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Prolog 

Polskie Towarzystwo 

Inżynierii Klinicznej 

AKO 001 

Dawka od tła i innych 

źródeł 

Dawka vs skutek 

Brak dawki granicznej 

0,0…% 

< 10 % 

100 % 

0,0 mGy 

Złożenie w jedną, 

spójną, logiczną 

całość: 
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Doprowadzenie do 

rzeczywistej 

optymalizacji 

wykonywania 

radiologicznych 

procedur medycznych 

Obraz zawierający inne dane 

kliniczne, niż wymagane 

Obraz zawierający inną, niż 

wymagana ilość danych 

klinicznych 

ZAPEWNIENIE jakości 

ZARZĄDZANIE jakością 

Art. 33c. 2. W badaniach diagnostycznych 

rentgenowskich i z zakresu medycyny nuklearnej 

ogranicza się efektywne dawki promieniowania do 

możliwie najniższego poziomu – (...) który 

zapewni uzyskanie wyniku badania o założonych 

walorach diagnostycznych (…) 

Ustawa Prawo atomowe 

Dziennik Ustaw z 2014 roku, pozycja 116 

§ 4. 1. 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. 

 

      5. 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. 

Dziennik Ustaw nr 51 z 2011 roku, pozycja 265 

Rozporządzenie „o bezpiecznym stosowaniu” 
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DAWKA DAWKA 

promieniowania 

jonizującego 

środka 

kontrastowego 

OPTYMALIZACJA 

to nie tylko 
REDUKCJA DAWKI 

OPTYMALIZACJA 

to nie tylko 
POPRAWA JAKOŚCI OBRAZU 

to jednocześnie 

Stały nadzór 

nad jakością 

uzyskiwanych 

obrazów 

Technik – na bieżąco, 

przy wykonywaniu 

procedur 

Lekarz – na bieżąco, 

przy opisywaniu 

wyników 

Cały zespół – poprzez 

analizę zdjęć 

odrzuconych 

Stały nadzór 

nad 

parametrami 

i dawkami 

Pomiar lub szacowanie 

dawek 

Porównywanie dawek z 

poziomami 

referencyjnymi 

Ustalenie własnych 

poziomów „alarmowych” 

Modyfikacja procedur i 

bieżąca analiza jej 

wpływu na dawki 

Pomiar lub szacowanie dawek 

Pomiar miernikiem DAP 

Radiografia 

Szacowanie z wartości obciążenia (mAs) oraz 

wydajności dla określonego napięcia 

TK 

Obliczone przez tomograf – CTDI lub DLP 


