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DAWKA 

 

Pojęcie stosowane w celu ilościowego określenia 

oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. 

Oddziaływanie promieniowania w powietrzu oraz w 

dowolnym ośrodku materialnym określa dawka 

ekspozycyjna  oraz dawka pochłonięta. 

Oddziaływanie promieniowania na żywy organizm 

określa dawka równoważna i dawka skuteczna 



określenie granicy wieku dla narażonych pracowników, 

 dawki graniczne dla personelu, praktykantów, kobiet ciężarnych i ogółu 

ludności 

97/43/EURATOM 

DAWKI PROMIENIOWANIA 

*   może być podniesiona 

do 50 mSv/rok pod 

warunkiem, że suma 

dawek w ciągu kolejnych 

5 lat nie przekroczy 

100mSv 

 ** wartość średnia dla 

dowolnej powierzchni 1 

cm2 napromieniowanej 

powierzchni ciała  

     KOBIETY W CIĄŻY - 1 mSv (dla embrionu) 



Poziomy referencyjne  
 

Poziomy referencyjne – dawki promieniowania 

jonizującego na powierzchnię skóry w badaniach 

rentgenodiagnostycznych lub poziomy aktywności – w 

przypadku podawania pacjentom produktów 

radiofarmaceutycznych, 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. 



KERMA  

kinetic energy released per mass unit czyli, uwolniona 

energia kinetyczna na jednostkę masy 

Kerma (oznaczana literą K), jest to suma 

początkowych energii kinetycznych wszystkich 

cząstek naładowanych uwolnionych pod 

wpływem nienaładowanej cząstki promieniowania 

jonizującego, na jednostkę masy. 

 Gy
dm

dE
K Tr



Dawka wejściowa - kerma w powietrzu w punkcie 

przecięcia osi wiązki z powierzchnią ciała pacjenta. 
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masowy współczynnik pochłaniania dla skóry względem powietrza.  

gdzie  

K - kerma w powietrzu mierzona w osi wiązki promieniowania na powierzchni skóry pacjenta,  

B – czynnik rozpraszania promieniowania przez pacjenta,  

 

powietrze

skóra













DAP iloczyn kermy w powietrzu i pola powierzchni wiązki 

promieniowania rentgenowskiego prostopadłego do osi 

wiązki.  2mGy 



Wejściowa dawka powierzchniowa - kerma w 

powietrzu mierzona na powierzchni skóry pacjenta w 

miejscu wejścia wiązki promieniowania z uwzględnieniem 

promieniowania rozproszonego. 

 GyBKD wejciowawejciowa 





Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 

2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego 

stosowania promieniowania jonizującego dla 

wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 

 

Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265  
 

 

POZIOMY REFERENCYJNE DLA BADAŃ I ZABIEGÓW Z 

ZASTOSOWANIEM PROMIENIOWANIA 

RENTGENOWSKIEGO 
 



Radiologia i mammografia dla dorosłego człowieka o wzroście 170 cm i ciężarze 

70 kg 



Radiologia pediatryczna 
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gdzie:  

D(z) – rozkład dawki pochłoniętej wzdłuż osi obrotu skanera CT (osi z) dla jednego 

pełnego obrotu (360˚).  

Iloczyn dawka – długość DLP w Tomografii 

Komputerowej 

Tomograficzny indeks dawki, CTDI100: 
   

   

   

 

 

gdzie:  

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 
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Tomograficzny indeks dawki ważony, CTDIw: 
 

CTDI jest mierzone w cylindrycznym fantomie, na środku i na brzegach.  

Ważone CTDI określa się dla  

•1/3 wartości w środku fantomu na głęgokości100 mm CTDI100,c  

•2/3 wartości na brzegu fantomu na głęgokości100 mm CTDI100,p  
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Tomografia komputerowa 



Fluoroskopia i radiologia zabiegowa dla 

osób dorosłych 



Dawki dla pacjentów powinny być 

możliwie jak najmniejsze, a procedury - 

wykonane przy zastosowaniu urządzeń 

radiologicznych przeznaczonych 

wyłącznie do tego celu lub innych 

urządzeń, o ile posiadają pozytywną 

opinię wojewódzkiego konsultanta w 

dziedzinie radiologii i diagnostyki 

obrazowej. 



§3.1.Udzielanie świadczeń zdrowotnych związanych z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące odbywa się na podstawie udokumentowanych 

roboczych medycznych procedur radiologicznych. 

2.Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego 

wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią 

dokumentacji medycznej. 

3.Skierowanie, o którym mowa w ust. 2, poza wymaganiami określonymi 

w odrębnych przepisach, zawiera: 

1)cel i uzasadnienie badania; 

2)wstępne rozpoznanie kliniczne; 

3)informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej 

procedury radiologicznej. 

4.Bez skierowania może być wykonane badanie z zastosowaniem 

promieniowania jonizującego przeprowadzane w ramach badań 

przesiewowych, stomatologicznych badań wewnątrzustnych 

wykonywanych aparatami do celów stomatologicznych, w przypadku 

densytometrii kostnej wykonywanej aparatami przeznaczonymi wyłącznie 

do tego celu oraz w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia 

pacjenta. 

Warunki wykonania badania radiologicznego 



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. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPOZYCJĘ 

PACJENTA 



 

Lekarz prowadzący radioterapię, po jej 

zakończeniu, informuje o przebiegu leczenia 

lekarza kierującego na leczenie 

promieniowaniem jonizującym 

 

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 



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. 



SPOSOBY I ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY Z PROMIENIOWANIEM 

JONIZUJĄCYM  
 

Organizacyjne: 

system kodyfikacji prawnej („wielobranżowy”); 

konieczność posiadania zezwolenia upoważnionej komórki na nabywanie  

oraz  stosowanie źródeł promieniowania jonizującego (Dozór Jądrowy); 

obowiązkowe przeszkolenie pracownika w zakresie bhp; 

postępowanie pracowników zgodne z instrukcją pracy; 

 

Kontrolne: 

codzienny nadzór nad warunkami pracy i przestrzeganiem zasad 

ochrony radiologicznej (inspektor ochrony radiologicznej); 

prowadzenie kontroli okresowych przez upoważnione instytucje (Dozór 

Jądrowy, PIP, PIS (WIS), zakładowego i społecznego inspektora pracy); 

wykonywanie okresowych pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach 

pracy; 

prowadzenie dozymetrii indywidualnej lub w środowisku pracy; 

okresowa, specjalistyczna kontrola stanu zdrowia; 



POMIARY PROMIENIOWANIA W OCHRONIE 

RADIOLOGICZNEJ 
 

Kontrola narażenia zewnętrznego: 

1. Pomiar mocy równoważnika dawki w różnych miejscach w otoczeniu 

źródeł promieniowania (określa się zwykle przez pomiar mocy dawki 

ekspozycyjnej – komora jonizacyjna, licznik G-M, licznik scyntylacyjny); 

2. Pomiar dawek indywidualnych, otrzymywanych przez osoby narażone 

zawodowo na promieniowanie (dozymetry indywidualne – 

fotometryczne, termoluminescencyjne, radiofotoluminescencyjne, 

detektory śladowe, detektory aktywacyjne). 

 

Wykrywanie i pomiary skażeń: 

1. Pomiary skażeń promieniotwórczych powierzchni (metodą pośrednią lub 

bezpośrednią); 

2. Kontrola szczelności źródeł zamkniętych 

 

 



Ochrona przed promieniowaniem 

W diagnostycznych gabinetach rentgenowskich, w zależności od 

potrzeb, znajdują się: 

1) Parawan, ekran oraz komplet osłon umieszczonych na stałe lub w 

miarę potrzeb podwieszanych do aparatu rentgenowskiego; 

2) Środki ochrony indywidualnej pracowników, w szczególności fartuchy, 

rękawice i kołnierze z gumy ołowiowej, okulary, gogle ze szkła lub 

tworzywa ołowiowego, 

3) Osłony dla pacjentów, w szczególności osłony na gonady, fartuchy i 

półfartuchy oraz kołnierze wykonane z  gumy ołowiowej. 



Odzież ochronna 



Osłanianie narządów i części ciała 
 

Stosowanie fartuchów i kołnierzy z gumy ołowiowej 

redukuje promieniowanie rozproszone. Osłony o grubości 

równoważnej 1 mm ołowiu redukują dawkę w jądrach 

nawet o 95%, a w jajnikach o 50%.  

W tomografii komputerowej dzięki osłonom z kawałków 

gumy ołowiowej redukuje się dawkę w oczach o 50% - 

70%.  

W rentgenowskich badaniach stomatologicznych należy 

stosować fartuch z gumy ołowiowej osłaniający gonady i 

tarczyce. 



Należy się chronić przed 

promieniowaniem 

rozproszonym przez 

pacjenta 



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.  

 



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.  



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.  







Szczególna ochrona 

dzieci 



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! 



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. 



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 klatki piersiowej u dzieci wymagają 

bardzo krótkich czasów ekspozycji (0,002-0,005s) 

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!  



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 



 Stosowanie fluoroskopii jest 

dopuszczalne w przypadkach, w 

których ze względów 

diagnostycznych nie może być ona 

zastąpiona radiografią!  



» Właściwie zaprojektowane urządzenie emitujące 
promieniowanie jonizujące (energia i materiał 
lampy, kolimacja, filtracja, wzmacniacz obrazu, 
szybkość przetwarzania-fluoroskopia); 

 

» Osłony; 

 

» Działania administracyjne.  



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. 



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.  



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. Filtracje wyraża się poprzez 

równoważną grubość absorbenta aluminiowego. Filtracja 

wewnętrzna lamp RTG wynosi około 0,5 mm Al. 

Wielkość filtracji całkowitej powinna być nie mniejsza niż 

równoważna grubości 2,5 mm 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. 



Filtry dodatkowe: 

 Absorpcyjny (pochłaniający promieniowanie miękkie), 

 Charakterystyczny (selektywny) stanowi absorber włożony w 
poprzek wiązki w celu wytworzenia nierównomiernej wiązki 
promieniowania. Filtr kompensacyjny wyrównuje nadmierne 
pochłanianie jakiegoś fragmentu prześwietlanego organu, 
wynikające np. nierównomiernej grubości, w stosunku do 
otoczenia. Wykonywany jest jako statyczny w postaci 
odpowiednio ukształtowanej blachy, lub dynamiczny tzw. 
modulator przesłaniający tylko fragment wiązki na określony 
czas. Zmiany filtrów w zależności od konstrukcji aparatu 
wykonuje się ręcznie, przez wsuwanie i wysuwanie 
odpowiedniej płytki lub automatycznie, uruchamiając 
zmieniacz filtrów. 



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 

60kV odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 

10cm. 

Dla aparatów pracujących przy napięciu powyżej 

60kV odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 

20cm. 

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 badanie brzucha, miednicy, 

kręgosłupa i czaszki u dzieci powyżej 2 rż.  



DZIAŁANIA UMOŻLIWIAJĄCE ZMIANĘ 

PARAMETRÓW PROMIENIOWANIA 

PARAMETR PROMIENIOWANIA SPOSÓB REGULACJI 

Natężenie Prąd anodowy [mA] 

Przenikalność  (twardość wiązki) Napięcie anodowe [kV] 

Ilość Prąd anodowy [mA], czas ekspozycji [s] 

Rozmiary wiązki Ogranicznik promieniowania 

(przesłona) 

Widmo Filtr absorpcyjny 

Nierównomierność Filtr kompensyjny 

Geometria wiązki Wielkość ogniska, odległość  ognisko-

film 

Jednorodność Kratka przeciwrozproszeniowa 



Podczas dokonywania diagnostycznych badań 
rentgenowskich należy przestrzegać 
następujących zasad postępowania:  

 

  1)  w radiografii planarnej stosuje się parametry 
ekspozycji decydujące o jakości i natężeniu 
promieniowania jonizującego właściwe dla fizycznej 
budowy pacjenta oraz rodzaju wykonywanego badania;  

 

  2)  w radiografii planarnej liczba projekcji i czas ekspozycji 
oraz rozmiary wiązki promieniowania padającej na ciało 
pacjenta ogranicza się do wartości niezbędnych dla 
uzyskania żądanej informacji diagnostycznej;  



  3)  stosuje się osłony osobiste chroniące przed 
promieniowaniem części ciała i narządy pacjenta 
niebędące przedmiotem badania, a znajdujące się w 
wiązce pierwotnej promieniowania, jeżeli nie umniejsza 
to diagnostycznych wartości wyniku badania;  

 

  4)  stosuje się materiały i urządzenia zmniejszające do 
minimum narażenie na promieniowanie jonizujące i 
zapewniające uzyskanie obrazu o wartości 
diagnostycznej;  

 

  5)  stosuje się wyłącznie automatyczne wywoływanie i 
utrwalanie błon rentgenowskich, z wyjątkiem błon 
stosowanych w stomatologii. 



Podczas dokonywania diagnostycznych badań za 
pomocą rentgenowskiego tomografu 

komputerowego należy:  
 

  1)  ograniczyć do niezbędnego minimum wielkość części 
ciała pacjenta będącej przedmiotem badania;  

 

  2)  ograniczyć wartości iloczynu prądu i czasu ekspozycji 
wyrażonego w miliamperosekundach (mAs) do 
najmniejszych wartości pozwalających na uzyskanie 
obrazu o optymalnych cechach diagnostycznych;  

 

  3)  dostosować parametry skanowania do rozmiarów 
ciała pacjenta;  



  4)  w technice spiralnej z istniejących danych 
rekonstruować obraz warstw pośrednich zamiast 
wykonywania dodatkowych obrazów; 

 
  5)  ograniczyć w technice spiralnej stosunek grubości 

warstwy badanej do skoku spirali do wartości nie 
większych od jedności;  

 
  6)  zapewnić w technice stacjonarnej niezachodzenie na 

siebie warstw (przesunięcie stołu między kolejnymi 
warstwami jest nie mniejsze niż grubość warstwy);  

 
  7)  stosować osłony osobiste na tarczycę, piersi, soczewki 

oczu i gonady, jeżeli leżą one bliżej niż 10 cm poza 
obszarem badanym, w szczególności u osób poniżej 16 
roku życia;  



  8)  stosować parametry ekspozycji dla dzieci 
uwzględniające wielkość ciała;  

 

  9)  stosować rotację wiązki ograniczoną do kąta 
mniejszego od 360°, jeżeli jest to technicznie możliwe;  

 

  10) dokonać odpowiedniego wyboru parametrów 
rekonstrukcji obrazu;  

 

  11) stosować zmienną filtrację modyfikującą system 
akwizycji tomografu komputerowego, w przypadku gdy 
jest to możliwe;  

 

  12) rejestrować parametry ekspozycji.  



Podczas diagnostycznych badań za pomocą 
mammografu należy:  

 

  1)  używać urządzeń radiologicznych przeznaczonych 
wyłącznie do badań mammograficznych, których 
parametry odpowiadają normom serii EN 60601;  

 

  2)  prowadzić systematyczną, cotygodniową kontrolę 
obrazu fantomu referencyjnego;  

 

  3)  używać filtru rodowego w przypadku piersi o 
znacznych rozmiarach (powyżej 6 cm po kompresji) i 
dużej zawartości tkanki gruczołowej, jeżeli mammograf 
posiada możliwość wyboru rodzaju filtracji(Mo/Rh) z 
pulpitu sterowniczego;  



  4)  ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie 
geometrycznego powiększenia obrazu; 

 

  5)  stosować osłony osobiste ochraniające przed 
promieniowaniem jamę brzuszną, w szczególności w 
przypadku pacjentek w wieku rozrodczym;  

 

  6)  stosować aparaty o ognisku nie większym niż 0,3 mm 
do mammograficznych badań przesiewowych dla 
odległości pomiędzy ogniskiem a detektorem równej 60 
cm;  

 

  7)  używać do oceny obrazów mammograficznych 
negatoskopów, o luminancji wyrażonej w kandelach na 
m2 większej niż 3.000 cd/m2. 



Podczas rentgenodiagnostycznych badań 

stomatologicznych wewnątrzustnych należy: 
 

• stosować napięcie w przedziale 60 – 70 kV; 

• jeżeli jest to możliwe stosować kolimację prostokątną wraz z 

układem trzymającym rejestrator obrazu; przy stosowaniu 

kolimacji okrągłej nie przekraczać średnicy wiązki 60 mm; 

• stosować osłony indywidualne dla pacjentów obejmujące w 

szczególności tarczycę. 

 

Podczas rentgenowskich badań 

stomatologicznych pantomograficznych należy: 
 

• rozmiar napromienionego pola ograniczyć do rozmiaru 

nieprzekraczającego rozmiaru błony lub rejestratora obrazu; 

• stosować osłony indywidualne dla pacjentów obejmujące w 

szczególności tarczycę, jeżeli nie umniejsza to diagnostycznych 

wartości wyniku badania. 
 







Istotę ochrony radiologicznej stanowi: 

Zapobieganie narażeniu ludzi i środowiska na 
promieniowanie jonizujące, a w braku możliwości 

zapobieżeniu takiemu narażeniu, ograniczenie jego 
skutków w możliwie najwyższym stopniu.  

 

Każda forma działalności z wykorzystaniem 
promieniowania jonizującego powinna być prowadzona 

w taki sposób, aby liczba osób narażonych była jak 
najmniejsza, a otrzymywane przez te osoby dawki 

promieniowania jonizującego były możliwie małe i nie 
przekraczały dawek granicznych.  

 



Zasada ALARA (As Low As Reasonably  

Achievable) –  
 
Każde zastosowanie promieniowania jonizującego 
powinno odbywać się w takich warunkach, które 
zapewniają optymalizację dawek promieniowania na 
tak niskim poziomie, jak to jest rozsądnie osiągalne  
biorąc pod uwagę możliwości techniczne,  
ekonomiczne i społeczne.  



Dziękuję za uwagę 


