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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này hướng đến việc đánh giá liều chiếu trong bằng phép lấy mẫu không khí đối với 
hơi 131I cho từng cá nhân tham gia sản xuất đồng vị 131I tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. 
Thiết bị chính được sử dụng trong nghiên cứu này gồm máy lấy mẫu khí xách tay, hệ phổ kế 
gamma phông thấp và điện thoại thông minh. Kết quả cho thấy liều chiếu trong là khá thấp và 
khác nhau đáng kể giữa các nhân viên. Hơn nữa, bài báo cũng cho thấy rằng kết quả định liều từ 
mẫu không khí và từ phân tích nước tiểu có mối tương quan không cao, đặc biệt đối với các 
trường hợp có liều lớn hơn 1 mSv. Tuy nhiên, phương pháp định liều từ mẫu không khí này chỉ 
hạn chế với số lượng đối tượng ít và phạm vi nghiên cứu là trong nhà.   
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Abstract: 

This paper focuses on the assessment of individual internal dose of 131I  using air  sampling for  
workers involved in radioisotope production at Dalat Nuclear Research Institute. The main 
devices used in this research include the portable air sampler, low-background gamma  
spectrometry  and  the  smart  phone.  The results show that all the dose has been classified  at no 
or low risk and  there  is  a  wide  range  of  internal  dose  among  the workers. Moreover,  the  
paper indicates that the doses estimated from  air sample have had no-high correlation with those 
from urine analysis, especially for doses lower than 1 mSv. However, this air method can be 
done as an individual monitoring for a small group in indoor areas.    
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