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REZUMAT. Lucrarea ia în consideraţie standardele internationale SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, 
SR OHSAS 18001:2008, ISO/CEI 27001:2006, cu accent pe procedura operaţională competenţă, instruire şi 
conştientizare. Instruirea şi constientizarea personalului militar privind protecţia mediului este o componentă 
de bază a sistemului integrat de mangement calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională şi securitatea 
informaţiilor. Este exemplifictă o temă sensibilă de instruire în medicina nucleară privind riscul angajaţilor şi 
pacienţilor la tratamentul paliativ al durerii cu stronţiu 89.  

Cuvinte cheie:  medicina nucleara, risc, conştientizare. 

ABSTRACT. This paper takes into consideration international standards EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2005, 
OHSAS 18001:2008, ISO / IEC 27001:2006 with emphasis on operational procedure competence, training 
and awareness. Military personnel training and awareness on environmental protection-based component 
sistemului mangement integrated quality, environment, occupational health and safety and security of 
sensitive topics informatiilor.Exemplificarea training in nuclear medicine for patients at risk angajatilor si 
palliative treatment of pain with strontium 89. 
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Paradoxul zilelor noastre este ca dorim o societate 
cât mai modernă a cărei impact negativ asupra 
mediului este mai mare cu cât consumul este mai 
mare. Important este să educăm fără a creşte nevoia 
de consum a populaţiei. Legătura dintre dezvoltarea 
durabilă şi educaţie este foarte complexă La ora 
actuală, problemele menţinerii calităţii vieţii, ale 
prevenirii şi combaterii poluării mediului, ale ocrotirii 
naturii sunt dezbătute la nivelul celor mai înalte 
foruri naţionale şi internaţionale cu rol de decizie în 
evoluţia lumii contemporane.  

1. SCOPUL ACTIVITĂŢII DE PROTECŢIE 
A MEDIULUI ÎN SECTORUL MILITAR 

Prin specificul activităţilor sale, sectorul militar 
determină şi un impact negativ asupra mediului şi, 
prin urmare, trebuie să aibă un rol deosebit în 
activităţile şi acţiunile de protejare ale acestuia. 
Printre efectele asupra mediului pot fi menţionate :      

− contaminarea şi deteriorarea solului şi infra-
structurii;  

− incendierea vegetaţiei şi pădurilor; 
− contaminarea apelor de suprafaţă şi de adâncime;  
− producerea unor cantităţi mari de deşeuri 

periculoase; 
− poluarea fonică şi chimică a aerului; 
− diverse daune aduse faunei şi florei. 
Pe timpul îndeplinirii misiunilor, forţele militare 

sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru 
realizarea protecţiei eficiente a mediului. Pentru 
îndeplinirea acestei cerinţe, întreg personalul armatei 
trebuie să cunoască modul în care desfăşurarea 
activităţilor zilnice, a operaţiilor şi exerciţiilor 
militare afectează sau sunt afectate de mediu.  

Planificarea instruirii (Programul anual de instruire) 
privind protecţiei mediului este un proces esenţial 
pentru asigurarea unei protecţii adecvate a mediului 
înconjurător. 

Se va urmări: 
− menţinerea calităţii factorilor de mediu (aer, 

apă, sol); 
− prevenirea poluării; 
− reconstrucţia ecologică; 
− conştientizarea şi educarea factorului uman;  
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− dezvoltarea unor programe de mediu;  
− dezvoltarea unor programe de colaborare zonală 

sau internaţională. 
− gestionarea corecta a deşeurilor periculoase  
− aplicarea procedurilor operaţionale de sistem 
Exceptând importanţa planificării activităţii de 

protecţie a mediului la nivel de management de vârf 
(guvern, ministerul apărării) sau management de 
mijloc (corp de armată, batalion), la nivel de organi-
zaţie (brigadă, unitate/formaţiune militară/spital 
militar) managerii şi responsabilii cu protecţia 
mediului au rolul de a transpune în practică politica 
de mediu a eşaloanelor superioare de comandă 
adoptându-şi o politică proprie de îndeplinire a 
obiectivelor strategiei de protecţie a mediului în 
Armata României. Aceştia nu trebuie să neglijeze 
rolul personalului militar şi civil care îndeplineşte 
sarcinile operaţionale zilnice şi care determină 
majoritatea efectelor asupra mediului şi să se asigure 
că personalul din subordine înţelege efectele acţiuni-
lor sale zilnice asupra mediului. De aceea vor trebui 
să pună în aplicare un program de instruire adecvat. 

Problema educaţiei ecologice are un dublu aspect 
in cadrul spitalului pe de o parte acela al educării 
tuturor angajaţilor (urmărindu-se eficienta şi eficaci-
tatea instruirii) spitalului  în vederea prevenirii 
poluării şi a menţinerii sănătăţii pe de alta parte, al 
formarii de specialişti în protecţia mediului, ţinând 
cont de tipul de personalitate al personalului sanitar . 
Scopul instruirii şi conştientizării este de a promova 
formarea aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru 
a înţelege inter-relaţiile dintre angajaţi şi pacienţi , 
culturã şi mediul înconjurător, pentru dezvoltarea 
activităţii conştiente şi responsabile, care are drept 
scop îmbunătăţirea calităţii vieţii.”  

2. RISCUL PROCEDURII 
TRATAMENTULUI PALEATIV  
AL DURERII CU STRONŢIU 89 

Realitatea privind situaţia bolnavilor in spital 
negativă şi deprimantă, dar educaţia pentru mediu 
are grijă să nu promoveze atitudini de apatie şi de 
fatalism în rândul acestora. Cu alte cuvinte « mediu » 
ca subiect al educaţiei pentru mediu, include nu doar 
natura, ci şi societatea, cultura, economia şi politica. 

Principiul tratamentului. Stronţiu-89 este un 
radioizotop al stronţiului, element natural alcalin, ce 
se dezintegrează beta cu energia maximă este de 
1,463 MeV . El se acumulează în ţesutul osos, cu 
precădere în celulele cu activitate osteoblastică. 

După injectarea i.v., compuşii solubili de stronţiu 
se comportă ca analogi ai calciului, eliminându-se 
rapid din sânge şi localizându-se selectiv în com-
ponenta minerală osoasă. Captarea stronţiului la nivelul 
osului are loc, în principal, în zonele cu osteogeneză 
activă; astfel, tumorile osoase primare şi zonele 
metastatice (leziuni blastice) pot acumula cantităţi 
semnificativ mai mari de stronţiu decât ţesutul osos 
normal. 

Clorura de stronţiu 89 este reţinută în leziunile 
osoase metastatice mai mult timp decât în osul 
normal, unde turnoverul este de aproximativ 14 zile. 
La pacienţii cu metastaze osoase extinse, mai bine 
de jumătate din doza injectată este reţinută la nivelul 
oaselor. 

La pacienţii cu metastaze osoase, 2/3 se excretă 
pe cale urinară şi 1/3 prin materiile fecale. Excreţia 
urinară este mai mare la pacienţii fără leziuni 
osoase; de asemenea, ea este mai mare în primele 2 
zile de la injectare. 

 

Indicaţii. Este indicat pentru ameliorarea durerilor 
osoase, la pacienţii cu metastaze osoase dureroase. 

Pentru administrarea Metastronului trebuie îndepli-
nite următoarele condiţii: 

− evidenţierea scintigrafică a metastazelor osoase 
multiple; 

− dureri frecvente şi de intensitate moderată sau 
severă; 

− speranţă de viaţă mai mare de 2 luni; 
− număr de leucocite peste 2400 şi de trombocite 

peste 60 000.  
Nu se recomandă administrarea de Metastron 

pacienţilor cu speranţă scurtă de viaţă, ştiut fiind 
faptul că ameliorarea durerii apare târziu, de obicei 
la 7-20 zile după injectare. 

 

Reacţii adverse. Stronţiul poate conduce la 
scăderea numărului de elemente sangvine: leucocite, 
eritrocite, trombocite. Înainte de a administra prima 
doză de Stronţiu, trebuie determinat numărul elemen-
telor sangvine. Dacă numărul leucocitelor este sub 
2400 sau al trombocitelor sub 60 000, administrarea 
stronţiului va trebui amânată până când numărul 
acestor elemente va depăşi aceste valori.  

Numărul trombocitelor poate scădea cu până la 
25-50% din valoarea iniţială. 

După administrarea tratamentului, se va deter-
mina săptămânal, timp de câteva luni, numărul 
elementelor sangvine. 

În timpul studiilor clinice a fost raportat un singur 
caz de septicemie fatală, apărută după o leucopenie. 

La un număr mic de pacienţi s-a raportat o 
intensificare a durerii osoase la 36-72 de ore după 
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injectare. Aceasta este, de obicei, de intensitate 
medie, autolimitată şi răspunde la analgezice. La un 
singur pacient s-au raportat febră şi frisoane, la 
12 ore după injectare, fără sechele pe termen lung. 

Metastronul se elimină în principal pe cale renală. 
La pacienţii cu disfuncţie renală, trebuie puse în 
balanţă riscurile posibile ale administrării de Metastron 
cu beneficiile posibile ale acestuia. 

 

Doze şi administrare. Este administrat de către 
radiolog, radioterapeutul oncolog sau de o asistentă 
cu pregătire specială  

Doza recomandată de Metastron este de 148 MBq, 
4 mCi, în injectare intravenoasă lentă (1-2 minute). 
Se mai poate utiliza o doză de 1,5-2,2 MBq/kg,  
40-60 Ci/kg. 

Repetarea administrării Metastronului se face în 
funcţie de răspunsul individual al pacientului la terapie, 
simptomatologia prezentă şi statusul hematologic; în 
general, nu se recomandă repetarea tratamentului la 
intervale mai mici de 90 zile. 

 

Dozimetria radiaţiilor şi măsuri pentru pro-
tecţia radiologică. În tabel sunt prezentate dozele de 
iradiere estimate care se eliberează în timp, prin 
injectarea intravenoasă a 37 MBq (1 mCi) de 
89Stronţiu-clorură, la un adult sănătos normal. 
 

Organul mGy/MBq rad/mCi 

Suprafaţa osului 17,0 63,0 

Măduva osoasă roşie 11,0 40,7 

Peretele intestinului gros 4,7 17,4 

Peretele vezicii urinare 1,3 4,8 

Testicule 0,8 2,9 

Ovare 0,8 2,9 

Peretele uterului 0,8 2,9 

Rinichi 0,8 2,9 
 

Valorile măsurate ale dozei la suprafaţa unei fiole 
nedescoperite sunt de aproximativ 65 mR/min/mCi. 

Se recomandă, în măsura posibilului, ca fiola să 
fie transportată în carcasa sa. 

Metastronul se află într-o fiolă de 10 ml, ce conţine 
148 MBq, 4 mCi. Fiola este transportată într-o 
carcasă cu pereţi de 3 mm grosime şi se depozitează 
la temperatura camerei (15-250C, 59-770F). 

Pe eticheta fiolei trebuie precizate data calibrării 
(pentru conţinutul radioactiv) şi a expirării. Data 
expirării trebuie să fie la 28 zile după calibrare. 
Studiile de stabilitate au arătat că nu există mo-
dificări ale caracteristicilor produsului la controlul 
de rutină al calităţii produsului în perioada de la 
fabricarea produsului până la expirarea acestuia. 

Înainte de administrare sunt necesare verificarea 
dozei şi identificarea pacientului, deoarece Metastronul 
eliberează o doză relativ crescută de radioactivitate. 

Cu toate că Stronţiul-89 este un radioizotop, fiind 
prin urmare radioactiv, aceasta nu înseamnă un pericol 
pentru persoanele din jur. Timp de aproximativ 10 
zile de la administrare, va mai rămâne ceva substanţă 
radioactivă în urină, materii fecale şi sânge. Se 
recomandă pacientului să-şi spele bine mâinile, să 
tragă de două ori apa la toaletă şi, în cazul în care 
hainele se vor păta cu urină, materii fecale şi sânge, 
atunci se recomandă spălarea lor separată de a 
celorlalte rufe, precum şi o bună clătire a acestora. 
Aceste precauţii trebuie respectate la fiecare nouă cură. 

Durata de acţiune. Variază între 3 şi 12 luni. La 
majoritatea pacienţilor, durata medie de acţiune este 
de 6 luni.  

Manipularea deşeurilor radioactive. Deşeurile 
radioactive rezultate în urma administrării (flaconul 
şi seringa) vor fi păstrate în laborator în condiţii de 
deşeuri radioactive şi predate STDR. 

 

Recomandări, din punct de vedere al radiopro-
tecţiei, în caz de autopsie, înhumare, incinerare.  

Precauţii în cazul autopsiei. Pacienţii cu o 
speranţă de viată sub 2-3 săptămâni nu vor beneficia 
de tratamentul cu metastron. Depăşirea intervalului 
critic de 10 zile, interval în care radiotrasorul se mai 
află în căile urinare, nu va mai pune probleme spe-
ciale operaţiunilor de efectuare a autopsiei. Pentru 
activităţi de peste 50 MBq trebuie luate în conside-
rare măsuri speciale şi sfatul unui fizician medical  

În cazul în care se va efectua o autopsie la mai 
puţin de o săptămână de la administrarea radio-
izotopului, vor fi luate următoarele precauţii:  

− se vor utiliza mănuşi impermeabile şi / sau 
două perechi de mănuşi; 

− ţesuturile şi organele prelevate vor fi manipu-
late cu foarfeci sau forcepsuri. Specimenele care 
trebuiesc testate vor fi refrigerate şi se vor marca cu 
data cant pot fi manipulate; 

− fluidele rezultate în urma autopsiei vor fi 
măsurate şi, dacă este cazul, stocate şi tratate ca 
deşeuri radioactive (limita de exceptare 106 Bq con-
form NFSR), deşi în mod normal pot fi evacuate 
prin canalizarea laboratorului, luând, evident, toate 
măsurile preventive împotriva unei posibile contami-
nări (acelaşi aspecte de radioprotecţie ca şi efectuarea 
necesităţilor fiziologice normale ale pacientului). 

 

Înhumarea şi îmbălsămarea. Pentru că stratul de 
atenuare al radiaţiei ionizante este mic procedura de 
înhumare nu presupune impunerea unor condiţii 
speciale. 
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Îmbălsămarea. Pentru operaţii de îmbălsămare 
asupra unor cadavre ce au o activitate mai mare de 
50 MBq trebuie consultat un fizician medical. În 
general, cu excepţia pacienţilor ce au fenomenul de 
„superscan” la investigaţia scintigrafică, datele asupra 
retenţiei de 89Sr (vezi tabelul de mai jos) sugerează 
faptul ca nu ar trebui să fie nici un fel de probleme 
pentru diversele proceduri aplicate pacienţilor 
decedaţi la un interval de timp mai mare de 1 lună 
după aplicarea tratamentului.  

 

Incinerarea. În cazul incinerării există un risc 
potenţial prin ingerare sau inhalarea de 89Sr din 
cenuşa şi praful rezultat în urma procesului de 
ardere. Pentru a preîntâmpina o astfel de contami-
nare este necesara purtarea în timpul arderii şi al 
colectării cenuşii a unor halate protectoare şi a unor 
măşti respiratorii.  

Calculele au arătat (www.cremationassociation.org/ 
docs/ strontium89.pdf) că riscul pentru operatorii 
crematoriului sau alte persoane din public, în cazul 
incinerării unui cadavru care conţine până la 
500 MBq 89 Sr (un nivel de activitate de trei ori mai 
mare decât doza utilizată în terapie) este neglijabil.  

În mod specific, doza efectivă maximă pentru un 
lucrător de la crematoriu ar fi în cazul inhalării 
0.1 µSv. şi de  aproximativ 0,2 µSv pentru ingestie. 
Doza efectivă maximă pentru un adult din public, ca 
rezultat al asistării la ceremonie, ar fi, pentru in-
halare, mai mică de 0.1 µSv.  

În toate cazurile, trebuiesc informate persoanele 
care intră în contact cu cadavrul pentru diversele 

manipulări (medicul patolog şi/sau responsabilul cu 
îmbălsămarea, funeraliile) 

3. CONCLUZII 

1. Procesul de instruire este mai performant din 
punct de vedere al eficientei şi eficacităţii acestuia. 
200 de asistente medicale au efectuat curs de audit 
intern ceea ce a generat un autocontrol mai riguros. 

2. Procesul de aprovizionare este centrat pe eva-
luarea furnizorilor de servicii şi produse care sa nu 
genereze creşterea cantităţii de deşeuri periculoase . 

3. Procesul de sterilizare chimica se realizează cu 
sterilizanţi biodegradabili în proporţie de 98%. 

4. Procesul de realizare a serviciilor medicale 
este cotat la categoria I. 
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