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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; 

6 opis pomieszczenia, w którym wykonywana jest procedura; 

7 wykaz wyposażenia pomocniczego mającego zastosowanie w 
procedurze; 

grubość warstwy [mm]
odległość między warstwami [mm]
skok spirali
FoV [cm]
kąt pochylenia gantry
napięcie [kV]
obciążenie [mAs]
algorytm rekonstrukcyjny

9 szczegółowy opis postępowania medycznego w trakcie 
wykonywania badań lub leczenia; 

10 szczegółowy opis obsługi urządzenia radiologicznego; zgodnie z instrukcją obsługi; brak elementów specyficznych dla tej procedury

od podstawy czaszki (od otworu wielkiego) do szczytu głowy, przy urazach wielonarządowych od 
górnego otworu klatki piersiowej do szczytu głowy

stosowane fizyczne parametry pracy urządzeń radiologicznych; 8

osłony z gumy osłonnej na gonady i półfartuch
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do tkanki miękkiej

..... tylny dół czaszki, ..... obszar półkul mózgu

do linii oczodołowo - usznej lub sekwencyjna rotacja wiązki
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opis

12 wykaz odstępstw od procedury wzorcowej wraz z 
uzasadnieniem; 

13 zasady ochrony radiologicznej pacjenta; 

14 podpisy osób uprawnionych do realizacji procedury. 

140-160 j.H. tylny dół czaszki
2000-3000 j.H. kości

30-40 j.H. tylny dół czaszki
200-400 j.H. kości
opis powinien zawierać ocenę zmian w zakresie struktur 
krytycznych

40-45 j.H. obszar nadnamiotowy

szerokość okna

poziom pkna

0-90 j.H. obszar nadnamiotowy

11 dokumentację wyników badań lub postępowania leczniczego; 
cały móżdżek
cała podstawa czaszki
naczynia po podaniu środka kontrastującego

układu komorowego
granic między istotą szarą a białą

splotów podstawnych
sieci naczyniowej
przestrzeni płynowej wokół śródmózgowia
zbiorników płynu mózgowo – rdzeniowego

całe półkule mózguuwidocznienie

struktury krytyczne
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