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Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

Procedury 

robocze 

Polskie Towarzystwo 

Inżynierii Klinicznej Co to jest procedura robocza i 
po co nam ona? 

Ściąga 

Powtarzalność 

Porównanie 

Uprawnienia 

Przewodnik do oceny jakości obrazu 

Odpowiedzialność za błędy 

Określenie możliwości 

Dz. U. 24 z 2007, poz. 161 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących formy i treści 

wzorcowych i roboczych medycznych procedur radiologicznych 

Procedura robocza zawiera: 

3)  nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia 

radiologicznego stosowanego w procedurze; 

Aparat lub aparaty, których parametry 

sprawdzone w testach eksploatacyjnych są zgodne z 

wymaganiami dla danej procedury 

Procedura robocza zawiera: 

4)  nazwiska osób uprawnionych do realizacji 

procedury i ich kwalifikacje; 

Nadawanie wewnętrznych uprawnień; początki 

systemu sprawdzania i potwierdzania umiejętności, 

szczególnie dla procedur „specjalnej troski” 

(pediatrycznych, mammograficznych, perfuzji etc) 

Procedura robocza zawiera: 

5)  opis postępowania w zakresie oceny skierowania 

na badania lub leczenie; 

Możliwość uwzględnienia specyfiki klinicznej 

konkretnej poradni, zakładu, specjalności etc – 

zidywidualizowane podejście do wybranych 

procedur  
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Procedura robocza zawiera: 
6)  opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest 

procedura; 

Opis lub oznaczenie – chodzi o jednoznaczną 

identyfikację pomieszczeń, w których można 

wykonać daną procedurę 

Procedura robocza zawiera: 
7)  wykaz wyposażenia pomocniczego mającego 

zastosowanie w procedurze; 

8)  stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń 

radiologicznych; 

O ile jest konieczne 

Należy powtórzyć wymagania ogólne oraz, w miarę 

możliwości udokładnić dla poszczególnych 

urządzeń wymienionych w punkcie 3 

Procedura robocza zawiera: 

9)  szczegółowy opis postępowania medycznego w 

trakcie wykonywania badań lub leczenia; 

10) szczegółowy opis obsługi urządzenia 

radiologicznego; 

Odniesienie do procedur wzorcowych, z 

uwzględnieniem miejscowej specyfiki (jak w pkt. 5)  

Tylko w zakresie odbiegającym od standardowej 

obsługi opisanej w Instrukcji dostępnej w 

pracowni.  

Procedura robocza zawiera: 
11) dokumentację wyników badań lub postępowania 

leczniczego; 

12) wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z 

uzasadnieniem; 

Tu jest miejsce na określenie cech obrazu, których 

brak będzie stanowił o uznaniu zdjęcia za 

odrzucone; zapis elementów koniecznych w opisie 

słownym wyniku badania 

Miejscowe modyfikacje procedury wzorcowej, 

zależne od specyfiki oddziałów lub poradni. 

Procedura robocza zawiera: 
13) zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14) podpisy osób uprawnionych do realizacji 

procedury. 

Co, czym, jak bardzo i kiedy pacjentowi 

przykrywamy; kiedy i jakie algorytmy 

niskodawkowe stosujemy; jakie dodatkowe 

działania (np. niepełna rotacja wiązki). 

Podpisy wszystkich osób wymienionych w pkt. 4 – 

to jednocześnie indywidualne zobowiązanie do 

realizacji procedury zgodnie z powyższym opisem. 
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Procedura robocza zawiera: 
1)  nazwę procedury wzorcowej i jej identyfikator; 

2)  stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko 

autora (autorów) procedury roboczej; 

Część ogólna, punkt 1 

3. Radiografia, czaszka, część twarzowa, rzut 

półosiowy, PA i boczny - część ogólna 

 1. Identyfikator procedury:  

Kod główny:1.007 

ICD 9: 87.160.101 

Procedura robocza zawiera: 
3)  nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia 

radiologicznego stosowanego w procedurze; 
Część ogólna, punkt 9 
9. Zalecane rodzaje urządzeń radiologicznych oraz 

ich podstawowe parametry techniczne istotne dla 

stosowanej procedury.  
1 2 8 14 15 

0 1 0 2 4 

0 2 0 2 4 

0 3 0 2 4 

0 4 0 2 4 

0 5 0 2 4 

0 6 0 2 4 

0 7 0 2 4 

0 8 0 2 4 

Urządzenie podstawowe Wyposażenie Oprogramowanie 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008) 

obowiązuje od 25 kwietnia 2008 roku (Dz. U. 2008; 59; poz. 366) 
w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych 
ZAŁĄCZNIK  -  WYKAZ KODÓW DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ 
RADIOLOGICZNYCH W RADIOLOGII I DIAGNOSTYCE OBRAZOWEJ, 
MEDYCYNIE NUKLEARNEJ I RADIOTERAPII 

 

Pole Opis 

1 2 Nieużyte wartości liczb stanowią rezerwę do wykorzystania w miarę rozwoju technologii 

0 1 Statyw do zdjęć pionowych 

0 2 Stół kostny 

0 3 Statyw i stół kostny 

0 4 Ścianka do prześwietleń 

0 5 Stół kostny i ścianka do prześwietleń 

0 6 Statyw, stół kostny i ścianka do prześwietleń 

0 7 Telekomando 

0 8 Telekomando z ramieniem C 

0 9 Telekomando i statyw do zdjęć pionowych 

1 2 Aparat jezdny do zdjęć przyłóżkowych 

1 4 Aparat jezdny zabiegowy z ramieniem C 

1 6 Mammograf 

1 8 Angiograf 

2 0 Tomograf komputerowy 

2 1 Symulator terapeutyczny 

2 3 Aparat stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych (punktowych)  

2 4 Pantomograf 

2 5 Inny aparat 

4 1 Densytometr duży 

4 2 Densytometr mały 

Pole Opis 

8   

0 Brak 

1 Planigrafia (dla 2, 3, 5, 6, 7, 8 lub 16 w polach 1 i 2)  

2 TK skan helikalny (dla 20 w polach 1 i 2)  

2 Angiografia - dwie płaszczyzny (dla 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2)  

3 Angiografia - 3D (dla 8, 14 lub 18 w polach 1 i 2)  

9 Inne 

Pole Opis 

14 15   

    

Średnica wzmacniacza obrazu lub długość 

mniejszego boku panelu DR lub kasety z 

błoną lub płytą [cm] lub liczba warstw TK, 

gdy w polach 1 i 2 wybrano 20, (...) 

Wielkość rejestratora obrazu: 
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Procedura robocza zawiera: 
4)  nazwiska osób uprawnionych do realizacji 

procedury i ich kwalifikacje; 

5)  opis postępowania w zakresie oceny skierowania 

na badania lub leczenie; 

Część ogólna, punkt 11 
1). odpowiedzialny: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii  

i diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w 

dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki lub radiodiagnostyki; 

2). wykonujący: lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i 

diagnostyki obrazowej lub lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w 

dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki lub lekarz w 

trakcie specjalizacji  

w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, technik elektroradiologii. 

Część ogólna, punkt 12 

Procedura robocza zawiera: 
6)  opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest 

procedura; 

7)  wykaz wyposażenia pomocniczego mającego 

zastosowanie w procedurze; 

Część ogólna, punkt 10 

Procedura robocza zawiera: 
8)  stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń 

radiologicznych; 

Część szczegółowa, punkt 2.2. 

Tabela 2: zakres rutynowo wybieranych parametrów ekspozycji w 

radiografii: 

Parametr Wartość 

napięcie [kV] 75-85 

ognisko ≤1,3 

filtracja [mm Al] ≥3,0 

FFD [cm] 100-115 

komora AEC (użycie AEC nie jest 

obligatoryjne) 

środkowa 

kratka tak 

czułość błona/folia 400 

czas [ms] <200 

Procedura robocza zawiera: 
9)  szczegółowy opis postępowania medycznego w 

trakcie wykonywania badań lub leczenia; 

10) szczegółowy opis obsługi urządzenia 

radiologicznego; 

Część szczegółowa, punkt 2.1. 
liczba i rodzaj projekcji, z uwzględnieniem obszaru istotnego klinicznie:  

AP–promień centralny pada na środek mostka prostopadle do rejestratora obrazu; górna 

brzeg rejestratora obrazu na wysokości chrząstki tarczowatej; 

bok – promień centralny na wysokości Th6–Th7 ok. 3 palce od tylnego zarysu pleców, pada 

na boczną powierzchnie klatki piersiowej, płaszczyzna strzałkowa tułowia i szyi równoległa 

do płaszczyzny stołu, czy statywu; kończyny górne wyciągnięte ku przodowi, w pozycji 

leżącej w celu stabilizacji ułożenia kończyny dolne zgięte  

w stawach biodrowych i kolanowych; projekcję boczną wykonujemy przy głębokim wdechu 

lub w trakcie płytkiego oddychania; 

Procedura robocza zawiera: 
11) dokumentację wyników badań lub postępowania 

leczniczego; 

Część szczegółowa, punkt 6 

3. parametry okna: 

szerokość okna: 

0-90 j.H. obszar nadnamiotowy, 

140-160 j.H. tylny dół czaszki, 

2000-3000 j.H. kości; 

poziom okna: 

40-45 j.H. obszar nadnamiotowy, 

30-40 j.H. tylny dół czaszki, 

200-400 j.H. kości; 

4. opis wyniku: opis powinien zawierać ocenę zmian w zakresie struktur 

krytycznych. 

Procedura robocza zawiera: 

1. uwidocznienie: 

całe półkule mózgu, 

cały móżdżek, 

cała podstawa czaszki, 

naczynia po podaniu środka kontrastującego; 

2. struktury krytyczne: 

ostre odwzorowanie granic między istotą szarą a białą, 

ostre odwzorowanie układu komorowego, 

ostre odwzorowanie splotów podstawnych, 

ostre odwzorowanie sieci naczyniowej, 

ostre odwzorowanie przestrzeni płynowej wokół śródmózgowia, 

ostre odwzorowanie zbiorników płynu mózgowo – rdzeniowego; 
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Procedura robocza zawiera: 

12) wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z 

uzasadnieniem; 

13) zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14) podpisy osób uprawnionych do realizacji 

procedury. 

Część szczegółowa, punkt 2.4. 

Procedura robocza zawiera: 
1)  nazwę procedury wzorcowej i jej identyfikator; 

2)  stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko 

autora (autorów) procedury roboczej; 

3)  nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia 

radiologicznego stosowanego w procedurze; 

4)  nazwiska osób uprawnionych do realizacji 

procedury i ich kwalifikacje; 

5)  opis postępowania w zakresie oceny skierowania 

na badania lub leczenie; 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Procedura robocza zawiera: 
6)  opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest 

procedura; 

7)  wykaz wyposażenia pomocniczego mającego 

zastosowanie w procedurze; 

8)  stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń 

radiologicznych; 

9)  szczegółowy opis postępowania medycznego w 

trakcie wykonywania badań lub leczenia; 

10) szczegółowy opis obsługi urządzenia 

radiologicznego; 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Procedura robocza zawiera: 

11) dokumentację wyników badań lub postępowania 

leczniczego; 

12) wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z 

uzasadnieniem; 

13) zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14) podpisy osób uprawnionych do realizacji 

procedury. 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 

Lekarz radiolog  -  Technik  -  Fizyk/Inżynier 
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Procedura robocza zawiera: 
1)  nazwę procedury wzorcowej i jej identyfikator; 

2)  stopień (tytuł) naukowy oraz imię i nazwisko 

autora (autorów) procedury roboczej; 

3)  nazwę, typ, numer identyfikacyjny urządzenia 

radiologicznego stosowanego w procedurze; 

Adekwatność urządzenia radiologicznego do 

procedury 

Zgodność z procedurą wzorcową 

Procedura robocza zawiera: 

4)  nazwiska osób uprawnionych do realizacji 

procedury i ich kwalifikacje; 

5)  opis postępowania w zakresie oceny skierowania 

na badania lub leczenie; 

Uprawnienia do realizacji procedury; szkolenia 

(również stanowiskowe) i kwalifikacje 

Respektowanie zapisów precyzujących treść 

skierowania 

Procedura robocza zawiera: 
6)  opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest 

procedura; 

7)  wykaz wyposażenia pomocniczego mającego 

zastosowanie w procedurze; 

8)  stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń 

radiologicznych; 

Stosowanie i rejestrowanie właściwych parametrów 

ekspozycji 

Procedura robocza zawiera: 

9)  szczegółowy opis postępowania medycznego w 

trakcie wykonywania badań lub leczenia; 

10) szczegółowy opis obsługi urządzenia 

radiologicznego; 

Prawidłowość przygotowania i ustawień pacjenta 

Dostępność i znajomość zasad obsługi wyposażenia 

radiologicznego 

Procedura robocza zawiera: 

11) dokumentację wyników badań lub postępowania 

leczniczego; 

12) wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z 

uzasadnieniem; 

Prawidłowość określenia cech dowodzących 

prawidłowo wykonanej procedury; określenie 

kryteriów „odrzucania”; prawidłowość treści opisu 

i respektowanie ustaleń 

Sankcjonowanie i dostateczność uzasadnienia 

odstępstw od procedury wzorcowej 

Procedura robocza zawiera: 

13) zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14) podpisy osób uprawnionych do realizacji 

procedury. 

Prawidłowość ochrony radiologicznej pacjenta i 

realizacja optymalizacji dawki 

Znajomość procedury przez osoby uprawnione do 

jej realizacji 
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§ 11. 
1. Jednostka ochrony zdrowia ubiegająca się o uzyskanie 

zgody, o której mowa w art. 33e ust. 1 lub 2 ustawy, do 

wniosku o wydanie takiej zgody załącza następujące 

dokumenty: 

 1). kopię zezwolenia na wykonywanie działalności 

związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące 

wydanego przez organy określone w art. 5 ust. 3 i 4 

ustawy; 

 2). wykaz komórek organizacyjnych jednostki 

ochrony zdrowia, które będą prowadzić działalność objętą 

zgodą wraz z adresem tych komórek; 

Dokumenty wymagane przy składaniu 
wniosku o wydanie zgody: 

 3). imienny wykaz osób uczestniczących w 

procedurach medycznych w poszczególnych pracowniach 

wraz z określeniem ich kwalifikacji, w szczególności 

specjalizacji i staży; 

 4). wykaz medycznych procedur radiologicznych, 

które będą wykonywane; 

 5). wykaz urządzeń radiologicznych oraz urządzeń 

pomocniczych wraz z podaniem ich podstawowych 

parametrów i dat uruchomienia; 

 6). kopię aktualnego protokołu z wykonania 

specjalistycznych testów parametrów fizycznych urządzeń 

radiologicznych lub testów akceptacyjnych urządzeń nowo 

instalowanych; 

Dokumenty wymagane przy składaniu 
wniosku o wydanie zgody c. d.: 

 7). pisemne oświadczenie podpisane przez 

kierownika jednostki ochrony zdrowia o posiadaniu księgi 

jakości, o której mowa w przepisach wydanych na 

podstawie art. 33c ust. 9 ustawy. 

2. Kierownik jednostki ochrony zdrowia jest obowiązany 

zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, 

organowi wydającemu zgodę wszelkie zmiany dotyczące 

informacji zawartych w dokumentach, o których mowa  

w ust.1. 

3. Informacje o zmianach, o których mowa w ust. 2, 

przekazywane są przez właściwy organ wydający zgodę 

niezwłocznie do centralnego rejestru, o którym mowa w 

art. 33f ustawy. 

Dokumenty wymagane przy składaniu 
wniosku o wydanie zgody c. d.: 


