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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1
z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej

Badania diagnostyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego oraz 

zabiegi z zakresu radiologii zabiegowej wykonuje się w sposób gwarantujący 

osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce 

promieniowania jonizującego.

Zasada ALARA
( As Low As Reasonable Achivable

Tak mało, jak to jest rozsądnie możliwe do osiągnięcia)



Każda ekspozycja medyczna wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie jest oparte na 

przewadze oczekiwanych korzyści zdrowotnych dla pacjenta lub społeczeństwa nad 

uszczerbkiem zdrowotnym, który ekspozycja może spowodować.

Warunkiem właściwego uzasadnienia jest zastosowanie radiologicznej procedury 

diagnostycznej lub leczniczej, której skuteczność w określonej sytuacji klinicznej 

została udowodniona lub powszechnie uznana. W procesie uzasadnienia ocenia się 

również korzyści i rodzaje ryzyka związane ze stosowaniem alternatywnych procedur, 

służących temu samemu celowi, prowadzących do mniejszej ekspozycji na 

promieniowanie jonizujące lub nienarażających na jego działanie.



Skierowanie pacjenta na określone badanie z zastosowaniem promieniowania 
jonizującego wynika z uzasadnionego przekonania lekarza lub innej osoby 

upoważnionej do kierowania na takie badanie, że jego wynik dostarczy 
informacji, które przyczynią się do postawienia prawidłowego rozpoznania lub 

wykluczenia choroby, oceny jej przebiegu i postępów leczenia oraz, że 
korzyści z tego tytułu przewyższą możliwe ujemne następstwa dla zdrowia, 

które mogą być związane z narażeniem na promieniowanie jonizujące.

Skierowanie, może być wystawione po upewnieniu się,
że inne alternatywne, nieinwazyjne i nienarażające na działanie 

promieniowania jonizującego metody, a także wcześniej wykonane badania z 
zastosowaniem promieniowania jonizującego nie mogą dostarczyć 

równoważnych informacji.



Odpowiedzialność
W przypadku zaistnienia okoliczności wykluczających lub ograniczających zakres

zastosowania procedury radiologicznej u pacjenta, pomimo że jest ona ogólnie
uzasadniona, o odstąpieniu od jej wykonania lub o zakresie jej zastosowania decyduje

lekarz kierujący lub wykonujący badanie.

Lekarz biorący udział w wykonywaniu badań medycznych związanych z narażeniem 
na działanie promieniowania jonizującego ponosi odpowiedzialność kliniczną 
odpowiednio do wykonanych czynności, obejmującą w szczególności:
1) uzasadnienie ekspozycji;
2) optymalizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
3) kliniczną ocenę wyniku oraz przekazywanie informacji lub dokumentacji 
radiologicznej innym lekarzom;
4) udzielanie informacji pacjentom oraz innym uprawnionym osobom;
5) współpracę z innymi specjalistami i personelem w zakresie aspektów praktycznych, 
a także uzyskiwania informacji o wynikach poprzednich badań lub leczenia z 
zastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.



Za właściwe wykonanie badań diagnostycznych i zabiegów z zakresu 
radiologii zabiegowej oraz za ograniczenie do minimum ekspozycji 

pacjenta na promieniowanie jonizujące odpowiada osoba wykonująca
takie badanie lub zabieg, odpowiednio do wykonanych czynności.

Odpowiedzialność



Trzy podstawowe metody ochrony przed promieniowaniem



Odległość:

 Właściwa pozycja podczas wykonywania zabiegu lub 
badania

 Wystarczającej długości przewód wyzwalający
 Wstrzykiwacz automatyczny zamiast podawania 

ręcznego
 Właściwe ustawienie lampy rtg
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Czas:

 Zdjęcie zamiast prześwietlenia (bez „podglądu”)
 Minimalizowanie czasu ekspozycji
 Możliwie najkrótsze przebywanie w gabinecie 

podczas ekspozycji
 Zmiany na stanowisku pracy



Osłony:
 Środki ochrony osobistej - fartuchy,
 osłony na tarczycę, rękawice, okulary
 Ekrany, katedry osłaniające
 Odpowiednie blendowanie – do niezbędnego 

minimum
 Kabiny, parawany, okna



Poziomy referencyjne dla 
badań i zabiegów.



Poziomy referencyjne - dawki promieniowania jonizującego 
na powierzchnię skóry w badaniach 
rentgenodiagnostycznych, dotyczące

badań typowych pacjentów, dla poszczególnych kategorii 
urządzeń radiologicznych; poziomy referencyjne nie mogą 

być przekraczane w przypadku
powszechnie stosowanych medycznych procedur 

radiologicznych, jeżeli
stosuje się właściwe sposoby postępowania i urządzenia 

techniczne; poziomy referencyjne mogą być przekraczane w 
przypadku istnienia istotnych wskazań klinicznych;



Systematyczne przekraczanie poziomów 
referencyjnych, w okresie od ostatniego 
klinicznego audytu wewnętrznego jest

wskazaniem do przeprowadzenia w trybie doraźnym
klinicznego audytu wewnętrznego.



DAP [cGy x cm2] iloczyn kermy w powietrzu i pola powierzchni 
wiązki promieniowania rentgenowskiego prostopadłego do osi 

wiązki.



Dawka wejściowa [mGy] kerma w powietrzu w punkcie 
przecięcia osi wiązki z powierzchnią ciała pacjenta.



Wejściowa dawka powierzchniowa [mGy] kerma w powietrzu w punkcie 
przecięcia osi wiązki z powierzchnią ciała pacjenta z uwzględnieniem 

promieniowania rozproszonego.





Do określenia zgodności z poziomem referencyjnym stosować DAP albo 
dawkę wejściową, albo wejściową dawkę powierzchniową.

Podane wartości poziomów odpowiadają wzmocnieniu 200 
konwencjonalnych zestawów błona — folia wzmacniająca. 

Dla zestawów odpowiadających wzmocnieniu z zakresu 400—600 podane 
wartości poziomów powinny być obniżone 2 do 3 razy.







Poziomy referencyjne odnoszą się do standardowego pacjenta w 
wieku 5 lat.

Do określenia zgodności z poziomem referencyjnym stosować 
DAP albo wejściową dawkę powierzchniową.



Tomograf komputerowy



Ważony tomograficzny indeks dawki CTDIw (computed tomography dose index) 
stanowi ocenę średniej dawki w pojedynczej warstwie fantomu i stanowi 

odpowiednią sumę ważoną współczynników CTDI, wyrażoną wzorem: 
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CTDI 100,periph oraz CTDI 100,centre – odpowiednio średnia dawka  zmierzona na głębokości 10 cm w 4 
odpowiednich  punktach  na brzegach fantomu TK oraz dawka zmierzona na głębokości 10 cm w środku fantomu TK.

D(z) – rozkład dawki pochłoniętej wzdłuż osi obrotu skanera CT (osi z) dla jednego 
pełnego obrotu (360˚), s – nominalna szerokość warstwy, N – liczba warstw przypadająca 
na jeden obrót. Jednostką CTDI100 w układzie SI jest [Gy].



Dawka dla całego badania wykonanego na fantomie 
głowy albo ciała przy zastosowaniu protokołu dla 

standardowego pacjenta DLP [Gy cm]
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L całkowita długość skanu podczas badania ;    CTDIVOL objętościowy tomograficzny indeks dawki ważony

CTDIW tomograficzny indeks dawki ważony ;    CTPF  współczynnik skoku

Δ d odległość o jaką przesuwa się stół podczas jednego pełnego obrotu skanera.



Do określenia zgodnośći z poziomem referencyjnym stosować CTDIw albo DLP.





Systematyczne przekraczanie poziomów 
referencyjnych, w okresie od ostatniego 
klinicznego audytu wewnętrznego jest

wskazaniem do przeprowadzenia w trybie doraźnym
klinicznego audytu wewnętrznego.



Uśrednione wartości dawek efektywnych otrzymywanych przez
przeciętnego dorosłego pacjenta podczas konwencjonalnych badań

rentgenowskich w Polsce



Średnie wartości dawek efektywnych pochłanianych podczas najczęściej wykonywanych badań rtg (Wielka Brytania).
Źródło : Optymalizacja ochrony radiologicznej mgr inż. Ryszard Kowski.
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Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną 
przez pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta –

ZASADY OPTYMALIZACJI



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Wielkość napromienianego pola



U niemowląt i małych dzieci przy oczekiwanym stosunkowo 
małym polu napromieniania, zwiększenie pola zwiększa 
proporcjonalnie narażenie indywidualne niż w przypadku 

osób dorosłych. 

Na zdjęciu noworodka dopuszcza się powiększenie 
napromienionej powierzchni pacjenta do powierzchni 

minimalnej do 1 cm (z każdej strony), a u dziecka starszego 
do 2 cm.



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.Osłony na narządy i części ciała

Diagnostyczne, zabiegowe i terapeutyczne pracownie rentgenowskie są 
wyposażone w sprzęt ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim 

dobrany do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju 
wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta

Należy stosować osłony osobiste na tarczycę, piersi, 
soczewki oczu i gonady, jeżeli znajdują się one w 

odległości mniejszej niż 10 cm od obszaru badanego, w 
szczególności u osób poniżej 16 roku życia.

Należy stosować osłony osobiste ochraniające przed 
promieniowaniem jamę brzuszną, w szczególności u 

pacjentek w wieku rozrodczym.

Należy stosować osłony na tarczycę u osób poniżej 30 
roku życia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną 
przez pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Odległość ogniska lampy od powierzchni skóry
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Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Konstrukcja diagnostycznych aparatów rentgenowskich uniemożliwia w warunkach normalnej 
pracy zmniejszenie odległości pomiędzy ogniskiem lampy a powierzchnią ciała pacjenta 

odpowiednio dla:

1) aparatów do prześwietleń, z wyjątkiem aparatów stosowanych w chirurgii - poniżej 30 cm;
2) aparatów do prześwietleń stosowanych w chirurgii - poniżej 20 cm;
3) aparatów do zdjęć, z zastrzeżeniem do aparatów rentgenowskich jezdnych i przenośnych 

oraz aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć panoramicznych - poniżej 45 cm;
4) zdjęć wykonywanych aparatem rentgenowskim jezdnym i przenośnym - poniżej 20 cm;
5) zdjęć wykonywanych podczas zabiegu chirurgicznego - poniżej 20 cm;
6) zdjęć mammograficznych z powiększeniem geometrycznym - poniżej 20 cm;
7) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych pracujących przy 

napięciu do 60 kV - poniżej 10 cm;
8) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych pracujących przy 

napięciu powyżej 60 kV - poniżej 20 cm;
9) aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć panoramicznych - poniżej 15 cm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z 
urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z dnia 5 października 2006 r.)



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Filtracja promieniowania - dobór HVL



Dla napięć niższych 10-120 kV powszechnie 
używa się filtrów aluminiowych, zaś dla napięć 

wyższych - 120-400 kV używa się filtrów 
miedzianych. 

Czasami spotyka się również filtry 
kombinowane - składające się z kilku 

materiałów (np Cu-A- Sn). 

Im większa liczba atomowa Z 
zastosowanej filtracji tym filtr 

powstrzymuje promieniowanie o 
większych długościach fali 

(mniejszej energii)



 Wszystkie aparaty, zarówno stacjonarne, 
przewoźne jak i używane do fluoroskopii winny 
mieć możliwość łatwego zastosowania filtracji 
dodatkowej jak i jej zmiany. 



Stosuje się parametry ekspozycji decydujące o jakości i natężeniu 
promieniowania jonizującego właściwe dla fizycznej budowy pacjenta 

oraz rodzaju wykonywanego badania.

kV, mA, czas ekspozycji

Parametry ekspozycji













Główne parametry wiązki promieniowania



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Radiografia a fluoroskopia.

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

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie dawki jest 
skrócenie czasu skopii.

Zabrania się stosowania fluoroskopii bez wzmacniacza obrazu.

Zawsze, gdy tylko jest to możliwe z punktu widzenia warunków klinicznych, 
należy stosować fluoroskopię pulsacyjną oraz funkcje zatrzymania 

ostatniego obrazu (LIH – last image hold) i road mapping;



Czynniki wpływające na dawkę otrzymywaną przez 
pacjenta i ochrona radiologiczna pacjenta.

Kratka przeciwrozproszeniowa

Kratki przeciwrozproszeniowej nie stosuje się u dzieci do dwóch lat (zawsze)
U dzieci starszych gdy są szczupłe rezygnuje się z użycia kratki 

przeciwrozproszeniowej.
Daje to zmniejszenie narażenia na promieniowanie nawet do 60 %



Jakość materiałów fotograficznych

Im wyższa czułość zestawu film – folia wzmacniająca tym 
niższa dawka jaką otrzymuje pacjent.

Ekrany z pierwiastkami z ziem rzadkich zmniejszyły dawkę 8 –
10 razy w porównaniu z używanymi wcześniej ekranami 

standardowymi.

W rutynowych badaniach zaleca się folie 400 – 600 



 Dziękuję za uwagę.


