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Πόση ακτινοβολία εκπέµπει κάθε εξέταση

ΕΙ∆Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζούµε εκ φύσεως είναι γεµάτο ακτινοβολία, η έκθεση στην οποία
δεν σταµατάει ποτέ. Οι ειδικοί έχουν υπολογίσει σε πόση έκθεση στη φυσική ακτινοβολία του
περιβάλλοντος αντιστοιχεί η δόση ακτινοβολίας που εµπεριέχει κάθε διαγνωστική εξέταση
Εξέταση
∆όση ακτινοβολίας
(σε mSv)

Ισοδύναµη περίοδος παραµονής
στο φυσικό περιβάλλον

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Εγκεφάλου
1 χρόνος

2

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κρανίου

0,07

11 ηµέρες

Αυχενικής µοίρας
σπονδυλικής
στήλης (αυχένας)
18 µήνες

3

Πανοραµική
στα δόντια
1½ ηµέρα

0,01

Θώρακος
4 χρόνια

Θώρακος

Κοιλίας
4½ χρόνια

0,02

8

ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η υπεριώδης
ακτινοβολία του Ηλίου, η κοσµική
ακτινοβολία από τα άστρα, η ακτινοβολία
από τη Γη, η ακτινοβολία των τροφίµων
κ.λπ. Εξαιτίας του φυσικού ραδιενεργού
περιβάλλοντος µέσα στο οποίο ζούµε,
λαµβάνουµε κάθε δύο ηµέρες δόση
ακτινοβολίας τέτοια, που είναι σαν να
έχουµε κάνει µία ακτινογραφία θώρακος!

10

3 ηµέρες

Πυέλου (λεκάνη)
3½ χρόνια

7
Οσφυϊκής
µοίρας
σπονδυλικής
στήλης (µέση)

2

10 µήνες

ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Ακρων
και
αρθρώσεων

Οσφυϊκής µοίρας
σπονδυλικής
στήλης (µέση)
1,8 χρόνια

< 0,01

λιγότερο
από 1½ ηµέρα

3,5

Ισχίου

0,3

1½ µήνας

Είναι αυτή που προέρχεται από τα κινητά,
τις κεραίες, τους φούρνους µικροκυµάτων,
τα ασύρµατα δίκτυα, τα δίκτυα µεταφοράς,
διανοµής και παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, τις γεννήτριες ηλεκτρικού
ρεύµατος, τα ραντάρ, τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές και τις ιατρικές συσκευές που
εκπέµπουν ιοντίζουσα ακτινοβολία

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
n Να ζητάτε προστατευτικά (µπροστέλα)
όταν κάνετε ακτινογραφίες (όχι στην κοιλιά),
για την προστασία των γεννητικών οργάνων

ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

n Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για
την ιατρική ακτινοβολία, ρωτήστε τον
ακτινοφυσικό του νοσοκοµείου ή του
διαγνωστικού κέντρου όπου βρίσκεστε

Μαστογραφία
20 ηµέρες

0,13

Στεφανιαιογραφία
16 - 80 µήνες

3,1 - 16

Info

Ενδοφλέβια ουρογραφία
2½ χρόνια

Ενωση Φυσικών
Ιατρικής Ελλάδας ΕΦΙΕ
www.efie.gr

4,6

ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
2,4 χρόνια

Μυοκαρδίου µε θάλιο
9 χρόνια

18

Θυρεοειδούς
6 µήνες

1

n Να µη δίνετε το κινητό
στα µικρά παιδιά για να «παίξουν»
n Μη στέκεστε δίπλα στον φούρνο
µικροκυµάτων όσο λειτουργεί

Οστών

4,5

n Να µιλάτε µε Bluetooth ή ακουστικά στο
κινητό, διότι όσο πιο µακριά βρίσκεται από
το σώµα τόσο µειώνεται η ακτινοβολία που
λαµβάνει ο χρήστης

∆υναµικό νεφρών
18 µήνες

3

Ηπατος

0,7

4 µήνες

Εγκεφάλου
17 µήνες

2,8

ΠΗΓΗ: Ενωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ) / Κυριακή Θεοδώρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

n Μη χρησιµοποιείτε τον φούρνο
µικροκυµάτων αν έχετε αµφιβολίες
για το πόσο καλά κλείνει η πόρτα του

