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ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ZDROWIA 1)  

z dnia 18 lutego 2011 r.  

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 

promieniowania 

 jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 

medycznej 2) 
 



Radiologia ogólna 



1. Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest 

ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one 

wykonane po porodzie.  

2. Badania, o których mowa należy wykonywać w sposób 

zapewniający maksymalną ochronę zarodka lub płodu przed 

ekspozycją na promieniowanie jonizujące, poprzez wybór właściwej 

techniki badania oraz stosowanie właściwych osłon osobistych na 

okolicę brzucha i miednicy.  

3. Uzasadnienie badania, o którym mowa  powinno być potwierdzone 

w dokumentacji medycznej przez lekarza wykonującego lub 

nadzorującego to badanie.  

4. W przypadku gdy doszło do napromienienia zarodka lub płodu 

bezpośrednią wiązką promieniowania jonizującego, jednostka ochrony 

zdrowia jest zobowiązana dokonać obliczenia dawki dla zarodka lub 

płodu.  



Radiologia zabiegowa 



 

§27. 1.U kobiet w wieku rozrodczym można wykonywać 

procedury z zakresu radiologii zabiegowej wyłącznie po 

uzyskaniu negatywnego testu ciążowego, przeprowadzonego 
u pacjentki bezpośrednio przed planowanym zabiegiem. 

2.Od wykonania testu, o którym mowa w ust. 1, można 

odstąpić, jeżeli istnieją bezsporne okoliczności świadczące o 

niemożliwości zajścia pacjentki w ciążę. 
3.U kobiet w ciąży procedury z zakresu radiologii zabiegowej 

mogą być wykonywane tylko wówczas, gdy są niezbędne dla 

ratowania zdrowia i życia matki. 

4.W przypadku gdy doszło do napromienienia zarodka lub 
płodu bezpośrednią wiązką promieniowania jonizującego, 

jednostka ochrony zdrowia jest obowiązana dokonać 

obliczenia dawki dla zarodka lub płodu. 

5.Kobietę w ciąży należy niezwłocznie poinformować na 
piśmie o wynikach obliczeń, o których mowa w ust. 4, oraz o 

rodzajach zagrożeń dla zarodka lub płodu i poziomie ryzyka 

ich wystąpienia. 



Odpowiedzialność za bezpieczne 

stosowanie promieniowania jonizującego 



















Optymalizacja narażenia ludzi jest realizowana w 

całej ochronie radiologicznej poprzez tzw. Zasadę 

ALARA (ang. As Low As Reasonably Achievable) czyli 

utrzymywanie narażenia na możliwie niskim 

rozsądnie osiągalnym poziomie. 

Ścisłe stosowanie tej zasady do wszystkich 

elementów zastosowania promieniowania w 

medycynie: od projektu aparatury poprzez metody 

diagnostyczne i terapeutyczne, aż do codziennej 

praktyki jest najbardziej skutecznym narzędziem 

systemu ochrony radiologicznej. 

 





Badanie radiologiczne u kobiet 
 

Przed wykonaniem badania z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego należy 

bezwzględnie zapytać: 
 

- Czy pacjentka jest lub podejrzewa że jest w ciąży 

- Czy opóźnia się okres 

 
Odpowiedzi powinny być odnotowane w dokumentacji 

 

-Datę ostatniej miesiączki (u pacjentek poniżej 

 16-tego roku życia trudne do zweryfikowania)  
 

 



W przypadku ciąży lub jej prawdopodobieństwa należy 

zweryfikować uzasadnienie badania. 

 

● Czy można przesunąć badanie na okres po rozwiązaniu? 

● Czy opóźnienie badania nie spowoduje zwiększenia 

   ryzyka? 

● Jeżeli zostanie zastosowana procedura radiologiczna 

   należy zminimalizować ekspozycję płodu przy 

   zachowaniu poprawnego efektu diagnostycznego 

Badanie radiologiczne u kobiet 



Badanie radiologiczne u kobiet 

Podstawowe zasady 

1. Brak miesiączki u regularnie miesiączkującej kobiety 

    traktowany jest jako objaw ciąży do czasu, gdy nie 

    zostanie to wykluczone wiarygodnym badaniem. 

 

2. Jeśli jest możliwe, że jesteś w ciąży -powiadom o tym 

    lekarza lub inną osobę z personelu zakładu PRZED 

    wykonaniem badania rtg, terapii z użyciem 

    promieniowania lub podania radioaktywnej substancji. 



Badanie radiologiczne u kobiet 

Podstawowe zasady 

3. Ciężarna pacjentka czy pracownica ma prawo wiedzieć 

    o poziomie ryzyka i rodzaju potencjalnych efektów 

    napromienienia płodu. 

 

4. W przypadku procedur nie powodujących wysokich  

    dawek informacje można ograniczyć do powiadomienia 

    o poziomie ryzyka. 

 

5. Jeśli dawka na płód może przewyższać 1 mGy, wówczas 

    wyjaśnienia powinny być bardziej wyczerpujące. 



Oszacowane wartości dawek na płód 

podczas konwencjonalnych badań rtg 

dane brytyjskie z 1998r. 

Rodzaj badania Średnia 

(mGy) 

Maximum 

(mGy) 

Jama brzuszna 1.4 4.2 

Klatka piersiowa <0.01 <0.01 

Urografia albo 

kręg. lędźwiowy 

1.7 10 

Miednica 1.1 4 

Czaszka albo 

kręg. szyjny 

<0.01 <0.01 





średnie małe 
duże 

Ryzyko radiacyjne dla płodu 

 

 

• Szkodliwość ekspozycji na promieniowanie 

   jonizujące dla płodu jest zależne od stadium ciąży i 

   wartości dawki pochłoniętej 

• Ryzyko radiacyjne jest najbardziej znaczące w 

   okresie organogenezy, nieco mniejsze w 

   2 trymestrze ciąży, a najmniejsze w 3 trymestrze 



Poziom ryzyka w populacji kobiet ciężarnych 

NIE poddawanych ekspozycji na promieniowanie 

jonizujące 

 

Spontaniczna aborcja > 15% 

Występowanie zaburzeń genetycznych 4-10% 

Opóźnienie wzrostu płodu 4% 

Występowanie zaburzeń rozwojowych 2-4% 





Skutki ekspozycji 

dla centralnego układu nerwowego 

 

• Centralny układ nerwowy jest szczególnie 

   wrażliwy na promieniowanie w okresie od 8 do 25 

   tygodnia od zapłodnienia 

• Otrzymanie przez płód dawek przewyższających 

   100 mGy może spowodować obniżenie IQ 

   (ilorazu inteligencji) 

• Otrzymanie przez płód dawek rzędu 1000 mGy 

   może spowodować poważne opóźnienie rozwoju 

  umysłowego (zwłaszcza od 8 do15 tygodnia, a nieco 

  mniej od 16 do 25 tygodnia) 



Nowotwory indukowane promieniowaniem 

 

• Wykazano, iż ekspozycja na promieniowanie zwiększa 

   ryzyko wystąpienia nowotworów u dorosłych i dzieci 

• Przyjmuje się, iż przez większość czasu ciąży 

   zarodek/płód jest narażony na takie samo ryzyko 

   indukowania nowotworu jak dziecko 

• Dawka dla płodu rzędu 10 mGy może spowodować 

   względne ryzyko sięga 1.4 (40% powyżej spontanicznej 

   zapadalności) 


