Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:
Zasady ograniczania dawek dla pacjentów

Jezierska Karolina

Zasady ograniczania dawek dla pacjentów:
1. skierowanie
2. poziomy referencyjne
3. zalecane parametry techniczne badań rentgenowskich
4. medyczne procedury radiologiczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących formy i treści wzorcowych i roboczych medycznych procedur
radiologicznych

Skierowanie
Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na

podstawie pisemnego skierowania. Skierowanie zawiera:
 cel i uzasadnienie badania
 wstępne rozpoznanie kliniczne
 informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury

radiologicznej.

Skierowanie
Bez skierowania:
 badania przesiewowe
 stomatologiczne badania wewnątrzustne
 densytometria kostna
 w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta

Badania rentgenodiagnostyczne dla celów planowania leczenia w radioterapii - również
podstawie skierowania.

Archiwizacja danych medycznych!!!

Czynniki fizyczne i techniczne wpływające
na wielkość dawki
 wielkość napromienionego pola
 filtracja promieniowania

Źródło
promieniowania

 właściwe dobranie parametrów
 unikanie powtarzania ekspozycji

 stosowanie osłon przed

Wiązka
promieniowania

promieniowaniem jonizującym.
Pacjent

Detektor

Poziomy referencyjne
Badania diagnostyczne oraz zabiegi wykonuje się w sposób gwarantujący osiągnięcie
wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce promieniowania

jonizującego.

 ogranicza się liczbę projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wiązki promieniowania

jonizującego do wartości minimalnych dla uzyskania informacji diagnostycznej
 stosuje się osłony osobiste na części ciała i narządy pacjenta niebędące przedmiotem

badania, jeżeli nie ma to wpływu na wartość diagnostyczną badania
 stosuje się materiały i wyposażenie zmniejszające do minimum narażenie na

promieniowanie jonizujące z zachowaniem wartości diagnostycznej obrazu

Kerma w powietrzu w punkcie przecięcia osi wiązki z powierzchnią ciała pacjenta z
uwzględnieniem promieniowania rozproszonego. Podane wartości poziomów odpowiadają
wzmocnieniu 200 konwencjonalnych zestawów błona — folia wzmacniająca.
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Rodzaj badania

Czaszka AP/PA
Czaszka LAT
Klatka piersiowa PA
Klatka piersiowa LAT
Kręgosłup piersiowy AP
Kręgosłup piersiowy LAT
Kręgosłup lędźwiowy AP
Kręgosłup lędźwiowy LAT
Miednica AP
Jama brzuszna
Zdjęcie wewnątrzustne (zęby)
Mammografia CC i MLO (kompresja do 5cm, z
wykorzystaniem kratki przeciwrozproszeniowej)

Radiografia i mammografia (70kg, 170cm)

Wejściowa dawka
powierzchniowa
[mGy]
5,0
3,0
0,3
1,5
7,0
12,0
10,0
30,0
10,0
10,0
5,0
10,0

Iloczyn kermy w powietrzu i pola powierzchni wiązki promieniowania
rentgenowskiego prostopadłego do osi wiązki, 170cm, 70kg
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Rodzaj badania

DAP
[cGy x cm2]
30,0 – 40,0

1

Czaszka AP

2

Czaszka LAT

3

Klatka piersiowa PA/AP

0,3 - 4,0

4

Klatka piersiowa LAT

7,0 – 8,0

5

Miednica AP

25,0 – 30,0

6

Jama brzuszna AP/PA

25,0 - 60,0

7

Urografia pęcherza moczowego

Radiografia pediatryczna

30,0

60,0 – 240,0

*Poziomy referencyjne odnoszą się do standardowego pacjenta w wieku 5 lat.
Kerma w powietrzu w punkcie przecięcia osi wiązki z powierzchnią ciała
pacjenta z uwzględnieniem promieniowania rozproszonego

lp

Rodzaj badania

Wejściowa dawka
powierzchniowa
[mGy]

1

Czaszka AP/PA*

1,5

2

Czaszka LAT*

1,0

3

Klatka piersiowa PA/AP*

0,1

4

Klatka piersiowa LAT*

0,2

5

Klatka piersiowa noworodków AP

0,08

6

Miednica niemowlęta

0,2

7

Miednica dzieci*

0,9

8

Jama brzuszna

1,0

Radiografia pediatryczna

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

lp

Rodzaj badania

DLP
[mGy cm]

1

Głowa, mózg

1050

2

Twarz, zatoki

360

3

Urazy kręgów

460

4

Klatka piersiowa

650

5

Płuca

280

6

Brzuch, jama brzuszna

780

7

Wątroba, śledziona

900

8

Miednica, narządy miednicy

570

9

Kości miednicy, obręcz biodrowa

520

Tomografia komputerowa

Iloczyn kermy w powietrzu i pola powierzchni wiązki promieniowania
rentgenowskiego prostopadłego do osi wiązki, 170cm, 70kg

lp

Rodzaj badania

1
2
3
4
5
6
7

Jelito cienkie
Dwukontrastowe badanie okrężnicy
Flebografia kończynowo-miednicowa
Arteriografia miednicowo-kończynowa
Angiografia naczyń wieńcowatych
PTA — przezskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń
PTCA — angioplastyka naczyń wieńcowatych serca

Fluoroskopia i radiologia zabiegowa

DAP
[Gy x cm2]
70,0
70,0
9,0
85,0
60,0
100
120

Badania diagnostyczne, dorosły pacjent, 170 cm, 70 kg

lp

Rodzaj badania

Radionuklid i produkt
radiofarmaceutyczny

Aktywność
na badanie
[MBq]
750
400
750

1
2
3

Kościec — obrazowanie
Szpik kostny — obrazowanie
Perfuzja mózgu

4
5

Cysternografia
Obrazowanie tarczycy

6

Poszukiwanie przerzutów raka
tarczycy po ablacji gruczołu

131I — jodki

240

7

Obrazowanie przytarczyc i
gruczolaków tego narządu

99mTc MIBI

750

8

Obrazowanie wentylacji płuc

133Xe — gaz w roztworze
127Xe — gaz w roztworze
99mTc — DTPA — aerozol

400
200
200

99mTc fosforany, fosfoniany
99mTc — koloidy
99mTc – HmPAO
99mTc — ECD
111In DTPA
99mTcO4
123I — jodki
131I — jodki

40
80
20
4

Poziomy referencyjne aktywności produktów radiofarmaceutycznych dla
badań diagnostycznych

9

Planarne obrazowanie perfuzji płuc

99mTc — mikrosfery

100

10

Tomograficzne obrazowanie perfuzji płuc

99mTc — mikrosfery

400

11

Obrazowanie wątroby i śledziony

99mTc — znakowane koloidy

200

12

Obrazowanie dynamiczne układu
żółciowego

99mTc — pochodne iminodwuoctanu

200

13

Obrazowanie śledziony zdenaturowanymi
erytrocytami

99mTc — erytrocyty zdenaturowane

100

14

Badanie pierwszego przejścia krwi przez
krążenie płucne i serce

99mTcO4 — roztwór
99m Tc DTPA

400
800

15

Obrazowanie puli krwi w lewej komorze i
dynamika jej pracy (bramkowanie)

99mTc — erytrocyty (znakowane in vivo)

800

16

Obrazowanie i perfuzja mięśnia sercowego 99mTc — fosfoniany, izonitryle i równoważne
lewej komory
201TI — chlorek

Poziomy referencyjne aktywności produktów
radiofarmaceutycznych dla badań diagnostycznych

800
100

17
18

Obrazowanie uchyłku
Meckela
Krwawienie z przewodu
pokarmowego — lokalizacja

99mTcO4 — roztwór

400

99mTc — erytrocyty i
równoważne

400

19

Badanie przejścia pokarmu
99mTc — koloidy i związki
przez przełyk,badanie refluksu niewchłanialne
przełykowego

40

20
21
22

Badanie opróżniania żołądka
Statyczne obrazowanie nerek
Dynamiczne badanie układu
moczowego

23
24

Obrazowanie nadnerczy
Obrazowanie wybranych
nowotworów i ropni

40
200
200
100
20
40
400

99mTc — niewchłanialne związki
99mTc — DMSA
99mTc — DTPA
99mTc — EC, MAG—3
123I — o—hipuran
131I — metylocholesterol
67Ga — cytrunian

Poziomy referencyjne aktywności produktów
radiofarmaceutycznych dla badań diagnostycznych

25
26
27

28
29
30
31

32

Obrazowanie wybranych
nowotworów
Obrazowanie guzów
neuroektodermalnych
Obrazowanie rozległości procesu
nowotworowego wybranych
guzów
Obrazowanie strażniczych
węzłów chłonnych
Obrazowanie ropni i ognisk
zapalnych
Oznaczenie klirensu nerkowego
kłębkowego
Oznaczenie efektywnego
przepływu osocza przez nerki
Szybkość oczyszczania osocza na
drodze sekrecji kanalikowej

99mTc — analogi somatostatycznych

800

123I — metajodobenzyloguanidyna
131I — metajodobenzyloguanidyna
99mTc — MIBI

400
40
1000

Wątrobowy klirens

99mTc — koloidy

80

99mTc — znakowane leukocyty
99mTc — immunoglobulina
994Tc DTPA

800
400
40

99mTc — EC
123I — ortohipuran
131I — ortohipuran
99mTc MAG3

40
20
6
40

99mTc — HEPIDA 99mTc HEPIDA

40

Poziomy referencyjne aktywności produktów
radiofarmaceutycznych dla badań diagnostycznych

Wartość czynnika do obliczania
aktywności radiofarmaceutyków
podawanych dzieciom w odniesieniu
do aktywności podawanych dorosłym
pacjentom o typowej budowie ciała

Masa ciała
[kg]
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52—54
56—58
60—62
64—66
68

Wartość
czynnika
0,10
0,14
0,19
0,23
0,27
0,32
0,36
0,40
0,44
0,46
0,50
0,53
0,56
0,58
0,62
0,65
0,68
0,71
0,73
0,76
0,78
0,80
0,83
0,85
0,88
0,90
0,92
0,96
0,98
0,99

Właściwe dobranie parametrów
Parametr wiązki
Natężenie wiązki

Regulacja
Prąd anodowy [mA]
Napięcie anodowe [kV]

Przenikliwość promieniowania

Napięcie anodowe [kV]

Dawka

Czas ekspozycji [s]

Wielkość wiązki

Kolimator

Kształt widma

Zewnętrzny filtr

Jednorodność

Kratka przeciw rozproszeniowa

Radiografia i mammografia
dla kratki przeciwrozproszeniowej:
radiografia - r = 10; 40/cm
mammografia - r = 5; 27/cm

Karolina Jezierska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, KMK Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

Radiologia pediatryczna

Tomografia komputerowa

Karolina Jezierska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, KMK Inspektorzy Ochrony Radiologicznej

Procedury radiologiczne
Wzorcowa medyczna procedura radiologiczna – część ogólna i
szczegółowa.
Część ogólna zawiera:
1. nazwę procedury i jej identyfikator
2. cel procedury
3. stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko autora (autorów) procedury
4. datę umieszczenia procedury w wykazie
5. wykaz jednostek chorobowych, do których dana procedura ma zastosowanie
6. zasadnicze informacje o naukowych podstawach metod diagnostycznych lub
leczniczych zastosowanych w procedurze
7. bezwzględne i względne przeciwwskazania medyczne do zastosowania
procedury
8. wymagania dotyczące postępowania z kobietami w ciąży, karmiącymi piersią,
jeżeli procedura tego wymaga, oraz z osobami poniżej 16 roku życia, ze
szczególnym uwzględnieniem niemowląt
9. zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz ich podstawowe parametry
techniczne istotne dla stosowanej procedury

10. wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia pomocniczego
11. wykaz personelu biorącego udział w realizacji procedury i kwalifikacje
wymagane od tego personelu
12. zasady oceny skierowania na badanie lub leczenie
13. opis możliwości wystąpienia interakcji lekowych
14. opis możliwych źródeł błędów proceduralnych lub technicznych
15. informacje o okolicznościach wymagających specjalnej uwagi i ostrożności w
stosowaniu procedury
16. opis przygotowania pacjenta do badania lub leczenia uwzględniający zasady
ochrony radiologicznej pacjenta
17. wykaz zagadnień wymagających dalszych badań lub postępowania leczniczego
po zastosowaniu procedury
18. wykaz piśmiennictwa naukowego mającego zastosowanie do opracowania
procedury.

Część szczegółowa
z zakresu medycyny nuklearnej zawiera:
1. opis fizjologicznej dystrybucji znacznika w ustroju
2. dane dotyczące dozymetrii
3. dostępne i zalecane do stosowania diagnostyczne produkty
radiofarmaceutyczne
4. sposoby uzyskiwania danych
5. sposób przetwarzania danych ilościowych lub obrazowych
6. kryteria interpretacyjne danych ilościowych lub obrazowych
7. optymalne wymagania dla opisu wyników badań.

Część szczegółowa
terapeutycznej procedury wzorcowej z zakresu medycyny nuklearnej
zawiera:
1. dostępne i zalecane do stosowania terapeutyczne produkty
radiofarmaceutyczne
2. dane dotyczące dozymetrii
3. określenie wymaganej aktywności terapeutycznej produktu
radiofarmaceutycznego, zapewniającej optymalne rezultaty
leczenia;
4. opis możliwych powikłań, zalecaną profilaktykę i ewentualną
terapię po powikłaniach;
5. wytyczne dotyczące opracowania instrukcji postępowania dla
pacjenta, który jest leczony: w szpitalu, ambulatoryjnie, po
opuszczeniu szpitala.

Część szczegółowa
z zakresu teleradioterapii zawiera:
1. zakres wymaganych badań klinicznych i diagnostycznych pod kątem wyboru taktyki i
planowania leczenia teleradioterapeutycznego
2. zalecenia dotyczące ustalenia schematu postępowania teleradioterapeutycznego
3. zalecenia dotyczące sposobu ułożenia i unieruchomienia pacjenta na aparacie
terapeutycznym
4. zalecenia dotyczące symulacji leczenia
5. zalecenia dotyczące systemu planowania leczenia
6. zalecenia dotyczące dozymetrii i procedur kontroli jakości leczenia
7. zakres i częstość kontroli w trakcie leczenia zgodności fizycznych i technicznych
parametrów napromieniania z parametrami planowanymi i zatwierdzonymi
8. zakres okresowej kontroli klinicznej w trakcie cyklu napromieniania
9. zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego
10. zalecany zakres obserwacji pacjenta po zakończeniu napromieniania
11. zalecany zakres konsultacji specjalistycznych.

Część szczegółowa
z zakresu brachyterapii zawiera:
1. zakres wymaganych badań klinicznych i diagnostycznych, pod kątem
wyboru techniki i sposobu brachyterapii
2. zalecenia dotyczące planowania leczenia
3. zalecenia dotyczące ustalenia schematu brachyterapii
4. zalecenia dotyczące wyboru i przygotowania aplikatorów oraz ich
położenia wewnątrz ciała, a także weryfikacji tego położenia przed
rozpoczęciem napromieniania
5. zalecenia dotyczące dozymetrii i procedur kontroli jakości leczenia
6. zalecenia dotyczące leczenia wspomagającego
7. wytyczne dotyczące opracowania instrukcji postępowania dla
pacjentów z trwale wszczepionym źródłem promieniotwórczym
opuszczających szpital

Część szczegółowa
z zakresu rentgenodiagnostyki zawiera:
1. opis czynności przygotowawczych przed badaniem dotyczących: sprzętu i
materiału, pacjenta, personelu
2. zalecany sposób przeprowadzenia badania, w tym: liczbę i rodzaj projekcji, z
uwzględnieniem obszaru istotnego klinicznie, zakres rutynowo wybieranych
parametrów ekspozycji w radiografii, zalecany protokół badania w tomografii
komputerowej, rodzaj osłon osobistych dla pacjenta, jeżeli są wymagane;
3. opis czynności po wykonaniu badania;
4. określenie minimalnego czasu koniecznego do wykonania procedury w
odniesieniu do poszczególnych jej wykonawców;
5. warunki ewentualnego podawania środka kontrastowego
6. kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu, w tym
kryteria prawidłowo wykonanych zdjęć rentgenowskich;
7. warunki odstępstwa od procedury w sytuacjach uzasadnionych klinicznie, w
tym: wykonanie dodatkowych projekcji, ograniczenie lub zmiana warunków
badania, przerwanie badania, modyfikację ilości podawanego środka
kontrastowego, sposób dokumentowania odstępstwa od procedury.

Część szczegółowa
z zakresu radiologii zabiegowej, dodatkowo:
1. postępowanie medyczne przed zabiegiem
2. wymagania dotyczące obrazowania diagnostycznego
3. wytyczne dotyczące przygotowania informacji dla pacjenta o ryzyku radiacyjnym
4. zalecane sposoby znieczulenia
5. ustalenie miejsca i sposobu wkłucia
6. rodzaje stosowanych cewników oraz elementów i substancji terapeutycznych
7 zalecenia dotyczące postępowania medycznego w trakcie zabiegu z uwzględnieniem
stosowanego sprzętu i urządzeń radiologicznych oraz sposobu wykonania zabiegu dla
poszczególnych specjalności klinicznych i radiologicznych
8. sposób postępowania po przeprowadzeniu zabiegu, z uwzględnieniem dawki pochłoniętej
przez skórę pacjenta
9. zalecane czasy emisji promieniowania
10. zalecane fizyczne parametry pracy lampy rentgenowskiej istotne dla stosowanej
procedury
11. zalecane obrazowanie akwizycyjne
12 . wymagania dotyczące oceny dawki wejściowej.

Robocze medyczne procedury
radiologiczne
opracowuje się w formie pisemnej w postaci dokumentu lub
elektronicznego pliku tekstowego w odpowiednim formacie
danych (archiwizuje u kierownika jednostki ochrony
zdrowia).
osoby ponoszące odpowiedzialność kliniczną
obowiązane są do zapoznania się z procedurą
roboczą i fakt ten potwierdzają podpisem pod
tekstem protokołu postępowania.

Robocza procedura medyczna
 nazwę procedury wzorcowej i jej identyfikator
 stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko autora (autorów)






procedury roboczej
nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia radiologicznego
stosowanego w procedurze
nazwiska osób uprawnionych do realizacji procedury i ich
kwalifikacje
opis postępowania w zakresie oceny skierowania na badania lub
leczenie
opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest procedura
wykaz wyposażenia pomocniczego mającego zastosowanie w
procedurze

Robocza procedura medyczna
 stosowane









fizyczne
parametry
pracy
urządzeń
radiologicznych
szczegółowy opis postępowania medycznego w trakcie
wykonywania badań lub leczenia
szczegółowy opis obsługi urządzenia radiologicznego
dokumentację wyników badań lub postępowania leczniczego
wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z
uzasadnieniem
zasady ochrony radiologicznej pacjenta
podpisy osób uprawnionych do realizacji procedury

