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Informacja dla pacjentów

W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, 
znajduje się informacja o konieczności powiadomienia 
rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed 
wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży. 

Drzwi do pracowni rentgenowskiej są oznakowane tablicą 
informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed 
promieniowaniem jonizującym. 



Każde badanie z użyciem promieniowania 
jonizującego musi dostarczać więcej 
korzyści w stosunku do indywidualnej 

szkody jaką może spowodować narażenie 
na działanie promieniowania  

UZASADNIENIE

Podstawą wykonania badania 
rentgenowskiego jest skierowanie 

wystawione przez lekarza



OPTYMALIZACJA
Rozwinięcie zasady ALARA (tak nisko jak to 

jest rozsądnie możliwe). Otrzymanie 
wystarczającej informacji diagnostycznej przy 

możliwie najmniejszej dawce.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA 
EKSPOZYCJĘ PACJENTA

Osoby wykonujące procedury 
radiologiczne powinny mieć do tego 

odpowiednie uprawienia i przejść stosowne 
szkolenia. Odpowiedzialność spoczywa 
zarówno na osobie zlecającej, jak i na 

wykonującym procedurę z użyciem 
promieniowania jonizującego.



Elementy aparatury wpływające na 
zmniejszenie narażenia pacjenta na 

promieniowanie jonizujące



Ogranicznik promieniowania (kolimator)

Jest to urządzenie umieszczone bezpośrednio przed
okienkiem kołpaka lub głowicy w celu nadania 

odpowiedniego dla danego zastosowania kształtu wiązki 
promieniowania.



Całkowita filtracja promieniowania X

Na całkowitą filtrację promieniowania rentgenowskiego składa się filtracja
wewnętrzna lampy RTG i filtracja dodatkowa (np. filtry Al lub Cu) umieszczona 
w poprzek wiązki promieniowania X pomiędzy źródłem i pacjentem. Rolą 
filtracji jest ograniczenie składowej niskoenergetycznej z widma 
promieniowania lampy. Filtrację wyraża się poprzez równoważną grubość 
absorbenta aluminiowego. Filtracja wewnętrzna lamp RTG wynosi około 0,5 
mm Al.

Wielkość filtracji całkowitej jest uregulowana prawnie i powinna być nie 
mniejsza niż równoważna grubości 2,5mm aluminium we wszystkich 
zestawach rentgenowskich z wyjątkiem aparatów rentgenowskich 
stomatologicznych (1,5mm Al) oraz mammograficznych, dla których grubość 
powinna być nie mniejsza niż 0,03mm molibdenu, jeżeli lampa ma anodę 
molibdenową.



Filtr własny.

Jest to obudowa samej lampy, otaczający ją olej transformatorowy oraz 
okienko kołpaka. Wartość liczbowa filtru własnego jest podawana w 
parametrach technicznych przez producenta jako tzw. równoważnik Al 
(grubości aluminium). 

Filtr dodatkowy.

Jest to filtr mocowany na zewnątrz kołpaka. W zależności od 
przeznaczenia nosi nazwę absorpcyjny, charakterystyczny lub 
kompensacyjny.

Na oznakowaniu 
kołpaka aparatu i w 

instrukcji obsługi 
aparatu znajdują się 
informacje o grubości 
filtra okienka lampy 

rentgenowskiej i filtra 
kołpaka.



Filtr rentgenowski 

W wiązce promieniowania X występują kwanty o różnych energiach. 
Promieniowanie o niskiej energii (promieniowanie miękkie) jest 
niepożądane, ponieważ pochłania je skóra oraz zewnętrzne 
warstwy tkanki, i w związku z tym nie nadaje się do 
napromieniowania obszarów tkanek znajdujących się na większej 
głębokości. W celu jego ograniczenia stosuje się filtry 
promieniowania. 



Odległość ogniska lampy od powierzchni skóry pacjenta

Wiązka promieniowania wychodząca z lampy RTG ma kształt 
stożka. Wynika z tego, ze pole ekspozycji odpowiadające w 
położeniu kasety rozmiarom błony RTG jest na powierzchni skóry 
pacjenta po stronie wejściowej od lampy mniejsze niż błona. 
Natężenie promieniowania X zależy odwrotnie proporcjonalnie od 
kwadratu odległości od źródła.

Przy procedurach z radiologii zabiegowej zaleca się jak 
najmniejszą odległość wzmacniacza obrazu od pacjenta, a jak 
największą odległość lampy RTG od pacjenta.



Odrębną kategorię stanowią aparaty rentgenowskie 

stomatologiczne. W tych aparatach odległość do skóry pacjenta 

jest określona przez wielkość tubusa. 

Dla aparatów pracujących przy napięciu poniżej 60 kV odległość 

ta powinna wynosić nie mniej niż 10 cm.

Dla aparatów pracujących przy napięciu powyżej 60 kV 

odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 20 cm.

Średnica wiązki promieniowania na końcu tubusa nie powinna 

przekraczać 6 cm.



Przesłona przeciwrozproszeniowa – kratka

Promieniowanie rentgenowskie przenikając przez obiekt badany 
zostaje w nim nierównomiernie pochłonięte oraz rozproszone tworząc 
obraz. Poszczególne punkty obrazu powstające z promieni wiązki 
pierwotnej, są "doświetlane" przypadkowymi

promieniami promieniowania 
rozproszonego tym więcej czym 
grubsza jest warstwa przez którą 
przenika promieniowanie 
pierwotne. Aby zmniejszyć wpływ 
promieniowania rozproszonego na 
pogorszenie jakości obrazu, 
stosuje się kratkę 
przeciwrozproszeniową . Kratkę 
umieszcza się za pacjentem, tuż 
przed kasetą z filmem lub 
wzmacniaczem obrazu. 





Kratka przeciwrozproszeniowa przy badaniach dzieci

Nie używa się jej przy zdjęciach klatki piersiowej u dzieci do 8 
roku życia, przy zdjęciach brzucha i bioder u niemowląt, przy 
zdjęciach kości kończyn w całym okresie wieku dziecięcego 
oraz przy większości fluoroskopii.
Pozwala to na wielokrotne zmniejszenie dawki 
promieniowania u tych pacjentów.
Kratka potrzebna jest do badania brzucha, miednicy, 
kręgosłupa i czaszki u dzieci powyżej 2 rż. 



Ochrona kobiet ciężarnych i dzieci



OCHRONA KOBIET W CIĄŻY

W przypadku kobiet w wieku rozrodczym lekarz 
kierujący na badanie bądź zabieg z użyciem 

promieniowania jonizującego dowiaduje się czy 
kobieta nie jest w ciąży bądź czy nie karmi piersią 

dziecka. Jeżeli kobieta jest w ciąży należy rozważyć 
przeprowadzenie badania po porodzie. Ze względu 

na pilność przeprowadzenia badania należy 
uwzględnić ryzyko wynikające z napromieniowania 

zarówno matki jak i płodu w stosunku do ich 
obecnego stanu zdrowia.



Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u 
kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych

przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po 
rozwiązaniu. Badania należy wykonywać w sposób

zapewniający maksymalną ochronę płodu przed 
ekspozycją na promieniowanie, poprzez wybór 

właściwej techniki badania oraz stosowanie 
właściwych osłon osobistych na okolice brzucha i 

miednicy.



Ryzyko związane z ekspozycją na promieniowanie w czasie 
ciąży zależy od stopnia zaawansowania ciąży oraz od dawki 
pochłoniętej przez zarodek czy płód.

Ryzyko to jest największe w okresie wczesnozarodkowym i w 
czasie organogenezy (3-8 tydzień), mniejsze w drugim 
trymestrze, najmniejsze w trzecim.

Ekspozycja w czasie organogenezy może prowadzić do wad 
wrodzonych, czyli zniekształceń i upośledzenia funkcji 
narządów. Szacuje się, iż progowa wartość dawki w tym 
czasie powinna mieścić się w zakresie 100-200 mGy

W okresie od 8-25 tygodnia ciąży następuje intensywny 
rozwój centralnego systemu nerwowego, który jest 
szczególnie wrażliwy na promieniowanie dlatego też w tym 
czasie nie należy przekraczać dawki 100mGy



Dawka rzędu 100-200 mGy może być skutkiem procedur 
interwencyjnych z użyciem skopii w obrębie miednicy 
(radiologia zabiegowa) lub radioterapii.

Eksponowanie płodu na taką dawkę w trakcie prawidłowo 
przeprowadzonych rentgenowskich badań diagnostycznych jest 
praktycznie niemożliwe. 

3 badania CT w obrębie miednicy lub 20 konwencjonalnych 
badań diagnostycznych prowadzi do dawki rzędu 
kilkudziesięciu mGy na zarodek/płód, nie więcej niż 100 mGy.



W świetle przepisów dziecko w łonie matki 
nie powinno otrzymać dawki 

przekraczającej 1 mSv podczas trwania 
ciąży, czyli 9 miesięcy.

Wykonywanie badań 
rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży 

jest ograniczone do niezbędnych przypadków, 
jeżeli nie mogą być one wykonane po 

rozwiązaniu.



Specyficzna ochrona 
radiologiczna młodocianych



Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u osób 
poniżej 16. roku życia, oprócz spełnienia wymagań 
określonych w § 11, wymaga ponadto:
1) unieruchamiania niemowląt lub małych dzieci przy użyciu 
bobiksu lub innego urządzenia spełniającego te funkcje;
2) stosowania osłon na narządy promienioczułe, gdy w trakcie 
badania mogą znaleźć sie w obrębie lub pobliżu pierwotnej 
wiązki promieniowania, jeżeli nie uniemożliwi to poprawnego 
wykonania badania.

Wykonanie badania rentgenowskiego u osób poniżej 16. roku 
życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka.



Bobiksy



U najmłodszych pacjentów rozmieszczenie 
niektórych narządów wrażliwych na promieniowanie 

różni się w porównaniu z osobami dorosłymi. 
Znakomitym przykładem jest rozmieszczenie

czerwonego szpiku kostnego. W kościach pokrywy 
czaszki u noworodka stanowi on aż 27% całego 

szpiku w ustroju, u 5-cioletniego dziecka – 16%, a u 
dorosłego – tylko 8%. 

Uwaga na narządy wrażliwe!



Do zmniejszenia dawki przyczynia się wybór 
odpowiedniej techniki badania

• szczególnie staranna kolimacja
• dodatkowe osłony
• dobór projekcji zdjęciowych,
• użycie dodatkowych osłon,
• stosowanie „twardej techniki zdjęć”
• niewykonywanie rutynowo zdjęć porównawczych.
• rezygnacja z kratki przeciwrozproszeniowej (mała powierzchnia
/grubość ciała)

• dodatkowa filtracja
• średnia czułość zestawu błona - folia
• unieruchamianie
• materiały z włókien węglowych
• fluoroskopia i radiografia



Aparatura rentgenowska przeznaczona do badania dzieci
powinna spełniać następujące warunki:

- wysokiej klasy generatory (600-1000 mA) , pozwalające na
znaczne skrócenie czasu ekspozycji, a tym samym zmniejszenie
do minimum artefaktów ruchowych
- odprowadzalna kratka przeciwrozproszeniowa
- możliwość stosowania dodatkowej filtracji (filtry miedziowe)
- wzmacniacze ekranu o dużej średnicy do fluoroskopii oraz
stosowanie skopii pulsacyjnej z możliwością zamrażania
ostatniego obrazu
- stosowanie folii wzmacniających (o wartościach nie mniejszych
niż 400)
- kasety, stoły oraz kratki z obudową z włókien węglowych



Najczęściej wykonywanymi badaniami są zdjęcia klatki
piersiowej. Stanowią ponad 50% badań wykonywanych 
w pracowniach radiologicznych
Zdjęcia rtg narządów klatki piersiowej u dzieci wymagają 
bardzo krótkich czasów ekspozycji (0,002-0,005 s) ze 
względu na zwykle duży niepokój dziecka i szybką 
czynność oddechową.
U niemowląt i małych dzieci rutynowe zdjęcie wykonuje 
się w pozycji leżącej w projekcji AP.



Fluoroskopia – u dzieci wykonujemy bez kratki
przeciwrozproszeniowej (zmniejsza się 3-7 razy dawkę

promieniowania), a kolimację stosować przed jej
włączeniem.

Stosowanie fluoroskopii jest dopuszczalne w przypadkach, 
w których ze względów diagnostycznych nie może być ona 

zastąpiona radiografią! 



Dziękuję za uwagę


