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Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 
 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 732/BVĐK-TCCB 

ngày 12/8/2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị hỗ trợ 

làm rõ thiết bị nguồn phóng xạ. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ 

có ý kiến trả lời như sau: 

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN 

ngày 05/9/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Trưởng Bộ KHCN và Bộ 

Trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, các thiết bị bức 

xạ dùng trong y tế bao gồm:  

- Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế là các thiết bị phát tia X được sử 

dụng để chiếu, chụp chẩn đoán bệnh, bao gồm: Thiết bị X-quang chụp răng 

(chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, 

chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón); thiết bị X-quang chụp vú; thiết 

bị X-quang di động; thiết bị X-quang đo mật độ xương; thiết bị chiếu, chụp X-

quang tổng hợp; thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính; thiết bị X-quang thú y.” 

- Thiết bị xạ trị là các thiết bị phát bức xạ ion hóa được sử dụng trong y tế 

để điều trị bệnh, ví dụ như thiết bị X-quang xạ trị, máy gia tốc tuyến tính, thiết 

bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ, thiết bị xạ trị áp sát, thiết bị Gamma Knife, 

thiết bị Cyber Knife, thiết bị X Knife, thiết bị Tomotherapy, thiết bị xạ trị Proton 

và các thiết bị khác.” 

- Thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân là thiết bị hoặc hệ thiết bị được sử 

dụng trong chuyên ngành y học hạt nhân để chụp ảnh từ bên trong cơ thể nhờ 

bức xạ phát ra từ thuốc phóng xạ mà người bệnh được tiêm, truyền, uống hoặc 

để ghi đo hoạt độ phóng xạ, ví dụ như thiết bị Rectilinear Scanner, Gamma 
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Camera, SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT, PET/MRI, máy đo chuẩn liều 

thuốc phóng xạ, máy xạ ký, máy đo độ tập trung phóng xạ và các thiết bị khác. 

Do vậy, các thiết bị nêu trong Công văn số 732/BVĐK-TCCB thuộc 

nhóm các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và không thuộc nhóm: Máy gia 

tốc điện tử MT-17, Máy phát nơtron NA-3C; nguồn phóng xạ kín, hở.  

2. Về khái niệm “an toàn phóng xạ”:  

Trong các quy định hiện hành về lĩnh vực Năng lượng nguyên tử không có 

khái niệm “an toàn phóng xạ”, chỉ có khái niệm “an toàn bức xạ”. Tại Điều 3 

Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008, nội dung giải thích từ ngữ liên 

quan như sau: 

+ Chất phóng xạ là chất phát ra bức xạ do quá trình phân rã hạt nhân, 

chuyển mức năng lượng hạt nhân, có hoạt độ phóng xạ riêng hoặc tổng hoạt độ 

lớn hơn mức miễn trừ. 

+ Nguồn phóng xạ là chất phóng xạ được chế tạo để sử dụng, không bao 

gồm vật liệu hạt nhân. 

+ Bức xạ là chùm hạt hoặc sóng điện từ có khả năng ion hóa vật chất. 

+ An toàn bức xạ là việc thực hiện các biện pháp chống lại tác hại của bức 

xạ, ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu hậu quả của chiếu xạ đối với con người, 

môi trường. 

Do vậy, cụm từ “an toàn phóng xạ” trong nội dung “Cán bộ, viên chức trực 

tiếp vận hành, bảo dưỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, 

người xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ” có thể hiểu để 

chỉ những người được giao làm công tác đảm bảo an toàn bức xạ đối với các loại 

hình công việc bức xạ sử dụng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron 

NA-3C, mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở. 

Kính gửi Bệnh viện đa khoa tỉnh tổng hợp./. 

   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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