лица која раде на апаратима радиолошке 

дијагностике и радиотерапије. 

 

2. ПРЕДМЕТ 

Овом процедуром се утврђује начин процене стања опреме у смислу дозвољене 

количине јонизујућег зрачења коју емитују апарати за радиолошку дијагностику и 

радио терапију. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Подручје примене је у Служби радиолошке дијагностике, Служни радиотерапије, 

Одељењу нуклеарне медицине.  

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре одговорни су: 

- Главни инжењер заштите на раду 

- Директор службе  

- Главни техничар службе. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

- Контрола зрачења апарата за  радиолошку дијагностику обавезна је најмање 

једном годишње и то од стране овлашћеног лица за контролу зрачења. 

- Овлашћено лице за контролу зрачења је правно лице које има дозволу за рад од 

Агенције за јонизујуће зрачење и нуклеарну сигурност. 

- Након било какве интервенције на самом генератору јонизујућег зрачења, 

обавезна је контрола зрачења од стане овлашћеног лица 

- У случају набавке нових апарата за радиолошку дијагностику, нуклеарну 

медицину и радио терапију који емитују јонизујуће зрачење, обавезна је 

контрола пре пуштања у рад истог. 
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- У случају замене генератора јонизујућег зрачења (рентгенска цев), на апарату 

који је био у употреби пре замене рентгенске цеви обавезна је контрола зрачења 

новог генератора, пре поновног пуштања у рад. 

Контрола зрачења се односи на: 

 Рентген цеви 

 Просторију у којој се врши снимање 

 Просторију у којој се налази руковаоц ртг апаратом 

 Простор и просторије које су вратима повезане са просторијом у којој се налази 

извор јонизујућег зрачења 

 Здравствена контрола над професионално изложеним лицима (лична 

дозиметријска контрола). 

 Генератор јонизујућег зрачења за који не постоји писани доказ о контроли 

зрачења 

 или у њему не пише да је дозвољена употреба НЕ СМЕ се користити за 

радиолошку дијагностику. 

 

РЕФЕРЕНЦЕ: 

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности(„Сл.гласник 

РС“ број 36/2009;93/2012). 

 

ДОКАЗИ: 

- Уговор са Институтом за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир 

Карајовић“ 


